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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ประจ าปีงบประมาณ 2560 

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ตื่น 
อ าเภออมก๋อย  จังหวัดเชียงใหม ่

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น  54,174,400.00 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และ
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  แยกเป็น 

แผนงานงบกลาง 
 

งบกลาง (510000)        รวม   10,419,180 บาท 
งานงบกลาง (00411)        รวม   10,419,180 บาท 
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม (110300)      จ านวน       280,000 บาท 

 เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมให้กับพนักงานจ้าง ถือปฏิบัติตาม
หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 9 ลงวันที่ 
22 มกราคม 2557  พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ. 2533 และหนังสือส านักงาน ก.จ. 
ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557  
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 5  

เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์ (110900)       จ านวน         36,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์ ที่แพทย์ได้รับรองและท าการวินิจฉัยแล้ว 
และมีความเป็นอยู่ยากจน หรือถูกทอดทิ้ง ขาดผู้อุปการะดูแลไม่สามารถ
ประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การจ่ายเงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพของ อปท. พ.ศ. 2548 และหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว 1468 ลงวันที่ 27 
กรกฎาคม  2559  ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ตื่น  จ านวน  6 ราย 
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 หน้า 83 และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
จังหวัดเชียงใหม ่ยุทธศาสตร์ที่ 2 

เบี้ยยังชีพผูสู้งอายุ (110700)       จ านวน     6,724,800 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้ สูงอายุ ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีบริบูรณ์ และได้
ลงทะเบียนเพ่ือขอรับเบี้ยยังชีพ จ านวน 840 ราย ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล
แม่ตื่น ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์
เพ่ือการยังชีพของ อปท. พ.ศ. 2548 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว1502 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2559 แผนพัฒนา
สามปี พ.ศ. 2560 - 2562 หน้า 83 และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 
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เบี้ยยังชีพผูพ้ิการ (110800)       จ านวน     1,029,600 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ ที่แพทย์ได้รับรองและท าการวินิจฉัยแล้วว่ามี
ความพิการ และมีความเป็นอยู่ยากจน หรือถูกทอดทิ้ง ขาดผู้อุปการะดูแลไม่
สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ จ านวน 104 ราย ในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่ตื่น ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงิน
สงเคราะห์เพ่ือการยังชีพของ อปท. พ.ศ. 2548 และหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว 1502 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2559 
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 หน้า 83 และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 2 

เงินส ารองจ่าย (111000)       จ านวน     2,000,000 บาท 
 เพ่ือใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉิน เร่งด่วนและมีความจ าเป็นต่อชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน เช่น ใช้ในการปูองกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดจากภัยธรรมชาติที่ไม่อาจ
คาดการณ์ได้ล่วงหน้า โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือช่วยเหลือหรือแก้ไขปัญหาเฉพาะ
หน้าตามความเหมาะสมให้แก่ผู้ประสบสาธารณภัยต่างๆ เช่น อุทกภัย วาตภัย 
อัคคีภัย ฯลฯ ด าเนินการโดยจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ พร้อมที่จะให้การช่วยเหลือ
เมื่อเกิดภัย มีค่าใช้จ่าย เช่น ค่ากระสอบทราย ค่ากระเบื้อง ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้อง ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0313.4/ว 
667 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2545 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2558 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3215 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2559 แผนพัฒนาสามปี 
พ.ศ. 2560 - 2562 หน้า 92 และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 

รายจ่ายตามข้อผูกพัน (111100)       รวม       177,030 บาท 
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลแม่ตื่น     จ านวน       177,030 บาท 

 เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบหลักประกันกองทุนสุขภาพต าบลแม่ตื่น ตามหลักเกณฑ์ฯที่
คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติก าหนด (อบต.สมทบไม่น้อยกว่าร้อยละ 
40 ของค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ) เพ่ือ
ใช้ในการด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพและปูองกันโรคในท้องถิ่น ถือปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว 1263 วันที่ 30 พฤษภาคม 
2557 แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 หน้า 80 และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 2 

เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (120100)  จ านวน       171,750  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญพนักงานส่วนต าบล เพ่ือช่วยเหลือแก่
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น เงินช่วยเหลือ บ าเหน็จตกทอด ตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 1 ของ
รายได้โดยไม่รวมพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้ และเงินอุดหนุนทุกชนิด ถือปฏิบัติ
ตามหนังสือส านักงานกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 
0808.5/ว 40,ว 41 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2558 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 
0808.5/ว 1264 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2557 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
เชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 5 
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แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป  (00111)       รวม     10,917,700 บาท 
งบบุคลากร (520000)        รวม   7,783,500 บาท 
เงินเดือน (ฝุายการเมือง) (521000)      รวม       3,521,520 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก (210100)                 จ านวน     514,080 บาท 

 เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือน ต าแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลและรอง
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตลอดป ีดังนี้ 
  1. ค่าตอบแทนรายเดือน นายก อบต. จ านวน 20,400 บาท 
  2. ค่าตอบแทนรายเดือน รองนายก อบต. จ านวน 11,220 บาท   
ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลและเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557  

เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก  (210200)     จ านวน      42,120 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่ง ต าแหน่งนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลและรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตลอดปี ดังนี้ 
   1. ค่าตอบแทนประจ าต าแหน่ง นายก อบต. จ านวน 1,750 บาท 
   2. ค่าตอบแทนประจ าต าแหน่ง รองนายก อบต. จ านวน 880 บาท 
ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลและเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557  

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก (210300)             จ านวน      42,120 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษ ต าแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนต าบล
และรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตลอดปี ดังนี้ 
  1. ค่าตอบแทนพิเศษ นายก อบต. จ านวน 1,750 บาท 

2. ค่าตอบแทนพิเศษ รองนายก อบต. จ านวน 880 บาท   
ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลและเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557  
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ค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษา นายก อบต. (210400)     จ านวน      86,400 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน ต าแหน่ง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
จ านวน 1 คน ๆ ละ 7,200 บาท ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
เงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลและเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557  

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา อปท. (210600)            จ านวน  2,836,800 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภาอบต. 
ดังนี้ 

1. ค่าตอบแทนรายเดือนประธานสภาฯ จ านวน 11,220 บาท 
2. ค่าตอบแทนรายเดือนรองประธานสภาฯ จ านวน 9,180 บาท 
3. ค่าตอบแทนรายเดือน ส.อบต จ านวน 7,200 บาท 

ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลและเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557  

เงินเดือน (ฝุายประจ า) (522000)      รวม  4,261,980 บาท 
เงินเดือนพนักงาน (220100)       จ านวน  1,774,680 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือน พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี ให้แก่พนักงานส่วน
ต าบล จ านวน 7 อัตรา ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 หนังสือส านักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 
0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 และประกาศคณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจ่ายเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน 
(ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 

เงินประจ าต าแหน่ง (210300)                 จ านวน    126,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ในอัตราเดือนละ 
7,000 บาท และหัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ตื่น ในอัตรา
เดือนละ 3,500 บาท ถือปฏิบัติตามหนังสือส านักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. 
ที่  มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่  30 ธันวาคม 2558  และประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนส่วนต าบล (แก้ไข
เพ่ิมเติม ฉบับที่ 31) ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 

ค่าจ้างพนักงานจ้าง (210700)         จ านวน  2,122,680 บาท 
         เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 14 อัตรา 

ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล 
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง 
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เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง (210800)                จ านวน      70,620 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานจ้าง ถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ 0809.3/ว 115 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2551 เรื่อง ให้
ข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างของ อปท. 
ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว และหนังสือที่เก่ียวข้อง  

เงินเบี้ยกันดาร (210800)        จ านวน      84,000 บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับพนักงานส่วนต าบล จ านวน 6 ราย ในการ
ปฏิบัติงานในส านักงานพ้ืนที่พิเศษ  

เงินอ่ืน (210700)           จ านวน      84,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ใน
อัตราเดือนละ 7,000 บาท ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหนังสือส านักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 

งบด าเนินงาน (530000)                           รวม     2,779,000 บาท 
ค่าตอบแทน (531000)        รวม     260,000 บาท 
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. (310100)   จ านวน     215,000  บาท 

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ต่อองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ จ านวน 50,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ต่อองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง เงิน
ตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง  
เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ แก่พนักงานส่วนต าบลและ
พนักงานจ้าง จ านวน 165,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนเป็นกรณีพิเศษ (โบนัส) ให้แก่พนักงานส่วนต าบล
พนักงานจ้ างขององค์การบริหารส่ วนต าบล ถือปฏิบัติ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณี
พิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแก่พนักงานท้องถิ่นให้เป็นรายจ่าย
อ่ืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557  

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (310300)     จ านวน       20,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงาน
ส่วนต าบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล ที่มาปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการหรือในวันหยุดราชการ ตามค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบล ฯลฯ 
ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 1562 ลงวันที่ 15 
พฤษภาคม 2550  

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (310500)       จ านวน     25,000 บาท                             
เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่พนักงานส่วนต าบลขององค์การ
บริหารส่วนต าบล และผู้บริหารท้องถิ่น ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
ไดต้ามระเบียบท้องถิ่น ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/
ว 4522 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 
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ค่าใช้สอย (532000)          รวม    1,298,000 บาท 
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100)                   รวม      525,000   บาท           
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน                   จ านวน    150,000   บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าธรรมเนียมศาล ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมประชุม 
สัมมนาต่างๆ ฯลฯ ที่เก่ียวข้องและจ าเป็น  

ค่าจ้างเหมาบริการ  จ านวน     80,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าจ้างเหมาบริการ/ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอก 
ให้ผู ้รับจ้างก่อสร้างอย่างใด และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง หรือ 
ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร ค่าจ้างเหมาท าปูายต่างๆ ค่าจ้างเหมาปรับปรุง
ระบบเสียงตามสาย ค่าจ้างเหมาจัดท าอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานรัฐพิธี 
ประเพณีท้องถิ่นต่างๆ ค่าจ้างเหมาติดตั้งไฟฟูา ค่าติดตั้งประปา ค่าจ้างเหมา
เดินท่อประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ และค่าจ้างเหมาบริการทั่วไป  รวมทั้งงาน
อ่ืนๆที่เกี่ยวข้องและจ าเป็นตลอดปี  

ค่าจ้างเหมาท าความสะอาดส านักงาน/อาคารสถานที่ อบต.แม่ตื่น  จ านวน    90,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกปฏิบัติงานท าความ
สะอาดอาคาร สถานที่ราชการ ห้องประชุม รับรองแขกผู้ใหญ่และผู้มาติดต่อ
ราชการกับองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ตื่น ตลอดจนเป็นค่าจ้างเหมางานหรือ
กิจกรรมต่างๆ รวมทั้งงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องและจ าเป็นตลอดปี ถือปฏิบัติตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลง
วันที่ 20 มิถุนายน 2559 (พ้ืนที่ 750 ตารางเมตร ตารางเมตรละ 10 บาท/เดือน 
ท างานสัปดาห์ละ 6 วัน) 

ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป           จ านวน   180,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป ปฏิบัติงานใช้แรงงานทั่วไปและงาน
อ่ืนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเป็นค่าจ้างเหมางานหรือกิจกรรมต่างๆรวมทั้งงาน
อ่ืนๆที่เก่ียวข้องและจ าเป็นตลอดปี  

ค่าเบี้ยประกันภัยรถราชการ            จ านวน    25,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าเบี้ยประกันภัยรถราชการ และงานอ่ืน ๆ ที่มีความจ าเป็น
และเหมาะสมตลอดทั้งป ี

รายจ่ายเกี่ยวกับรับรองและพิธีการ (320200)        รวม       90,000 บาท 
ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล          จ านวน    50,000   บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสารค่าใช้จ่ายที่
เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรอง รวมทั้งค่าอาหารและค่าใช้จ่ายอื่น ซึ่งจ าเป็นต้อง
จ่ายเกี่ยวกับการรับรอง เพ่ือเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือ คณะบุคคล 
ที่ไปนิเทศงาน ตรวจงาน หรือเยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้อง  ซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
นิทรรศการประกวดการแข่งขัน และพิธีเปิดอาคารต่าง ๆ รวมทั้งงานอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องและจ าเป็นตลอดปี  
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ค่ารับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น          จ านวน    40,000 บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่มต่างๆ เครื่องใช้ในการเลี้ยงรับรอง
รวมทั้งค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ซึ่งจ าเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการรับรองในการประชุม 
ทั้งนี้ให้รวมถึงผู้เข้าร่วมประชุมอ่ืนๆ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเข้าร่วม
ประชุม เป็นต้น  

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน (320300)    รวม      653,000 บาท 
ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล         จ านวน     5,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล ในงานและกิจกรรม
ต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบล เช่น ส าหรับมอบให้แก่บุคคลส าคัญของ
องค์กาบริหารส่วนต าบล โครงการแลกเปลี่ยนพนักงาน เพ่ือศึกษาดูงาน ฯลฯ 
เป็นต้น รวมทั้งงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องและจ าเป็นตลอดปี  

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนทิรรศการ ประกวดการแข่งขัน      จ านวน     20,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายในการจัดงาน นิทรรศการต่างๆ ประกวดการแข่งขันฯลฯ 
รวมทั้ งงานอ่ืนๆ ที่ เกี่ ยวข้องและจ าเป็นตลอดปี  ถือปฏิบั ติ ตามหนั งสื อ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 3722 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2555  

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร    จ านวน    250,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าธรรมเนียม
ต่างๆ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องของพนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างผู้บริหารตลอดจนผู้ที่
เกี่ยวข้องขององค์การบริหารส่วนต าบล ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และ
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 หน้า 97 

ค่าพวงมาลัยช่อดอกไม้ ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา   จ านวน         3,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลาพานพุ่มฯลฯ 
เพ่ือใช้ในงานพิธีต่างๆขององค์การบริหารส่วน รวมทั้งงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องและ
จ าเป็นตลอดปี 

โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาของคณะผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต. และเจ้าหน้าที ่ จ านวน      290,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินในการจัดท าโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาของคณะ
ผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต. และเจ้าหน้าที่ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
เสริมสร้างทักษะและความรู้แก่ผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต.และเจ้าหน้าที่ 
ทั้งนี้เพ่ือเตรียมพร้อมรับมือและปรับการท างานให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงใน
อนาคต มีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าจ้างเหมารถ ค่าวัสดุ ค่าวิทยากร ค่าอาหารและ
อาหารว่าง และอุปกรณ์ อ่ืน  ๆ ที่ เกี่ยวข้อง  ถือปฏิบัติ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 - 2562 
หน้า 95 และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 5 
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โครงการจัดอบรมเพ่ิมประสิทธภิาพการปฏิบัติงานของคณะผูบ้ริหารและสมาชิกสภา จ านวน       35,000 บาท 
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ตื่น 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินในการจัดท าโครงการจัดอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ตื่น โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานด้านต่างๆ ของผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต.แม่
ตื่น มีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าวัสดุ ค่าวิทยากร ค่าอาหารและอาหารว่าง  และอุปกรณ์
อ่ืนๆ  ที่เกี่ยวข้อง  ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560- 2562 หน้า 95 และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
เชียงใหม ่ยุทธศาสตร์ที่ 5 

โครงการจัดอบรมคุณธรรมจริยธรรม และเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน จ านวน       10,000 บาท 
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ตื่น 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินในการจัดท าโครงการจัดอบรมคุณธรรมจริยธรรม และเพ่ิมศักยภาพ
การปฏิบัติงานของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ตื่น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่พนักงานและลูกจ้างของ อบต.แม่ตื่น อีกทั้งยัง
เพ่ิมศักยภาพในการท างานให้พร้อมบริการแก่ประชาชนผู้มารับบริการ มีค่าใช้จ่าย 
เช่น ค่าวัสดุ ค่าวิทยากร ค่าอาหารและอาหารว่าง และอุปกรณ์อ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้อง  ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2557 
แผนพัฒนาสามป ีพ.ศ. 2560 - 2562 หน้า 95 และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 5 

โครงการประเมินการปฏิบัติงานของ อบต.แม่ตื่น     จ านวน       40,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินในการจัดท าโครงการประเมินการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่ตื่น รวมทั้งงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องและจ าเป็นตลอดปี ถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ 1301 ลงวันที่ 29 เมษายน 2548 สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 5 

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน (320400)          รวม              30,000 บาท 
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน      จ านวน       30,000 บาท        
   เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าบ ารุงรักษาหรือ

ซ่อมแซมทรัพย์สินอ่ืนๆ เช่นเครื่องพิมพ์ดีดเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องถ่าย
เอกสาร ยานพาหนะ วัสดุต่างๆ ฯลฯ รวมทั้งงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องและจ าเป็น
ตลอดปี  

ค่าวัสดุ (533000)        รวม         756,000 บาท 
วัสดุส านักงาน (330100)       จ านวน     100,000 บาท 

 เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อวัสดุส านักงาน เช่น  กระดาษ ปากก ดินสอ ยางลบ 
ลวดเย็บกระดาษ แฟูม แบบพิมพ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น รวมทั้งวัสดุอ่ืนๆ 
ที่เก่ียวข้องและจ าเป็นตลอดปี แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 หน้า 98 

วัสดุไฟฟูาและวิทยุ (330200)       จ านวน       25,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟูาและวิทยุ เช่นฟิวส์ สายไฟ วัสดุอุปกรณ์ที่
เกี่ยวกับไฟฟูาทีจ่ าเป็น แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 หน้า 98 
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วัสดุงานบ้านงานครัว (330300)       จ านวน       30,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  เช่น แก้วน้ า จาน ชาม ช้อน 
กระติกน้ าร้อน กระติกน้ าแข็ง ถุงขยะ น้ าจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ ที่เกี่ยวข้อง
และจ าเป็นตลอดทั้งปี แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 หน้า 98 

วัสดุก่อสร้าง (330600)        จ านวน         5,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ปูนซีเมนต์ ทราย อิฐ สี รวมทั้งวัสดุอุปกรณ์
ท่อน้ าประปา ไม้ เหล็ก และอ่ืนที่จ าเป็น ฯลฯ แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 
หน้า 98 

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (330700)      จ านวน       50,000 บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่  ยาง
ใน หัวเทียน ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องและจ าเป็นตลอดทั้งปี  แผนพัฒนาสามปี 
พ.ศ. 2560 - 2562 หน้า 98 

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (330800)      จ านวน      500,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ ามันดีเซล
 น้ า มั นก๊ า ด  น้ า มั น เบนซิ น  น้ า มั น เ ต า  ถ่ าน  แก๊ สหุ ง ต้ ม  น้ า จ า รบี 
 น้ ามันเครื่อง ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องและจ าเป็นตลอดทั้งปี ถือปฏิบัติตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248     
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 
ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 แผนพัฒนา
สามปี พ.ศ. 2560 - 2562 หน้า 98 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (331100)      จ านวน       10,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ฟิล์ม กระดาษ
โปสเตอร์พู่กันและสี รูปสีหรือขาวด าที่ได้จากการล้างอัดขยายฟิล์มสไลด์ แถบ
บันทึกเสียง ภาพถ่ายดาวเทียม รวมไปถึงค่าจัดซื้อสิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือ
การจ้างพิมพ์ต่างๆ เช่น ค่าวารสารต่างๆ หนังสือหรือระเบียบกฎหมายที่เป็น
ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน หนังสือพิมพ์ ฯลฯ รวมทั้งงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง
และจ าเป็นตลอดปี แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 หน้า 98 

วัสดุคอมพิวเตอร์ (331400)        จ านวน       30,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อแผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล (Diskette, Floppy Disk, 
Removable Disk, Compact Disc, Digital Video Disc) เทปบันทึกข้อมูล (Reel 
Magnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ ส าหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก ส าหรับเครื่องพิมพ์เลเซอร์ แผ่นกรองแสง แปูนพิมพ์ 
สายเคเบิล แผงแปูนอักขระ หรือแปูนพิมพ์ (Key Board) เมนบอร์ด (Main Board) 
เมมโมรี่ซิป (Memory Chip) เช่น RAM เม้าส์ (Mouse) พรินเตอร์สวิตซิ่งบ๊อกซ์ 
(Printer Switching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 
(Card) เช่น Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Card) เป็นต้น 
เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลต่าง  ๆเช่น แบบดิสเกต (Diskette) แบบฮาร์ดดิสต์ (Hard 
Disk) และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่มีราคาหน่วยหนึ่งไม่เกิน 20,000 บาท ฯลฯ ที่
เกี่ยวข้องและจ าเป็นตลอดปี แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 หน้า 98 
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วัสดุสนาม (331610)        จ านวน         6,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อวัสดุสนาม เช่น เต็นท์สนามทรงพีระมิด และวัสดุสนาม
อ่ืนๆ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องและจ าเป็นตลอดทั้งปี แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 
หน้า 98 

ค่าสาธารณูปโภค (534000)       รวม     465,000 บาท 
ค่าไฟฟูา (340100)        จ านวน     132,000 บาท 

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟูาส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลตลอดทั้งปี ถือปฏิบัติตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0890.3/ว 2271 ลง
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2552 แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 หน้า 98 

ค่าโทรศัพท์ (340300)        จ านวน       80,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าโทรศัพท์ทางไกลภายในประเทศ ค่าโทรศัพท์ส านักงานองค์การ
บริหารส่วนต าบล ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ และให้หมายรวมถึงค่าใช้จ่าย เพ่ือให้ได้ใช้
บริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่า
เช่าเลขหมายโทรศัพท์ ค่าบ ารุงรักษาสาย ฯลฯ ตลอดทั้งปี ถือปฏิบัติตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0890.3/ว 2271 ลงวันที่ 23 
พฤศจิกายน 2552 แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 หน้า 98 

ค่าไปรษณีย์ (340400)        จ านวน       13,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าไปรษณีย์ค่าโทรสาร ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณีย์ยากร   
ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ตลอดทั้งปี ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0890.3/ว 2271 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2552
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 หน้า 98 

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม (340500)     จ านวน     240,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าโทรภาพหรือโทรสาร (FACSIMILE) ค่าเทเลกซ์ (TELEX) 
ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
การใช้ระบบอินเตอร์เน็ต (INTERNET) และค่าสื่อสารอ่ืน ๆ และให้หมายเลข 
รวมถึงค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ได้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการ
ใช้บริการตลอดปี ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0890.3/ว 2271 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2552 แผนพัฒนา
สามปี พ.ศ. 2560 - 2562 หน้า 98 
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งบลงทุน         รวม     315,200 บาท 
ค่าครุภัณฑ์ (541000)        รวม         215,200 บาท 
ครุภัณฑ์ส านักงาน (410100)       จ านวน       43,400 บาท 

1. ค่าจัดซื้อตู้บานเลื่อนแบบกระจก จ านวน 4,100 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้บานเลื่อนแบบกระจก จ านวน 1 ใบ ๆ ละ 4,100 บาท 
โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาด นอกมาตรฐานครุภัณฑ์  มีความจ าเป็นต้องใช้นอก
บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์เพราะเป็นครุภัณฑ์ท่ีไม่สามารถจัดหาได้ตามบัญชี มีความ
คุ้มค่าและประหยัดกว่า ราคามาจากการสืบค้นหาของคณะกรรมการตรวจสอบ
ราคาและคุณสมบัติของครุภัณฑ์ ตามค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ตื่น       
ที่ 273/2559 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2559 แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 - 2562 
หน้า 98 
2. ค่าจัดซื้อโต๊ะท างาน ขนาด 4.5 ฟุต จ านวน 13,800 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะท างาน ขนาด 4.5 ฟุต จ านวน 2 ตัว ๆ ละ 6,900 บาท 
โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาด นอกมาตรฐานครุภัณฑ์  มีความจ าเป็นต้องใช้นอก
บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์เพราะเป็นครุภัณฑ์ท่ีไม่สามารถจัดหาได้ตามบัญชี มีความ
คุ้มค่าและประหยัดกว่า ราคามาจากการสืบค้นหาของคณะกรรมการตรวจสอบ
ราคาและคุณสมบัติของครุภัณฑ์ ตามค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ตื่น       
ที่ 273/2559 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2559 แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 
หน้า 98 
3. ค่าจัดซื้อโต๊ะท างาน ขนาด 3.5 ฟุต จ านวน 15,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะท างาน ขนาด 3.5 ฟุต จ านวน 3 ตัว ๆ ละ 5,000 บาท 
โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาด นอกมาตรฐานครุภัณฑ์  มีความจ าเป็นต้องใช้นอก
บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์เพราะเป็นครุภัณฑ์ท่ีไม่สามารถจัดหาได้ตามบัญชี มีความ
คุ้มค่าและประหยัดกว่า ราคามาจากการสืบค้นหาของคณะกรรมการตรวจสอบ
ราคาและคุณสมบัติของครุภัณฑ์ ตามค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ตื่น       
ที่ 273/2559 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2559 แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 
หน้า 98 
4. ค่าจัดซื้อเก้าอ้ีบุนวม ส าหรับผู้บริหาร จ านวน 6,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีบุนวม ส าหรับผู้บริหาร จ านวน 2 ตัว ๆ ละ 3,000 บาท 
โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาด นอกมาตรฐานครุภัณฑ์  มีความจ าเป็นต้องใช้นอก
บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์เพราะเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่สามารถจัดหาได้ตามบัญชี มีความ
คุ้มค่าและประหยัดกว่า ราคามาจากการสืบค้นหาของคณะกรรมการตรวจสอบราคา
และคุณสมบัติของครุภัณฑ์ ตามค าสั่ งองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ตื่น ที่ 
273/2559 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2559 แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 หน้า 98 
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5. ค่าจัดซื้อเก้าอ้ีบุนวม ส าหรับผู้ปฏิบัติงาน จ านวน 4,500 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีบุนวม ส าหรับผู้ปฏิบัติงาน จ านวน 3 ตัว ๆ ละ 1,500 
บาท โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาด นอกมาตรฐานครุภัณฑ์  มีความจ าเป็นต้องใช้
นอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์เพราะเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่สามารถจัดหาได้ตามบัญชี มี
ความคุ้มค่าและประหยัดกว่า ราคามาจากการสืบค้นหาของคณะกรรมการตรวจสอบ
ราคาและคุณสมบัติของครุภัณฑ์ ตามค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ตื่น ที่ 
273/2559 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2559 แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 หน้า 98 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (411600)       จ านวน       21,800 บาท 
1. ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน (จอขนาดไม้น้อยกว่า 
18.5 นิ้ว) จ านวน 16,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน (จอขนาดไม้น้อย
กว่า 18.5 นิ้ว) จ านวน 1 ชุด ๆ ละ 16,000 บาท มีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 
  - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 3.3 GHz หรือดีกว่า จ านวน 1 
หน่วย 
  - มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB 
  - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความ
จุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 100 
GB จ านวน 1 หน่วย 
  - มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
  - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 
Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
  - มีแปูนพิมพ์และเมาส์ 
  - มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 
และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย 
 โดยจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ประจ าปี พ.ศ. 2559 แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 - 2562 หน้า 98 
 หมายเหตุ ทั้งนี้ จะด าเนินการจัดหาได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานใน
สังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดเชียงใหม่ 
2. ค่าจัดซื้อเครื่องส ารองไฟ ขนาด 1 kVA ราคา 5,800 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องส ารองไฟ ขนาด 1 kVA จ านวน 1 เครื่องๆ ละ 5,800 
บาท มีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 
  - มีก าลังไฟฟูาด้านนอกไม่น้อยกว่า 1 kVA (630 Watts) 
  - สามารถส ารองไฟฟูาได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที   
โดยจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ประจ าปี พ.ศ. 2559 แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 - 2562 หน้า 98 
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ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  (411800)     จ านวน      150,000 บาท 

 เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าบ ารุงรักษาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ค่าบ ารุงรักษาหรือ
ซ่อมแซมทรัพย์สินอ่ืน ๆ เช่น ยานพาหนะ วัสดุต่าง ๆ รวมทั้งงานอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้อง และจ าเป็นตลอดปี  

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (542000)       รวม     100,000     บาท  
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง (421100)     จ านวน     100,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าบ ารุงรักษา
หรือซ่อมแซมทรัพย์สินอ่ืน ๆ  รวมทั้งงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องและจ าเป็นตลอดปี  

งบเงินอุดหนุน (560000)       รวม       40,000 บาท 
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (610100)     รวม       40,000 บาท 
เงินอุดหนุนองค์การบริหารส่วนต าบลยางเปียง     จ านวน       40,000 บาท 

 เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามโครงการบริหารจัดการ
ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อ าเภออมก๋อย  ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ไม่เกินร้อยละ 5 แผนพัฒนาสามป ี
พ.ศ. 2560 - 2562 หน้า 95 และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



61 
 

 
งานบริหารงานคลัง (00113)       รวม  2,486,360 บาท 
งบบุคลากร (520000)        รวม  1,884,960 บาท
เงินเดือน (ฝุายประจ า) (522000)      รวม  1,884,960 บาท
เงินเดือนพนักงาน (220100)       จ านวน     811,500 บาท  

เพื ่อจ่ายเป็นเง ินเดือน พร้อมทั ้งเง ินปรับปรุงเง ินเดือนประจ าปี ให้แก่
พนักงานส่วนต าบลจ านวน 4 อัตรา ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 หนังสือส านักงาน กจ. กท. และ ก.
อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 และประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
อัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และ
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559   

เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน (210200)                จ านวน      21,300 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานส่วนต าบล และเงินที่ปรับ
เพ่ิมตามคุณวุฒิที่ ก.พ. หรือคณะกรรมการกลางข้าราชการ หรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่นรับรอง (ก.จ. หรือ ก.ท. หรือ ก.อบต.) ถือปฏิบัติตามหนังสือ ที่ มท 
0809.3/ว 115 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2551 เรื่อง ให้ข้าราชการ พนักงาน
ส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างของ อปท. ได้รับเงินเพ่ิมการ
ครองชีพชั่วคราว และหนังสือที่เก่ียวข้อง  

เงินประจ าต าแหน่ง (210300)                 จ านวน      42,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งผู้อ านวยการกองคลังองค์การบริหารส่วนต าบล
แม่ตื่นในอัตราเดือนละ 3,500 บาท ถือปฏิบัติตาม หนังสือส านักงาน กจ. กท. 
และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 และประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนส่วนต าบล (แก้ไข
เพ่ิมเติม ฉบับที่ 31) ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 

ค่าจ้างพนักงานจ้าง (220700)       จ านวน    865,080 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 6 
อัตรา ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วน
ต าบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  

เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง (210800)                จ านวน      97,080 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานจ้าง ถือปฏิบัติตามหนังสือ ที่ 
มท 0809.3/ว 115 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2551 เรื่อง ให้ข้าราชการ พนักงานส่วน
ท้องถิ่น ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างของ อปท. ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพ
ชั่วคราว และหนังสือที่เกี่ยวข้อง  

เงินเบี้ยกันดาร (220900)       จ านวน      48,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับพนักงานส่วนต าบล จ านวน 4 ราย ในการปฏิบัติงาน
ในส านักงานพ้ืนที่พิเศษ  
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งบด าเนินงาน (530000)        รวม    562,700  บาท 
ค่าตอบแทน (531000)        รวม    116,100 บาท 
ค่าตอบแทนผู้ปฎิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. (310100)   จ านวน      70,300 บาท 

 เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงานส่วนต าบล
และลูกจ้าง อบต. ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการ
ก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจ าปีแก่พนักงานท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอ่ืนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (310300)    จ านวน      30,000 บาท 
 เพ่ือจ่ ายเป็นเงินค่ าตอบแทนการปฏิบัติ งานนอกเวลาราชการให้แก่
 พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล ที่มา
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือในวันหยุดราชการ ตามค าสั่งองค์การบริหารส่วน
ต าบล ฯลฯ ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 1562 ลง
วันที่ 15 พฤษภาคม 2550  

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (310500)       จ านวน     15,800 บาท                             
เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่พนักงานส่วนต าบลขององค์การ
บริหารส่วนต าบล และผู้บริหารท้องถิ่น ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษา
บุตรได้ตามระเบียบท้องถิ่น ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 
0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559  

ค่าใช้สอย (532000)        รวม    375,600 บาท 
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100)      รวม        185,600 บาท 
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน              จ านวน      50,000 บาท 

เ พ่ือจ่ ายเป็น เงินค่ าธรรมเนียมศาล ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม
ประชุมสัมมนาต่างๆ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องและจ าเป็น  

ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป        จ านวน      90,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป ปฏิบัติงานใช้แรงงานทั่วไปและงานอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง ตลอดจนเป็นค่าจ้างเหมางานหรือกิจกรรมต่างๆรวมทั้งงานอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง
และจ าเป็นตลอดปี  

ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร               จ านวน      45,600 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจ าส่วนการคลังองค์การบริหาร
ส่วนต าบลแม่ตื่น ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 
ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 แผนพัฒนาสามปี 
พ.ศ. 2560 - 2562 หน้า 98 
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รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน  (320300)  รวม       170,000 บาท                      
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร   จ านวน     50,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักและนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักค่าธรรมเนียม
ต่างๆฯลฯ ที่เกี่ยวข้องของพนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง ตลอดจนผู้ที่
เ กี่ ย ว ข้ อ งขององค์ ก า รบริ ห า รส่ วนต าบล  ถื อปฏิบั ติ ต ามระเบี ยบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 แผนพัฒนาสามปี 
พ.ศ. 2560 - 2562 หน้า 97 

ค่าใช้จ่ายโครงการปรับข้อมูลระบบแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน  จ านวน     100,000 บาท 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายโครงการปรับข้อมูลระบบแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยมีวัตถุประสงค์พัฒนา
ประสิทธิภาพในระบบงานจัดเก็บรายได้ จัดท าแผนที่ภาษีโดยใช้ฐานข้อมูลจาก
กรมที่ดิน พัฒนาศักยภาพของบุคลากร สนองนโยบายกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น เจ้าหน้าที่สามารถใช้งานและปรับปรุงข้อมูลได้ มีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าส ารวจ
ข้อมูลภาคสนามค่าวัสดุและเบ็ดเตล็ด ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจัดพิมพ์แผนที่และ
จัดท าเอกสาร  ตู้เก็บเอกสารสิทธิ์ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 
0808.3/ว 462 ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2551 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ 
มท 0808.3/ว 67 ลงวันที่ 9 มกราคม 2555 แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 
หน้า 98 และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 5 

ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี    จ านวน       20,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายให้บริการรับช าระภาษีนอกสถานที่และให้ความรู้แก่
ประชาชน โดยมีวัตถุประสงค์ออกบริการจัดเก็บนอกสถานที่ อ านวยความสะดวก
แก่ประชาชนผู้มีหน้าที่เสียภาษี โดยมีค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ เช่น ค่าปูาย ค่า
จัดท าเอกสารประชาสัมพันธ์ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าวัสดุอุปกรณ์ ถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของ อปท. 
พ.ศ. 2542 แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 หน้า 98 และสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 5 

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน (320400)      รวม          20,000 บาท 
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน       จ านวน      20,000  บาท 

 เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ค่าบ ารุงรักษาหรือ
ซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น ๆ เช่น  เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องคอมพิวเตอร์  เครื่องถ่าย
เอกสาร ยานพาหนะ วัสดุต่างๆ รวมทั้งงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องและจ าเป็นตลอดปี  
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ค่าวัสดุ (533000)        รวม      71,000 บาท 
วัสดุส านักงาน (330100)       จ านวน      36,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อวัสดุส านักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ 
ลวดเย็บกระดาษ แฟูม แบบพิมพ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น รวมทั้งวัสดุอ่ืนๆ 
ที่เก่ียวข้องและจ าเป็นตลอดปี แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 หน้า 98 

วัสดุคอมพิวเตอร์ (331400)       จ านวน      35,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อแผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล (Diskette, Floppy Disk, 
Removable Disk, Compact Disc, Digital Video Disc) เทปบันทึกข้อมูล 
(Reel Magnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัวพิมพ์หรือแถบ
พิมพ์ ส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกส าหรับเครื่องพิมพ์เลเซอร์ แผ่น
กรองแสง แปูนพิมพ์ สายเคเบิล แผงแปูนอักขระ หรือแปูนพิมพ์ (Key Board) 
เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมรี่ซิป (Memory Chip) เช่น RAM เม้าส์ 
(Mouse) พรินเตอร์สวิตซิ่งบ๊อกซ์ (Printer Switching Box) เครื่องกระจาย
สัญญาณ (Hub) แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Card) เช่น Ethernet Card, Lan 
Card, Antivirus Card, Sound Card) เป็นต้น เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูล
ต่างๆ เช่น แบบดิสก์เก็ต (Diskette) แบบฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk) และโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ที่มีราคาหน่วยหนึ่งไม่เกิน  20,000  บาท ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องและ
จ าเป็นตลอดปี แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 หน้า 98 

งบลงทุน         รวม      38,700 บาท 
ค่าครุภัณฑ์ (541000)        รวม          38,700 บาท 
ครุภัณฑ์ส านักงาน (410100)       จ านวน      13,200 บาท 

1. ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน จ านวน 13,200 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน จ านวน 3 ใบ ๆ ละ 4,400 บาท 
โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาด นอกมาตรฐานครุภัณฑ์  มีความจ าเป็นต้องใช้นอก
บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์เพราะเป็นครุภัณฑ์ท่ีไม่สามารถจัดหาได้ตามบัญชี มีความ
คุ้มค่าและประหยัดกว่า ราคามาจากการสืบค้นหาของคณะกรรมการตรวจสอบ
ราคาและคุณสมบัติของครุภัณฑ์ ตามค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ตื่น       
ที่ 273/2559 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2559 แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 
หน้า 98 

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (410700)      จ านวน      25,500 บาท 
1. ค่าจัดซื้อปูายเหล็กประชาสัมพันธ์การเสียภาษี จ านวน 25,500 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อปูายเหล็กประชาสัมพันธ์การเสียภาษี จ านวน 3 ปูายๆ ละ 8,500 
บาท โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาด นอกมาตรฐานครุภัณฑ์ มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 

  - ปูายเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 6.00 เมตร 
  - ติดตั้งสูงจากพื้นดิน 1.20 เมตร 

มีความจ าเป็นต้องใช้นอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์เพราะเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่สามารถจัดหา
ได้ตามบัญชี มีความคุ้มค่าและประหยัดกว่า ราคามาจากการสืบค้นหาของคณะกรรมการ
ตรวจสอบราคาและคุณสมบัติของครุภัณฑ์ ตามค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ตื่น ที่ 
273/2559 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2559 แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 หน้า 98 
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (00123)   รวม        476,260 บาท 
งบบุคลากร (520000)        รวม    141,360 บาท
เงินเดือน (ฝุายประจ า) (522000)      รวม    141,360 บาท 
ค่าจ้างพนักงานจ้าง (220700)       จ านวน    117,360 บาท 

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 1 อัตรา 
ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล 
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  

เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง (210800)                จ านวน     24,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานจ้าง ถือปฏิบัติตามหนังสือ ที่ 
มท 0809.3/ว 115 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2551 เรื่อง ให้ข้าราชการ พนักงานส่วน
ท้องถิ่น ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างของ อปท. ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพ
ชั่วคราว และหนังสือที่เกี่ยวข้อง  

งบด าเนินงาน (530000)        รวม    234,900 บาท 
ค่าตอบแทน (531000)        รวม       4,900 บาท 
ค่าตอบแทนผู้ปฎิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. (310100)   จ านวน       4,900 บาท 

 เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงานส่วนต าบลและ
ลูกจ้าง อบต. ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการก าหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแก่
พนักงานท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอ่ืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557  

ค่าใช้สอย (532000)        รวม        210,000 บาท 
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100)      รวม      90,000 บาท 
ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป        จ านวน      90,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป ปฏิบัติงานใช้แรงงานทั่วไป และงานอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง ตลอดจนเป็นค่าจ้างเหมางานหรือกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งงานอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้องและจ าเป็นตลอดปี  

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน (320300) รวม    120,000 บาท 
โครงการฝึกอบรมและทบทวน อปพร.      จ านวน      30,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมและทบทวน อปพร.เพ่ิมความรู้ความ
เข้าใจเพ่ิมศักยภาพให้มีความพร้อมในการช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉินในพ้ืนที่ได้อย่าง
ทันท่วงที ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมของ อปท. พ.ศ. 2549 แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 หน้า 92 
และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 4 

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน   จ านวน      20,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลวันส าคัญ เช่น วันขึ้นปีใหม่ วันสงกรานต์ ฯลฯ ถือปฏิบัติตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 2209 ลงวันที่ 
12 ตุลาคม 2558 และหนังสือที่เกี่ยวข้อง แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562
หน้า 89 และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที ่4 
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ค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างความเข้าใจในโทษของยาเสพติด   จ านวน     20,000 บาท 

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการเสริมสร้างความเข้าใจในโทษของยา
เสพติด ในวันต่อต้านยาเสพติดโลก โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ืออบรมและให้
ความรู้เกี่ยวกับโทษของยาเสพติดแก่เยาวชนในพ้ืนที่ต าบลแม่ตื่น มีค่าใช้จ่าย 
เช่น ค่าวัสดุ ค่าวิทยากร ค่าอาหารและอาหารว่าง และค่าอุปกรณ์อ่ืนๆ       
ที่เก่ียวข้อง ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้อถิ่น พ.ศ. 2557 
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 – 2562 หน้า 90 และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 4 

โครงการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบเหตุจากภัยพิบัติและภัยธรรมชาติ  จ านวน      50,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบเหตุจากภัยพิบัติและภัย
ธรรมชาติ ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่  มท 0113.4/ว 
667 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2545 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด มท 0808.2/
ว 4224 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2554 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 
3215 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2559 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด มท 0891.2/ว 76 ลงวันที่ 13 มกราคม 2558 หนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนที่สุด มท 0891.2/ว 4515 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2558 หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.2/ว 843 ลงวันที่ 28 เมษายน 2559 
และหลักเกณฑ์ ว่าด้วยการตั้งงบประมาณ เพ่ือการช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจ
หน้าที่ของ อบจ. เทศบาล อบต พ.ศ. 2543 แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 
หน้า 92 และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 4  

ค่าวัสดุ (533000)        รวม      20,000 บาท 
วัสดุเครื่องดับเพลิง (331600)       จ านวน      20,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง เช่น เครื่องดับเพลิง ฯลฯ 
แผนพัฒนาสามป ีพ.ศ. 2560 - 2562 หน้า 98 

งบลงทุน         รวม    100,000 บาท 
ค่าครุภัณฑ์ (541000)        รวม        100,000 บาท  
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  (411800)     จ านวน    100,000 บาท 

 เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าบ ารุงรักษาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ค่าบ ารุงรักษาหรือ
ซ่อมแซมทรัพย์สินอ่ืน ๆ เช่น ยานพาหนะ วัสดุต่าง ๆ รวมทั้งงานอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้อง และจ าเป็นตลอดปี 
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แผนงานการศึกษา 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)     รวม   1,581,740 บาท    
งบบุคลากร (520000)        รวม   1,006,740 บาท
เงินเดือน (ฝุายประจ า) (522000)      รวม   1,006,740 บาท 
เงินเดือนพนักงาน (220100)       จ านวน      467,940 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือน พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี ให้แก่
 พนักงานส่วนต าบล จ านวน 2 อัตรา ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 หนังสือส านักงาน กจ. กท. และ  
ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 และประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
อัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และ
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 

เงินประจ าต าแหน่ง (210300)                จ านวน       42,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งผู้อ านวยการกองการศึกษาองค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่ตื่นในอัตราเดือนละ 3,500  บาท ถือปฏิบัติตามหนังสือส านักงาน กจ. 
กท. และ  ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 และ
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนส่วนต าบล 
(แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 31) ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 

ค่าจ้างพนักงานจ้าง (220700)       จ านวน     400,800 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 3 
อัตรา ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วน
ต าบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  

เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง (210800)              จ านวน       36,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานจ้าง ถือปฏิบัติตามหนังสือ ที่ 
มท 0809.3/ว 115 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2551 เรื่อง ให้ข้าราชการ พนักงานส่วน
ท้องถิ่น ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างของ อปท. ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพ
ชั่วคราว และหนังสือที่เกี่ยวข้อง  

เงินเบี้ยกันดาร (220900)            จ านวน       60,000 บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับพนักงานส่วนต าบล จ านวน 5 ราย ในการ
ปฏิบัติงานในส านักงานพ้ืนที่พิเศษ  

งบด าเนินงาน (530000)        รวม     575,000 บาท 
ค่าตอบแทน (531000)        รวม     125,000 บาท 
ค่าตอบแทนผู้ปฎิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. (310100)   จ านวน     110,000 บาท 

 เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษให้แก่พนักงานส่วนต าบล
และลูกจ้าง อบต. ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
ก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจ าปีแก่พนักงานท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอ่ืนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (310300)    จ านวน       15,000 บาท 
 เพ่ือจ่ ายเป็นเงินค่ าตอบแทนการปฏิบัติ งานนอกเวลาราชการให้แก่
 พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล ที่มา
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือในวันหยุดราชการ ตามค าสั่งองค์การบริหารส่วน
ต าบล ฯลฯ ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 1562    
ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2550  

ค่าใช้สอย (530000)        รวม     425,000 บาท 
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100)      รวม           50,000 บาท 
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน                                           จ านวน       35,000 บาท 

 เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าธรรมเนียมศาล ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม ประชุมสัมมนา
ต่างๆ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องและจ าเป็น  

ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป        จ านวน       15,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป ปฏิบัติงานใช้แรงงานทั่วไป และงานอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง ตลอดจนเป็นค่าจ้างเหมางานหรือกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งงานอ่ืน  ๆ           
ที่เกี่ยวข้องและจ าเป็นตลอดปี  

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน (320300)      รวม         355,000 บาท 
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร  จ านวน       80,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าธรรมเนียม
ต่าง ๆ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องของพนักงานส่วนต าบล  พนักงานจ้าง ตลอดจนผู้ที่
เ กี่ ยวข้ อ งขององค์ การบริ หารส่ วนต าบล ถื อปฏิ บั ติ ต ามระ เบี ยบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 แผนพัฒนาสามปี 
พ.ศ. 2560 - 2562 หน้า 97 

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก     จ านวน     100,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก จ านวน 3 ศูนย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างภูมิทัศน์ บรรยากาศที่ดีใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีค่าใช้จ่าย เช่น ค่า
ปรับปรุงสนามเด็กเล่น ค่าจัดซื้อพันธ์ไม้ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและ
จ าเป็น ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของ อปท. พ.ศ. 2542 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2550 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2556 แผนพัฒนาสามปี 
พ.ศ. 2560 - 2562 หน้า 74 และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 

ทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน/นักศึกษาที่เรียนดีแต่ด้อยโอกาส   จ านวน       60,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นทุนการศึกษาส าหรับนักเรียน/นักศึกษาที่เรียนดีแต่ด้อยโอกาสส าหรับ
ผู้ที่สอบผ่านการคัดเลือกในสถาบันต่างๆ ของรัฐ จ่ายเป็นค่าเล่าเรียน ค่าธรรมเนียม
การศึกษา  ค่าบ ารุงหน่วยกิต  ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 
0808.2/ว 1365 ลงวันที่ 30 เมษายน 2550 แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 
หน้า 75 และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 2 
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ค่าใช้จ่ายในการจ้างนักเรียน นักศึกษาท างานช่วงปิดภาคเรียน   จ านวน      35,000 บาท  
 เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างนักเรียน นักศึกษาท างานช่วงปิดภาคเรียน โดยมี
วัตถุประสงค์ ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษามีรายได้ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และ
ไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด มีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าตอบแทน ถือปฏิบัติตามหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0803/ว 897 ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 
2558 และหลักเกณฑ์ ว่าด้วยการตั้งงบประมาณ เพ่ือการช่วยเหลือประชาชนตาม
อ านาจหน้าที่ของ อบจ. เทศบาล อบต พ.ศ.2543 แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 
หน้า 51 และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 2 

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ        จ านวน     80,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ตื่น ประจ าปี 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้
เด็กและเยาวชนมีความสนุกสนาน เกิดความรัก ความสามัคคีกัน ส่งเสริมและ
พัฒนาให้เด็กมีร่างกาย จิตใจ สติปัญญาที่ดี สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี
ความสุข มีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าของขวัญ ค่าขนม ค่าอาหาร ค่าจัดสถานที่ และ
ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่จ าเป็น ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
เบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของ อปท. พ.ศ. 2542 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/3722 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2555 แผนพัฒนา
สามปี พ.ศ. 2560 - 2562 หน้า 72 และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน (320400)      รวม            20,000 บาท 
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน      จ านวน      20,000 บาท 

 เพื ่อจ่ายเป็นเง ินค่าบ าร ุงร ักษาหรือซ ่อมแซมทรัพย์ส ิน หร ือซ ่อมแซม
ทรัพย์สินอื่นๆ เช่น เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร 
ยานพาหนะ วัสดุต่าง ๆ รวมทั้งงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องและจ าเป็นตลอดปี  

ค่าวัสดุ  (533000)        รวม      25,000 บาท 
วัสดุส านักงาน (330100)       จ านวน      15,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อวัสดุส านักงาน เช่น  กระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ 
ลวดเย็บกระดาษ แฟูม แบบพิมพ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น รวมทั้งวัสดุอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้องและจ าเป็นตลอดปี แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 หน้า 98 

วัสดุคอมพิวเตอร์ (331400)       จ านวน      10,000 บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อแผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล (Diskette, Floppy Disk, 
Removable Disk, Compact Disc, Digital Video Disc) เทปบันทึกข้อมูล (Reel 
Magnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ ส าหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกส าหรับเครื่องพิมพ์เลเซอร์ แผ่นกรองแสง แปูนพิมพ์ สายเคเบิล 
แผงแปูนอักขระ หรือแปูนพิมพ์ (Key Board) เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมรี่ซิป 
(Memory Chip) เช่น RAM เม้าส์ (Mouse) พรินเตอร์สวิตซิ่งบ๊อกซ์ (Printer Switching 
Box) เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Card) เช่น Ethernet Card, 
Lan Card, Antivirus Card, Sound Card) เป็นต้น เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลต่างๆ เช่น 
แบบดิสก์เก็ต (Diskette) แบบฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk) และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคา
หน่วยหนึ่งไม่เกิน  20,000  บาท ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องและจ าเป็นตลอดปี แผนพัฒนาสามปี 
พ.ศ. 2560 - 2562 หน้า 98  
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)      รวม     15,235,940 บาท 
งบบุคลากร (520000)        รวม   1,631,820 บาท
เงินเดือน (ฝุายประจ า) (522000)      รวม   1,631,820 บาท 
เงินเดือนพนักงาน (220100)       จ านวน      673,560 บาท  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี ให้แก่พนักงาน
ครู จ านวน 3 อัตรา ถือปฏิบัติตามบัญชีอัตราเงินเดือนข้าราราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษา ปี 2558   

ค่าจ้างพนักงานจ้าง (220700)       จ านวน     911,640 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 6 
อัตรา ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วน
ต าบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  

เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง (210800)               จ านวน      46,620 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานจ้าง ถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ 0809.3/ว 115 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2551 เรื่อง ให้
ข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างของ อปท. 
ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว และหนังสือที่เก่ียวข้อง 

งบด าเนินงาน (530000)        รวม  5,059,920 บาท 
ค่าใช้สอย (532000)        รวม  1,281,900 บาท 
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100)      รวม        360,000 บาท 
ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 7    จ านวน      90,000 บาท 

 เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป ปฏิบัติงานใช้แรงงานทั่วไป และงานอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง ตลอดจนเป็นค่าจ้างเหมางานหรือกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งงานอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้องและจ าเป็นตลอดปี  

ค่าจ้างเหมาผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 11  จ านวน    270,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 11 
จ านวน 3 อัตรา  

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน (320300)    รวม       921,900 บาท 
โครงการส่งเสริมความเป็นไทยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลแม่ตื่น   จ านวน      50,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมความเป็นไทยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ต าบลแม่ตื่น จ านวน 5 ศูนย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เด็กเรียนรู้เกี่ยวกับการด ารง
ไว้ซึ่งความเป็นเอกลักษณ์ไทย มีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าตอบวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และ
ค่าใช้จ่ายอ่ืนที่เกี่ยวข้องและจ าเป็น ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของ อปท. พ.ศ. 2542 
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 หน้า 67 และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
เชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 2 
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โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่      จ านวน      12,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กต าบลแม่ตื่น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้างพัฒนาการให้แก่เด็ก
นักเรียน และให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง มีค่าใช้จ่าย เช่น   
ค่าจ้างเหมารถ ค่าวิทยากร  และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่เกี่ยวข้องและจ าเป็น ถือปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการของ อปท. พ.ศ. 2542  แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 หน้า 75 
และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 2 

โครงการปลูกผักสวนครัวเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้     จ านวน       1,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายโครงการพืชผักสวนครัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหลวง 
หมู่ที่ 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เด็กเรียนรู้จากประสบการณ์โดยตรง และรู้จัก
ลักษณะของผักชนิดต่าง มีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าพันธุ์ผักต่าง ๆ ค่าวัสดุอุปกรณ์
การเกษตร  และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่เกี่ยวข้องและจ าเป็น ถือปฏิบัติ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของ 
อปท. พ.ศ. 2542  แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 หน้า 51 และสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 2 

โครงการประกันคุณภาพในสถานศึกษา      จ านวน       7,500 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ ายโครงการประกันคุณภาพในสถานศึกษา โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาคุณภาพด้านต่างๆ ของสถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) 
มีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าวิทยากร ค่าอาหารและอาหารว่าง ค่าใช้จ่าย
อ่ืนที่เกี่ยวข้องและจ าเป็น  ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
เบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของ อปท. พ.ศ. 2542 แผนพัฒนาสามปี 
พ.ศ. 2560 - 2562 หน้า 74 และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารการศึกษา     จ านวน    851,400 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการบริหารการศึกษาให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ต่ืน จ านวน  5 ศูนย์ เช่น ค่าอาหารกลางวัน ค่าพัฒนา
ครู ฯลฯ ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ที่ มท 
0816.4/ว 1507 ลงวันท่ี 3 สิงหาคม 2559 แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 
หน้า 73 และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ท่ี 2  

ค่าวัสดุ (533000)        รวม      3,778,020 บาท 
ค่าอาหารเสริม (นม) (330400)       จ านวน  2,339,720 บาท 

 เ พ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ส าหรับโรงเรียนสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ.) จ านวน 7 โรงเรียน ข้อมูลนักเรียน ณ 
วันที่ 10 มิถุนายน 2559 จ านวน 1,221 คนๆ ละ 7.37 บาท จ านวน 260 
วัน ดังนี้ 

 - โรงเรียนบ้านขุนตื่นน้อย      จ านวน  160  คน วงเงิน    306,600   บาท 
 - โรงเรียนบ้านซิแบร      จ านวน  291  คน วงเงิน    557,620   บาท 
- โรงเรียนบ้านห้วยหล่อดูก     จ านวน  144  คน     วงเงิน    275,940   บาท 
- โรงเรียนทุ่งต้นงิ้ว              จ านวน  159  คน  วงเงิน    304,680   บาท                           



72 
 

- โรงเรียนบ้านแม่ตื่น       จ านวน    87  คน วงเงิน    166,710   บาท 
- โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่       จ านวน  257  คน วงเงิน    492,470   บาท 

   - โรงเรียนทุ่งต้นงิ้ว(หม่าโอโจ) จ านวน  123  คน วงเงิน    235,700   บาท 
ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4072        
ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 หน้า  73 
และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 2 

ค่าอาหารเสริม(นม) (330400)       จ านวน  1,190,800 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ส าหรับสถานศึกษาสังกัดกรมการศึกษานอก
โรงเรียน (กศน.) จ านวน 21 โรงเรียน ข้อมูลนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 
2559 จ านวน 577 คนๆ ละ 7.37 บาท จ านวน 260 วัน ดังนี้ 

       - ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขายะลิกุย         จ านวน  21  คน  วงเงิน    43,340   บาท 
   - ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแมะตะแหละกุย  จ านวน    7  คน  วงเงิน    14,450   บาท 
   - ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาเลอะตอ            จ านวน  23  คน  วงเงิน    47,470   บาท 

- ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ระอานอก      จ านวน  20  คน  วงเงิน    41,280   บาท 
- ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาห้วยหยาบ        จ านวน  14  คน  วงเงิน    28,900   บาท 
- ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาจกปก            จ านวน  24  คน  วงเงิน    49,530   บาท 

   - ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาห้วยไก่ปุา         จ านวน  54  คน  วงเงิน  111,440   บาท 
   - ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาห้วยขนุน        จ านวน  25  คน  วงเงิน    51,590   บาท 
   - ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ระอาใน      จ านวน  33  คน  วงเงิน    68,100   บาท 

- ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาฉุ้ยมอ           จ านวน  29  คน  วงเงิน    59,850   บาท 
- ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาลูกูดู      จ านวน  48  คน  วงเงิน    99,060   บาท 
- ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาไหมทอง     จ านวน  31  คน  วงเงิน    63,980   บาท 

   - ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาซอแอะ            จ านวน  35  คน  วงเงิน    72,230   บาท 
   - ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาทะโกรเด          จ านวน  34  คน  วงเงิน    70,170   บาท 
   - ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาบราโกร          จ านวน  27  คน  วงเงิน    55,720   บาท 

- ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาเลอะกรา          จ านวน  33  คน  วงเงิน    68,100   บาท 
- ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาขุนตื่นใหม่      จ านวน    6  คน  วงเงิน   12,390   บาท 
- ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาปิพอ               จ านวน  33  คน  วงเงิน    68,100   บาท 

   - ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาขุนตื่นน้อย      จ านวน  26  คน  วงเงิน    53,660   บาท 
- ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาห้วยโปุง          จ านวน  30  คน  วงเงิน    61,910   บาท 

   - ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาเคอะกะชอเด    จ านวน  24  คน  วงเงิน    49,530   บาท 
ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4072        
ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 หน้า 73 
และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 2 
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ค่าอาหารเสริม(นม) (330400)       จ านวน    247,500 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 3 ศูนย์ 
ข้อมูลเด็กเล็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559 จ านวน 129 คนๆ ละ 7.37 บาท 
จ านวน 260 วัน ดังนี้ 

 - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหลวง            จ านวน 26  คน   วงเงิน   49,900   บาท 
 - ศูนยพั์ฒนาเด็กเล็กบ้านซิแบร           จ านวน  27  คน   วงเงิน   51,800   บาท 
 - ศูนยพั์ฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ตื่นน้อย       จ านวน  20  คน   วงเงิน   38,400   บาท 
 - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 7 และหมู่ท่ี 11  จ านวน  56  คน   วงเงิน 107,400   บาท 

ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4072        
ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 หน้า 73 
และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 2 

งบเงินอุดหนุน (560000)       รวม      8,313,200 บาท 
เงินอุดหนุนส่วนราชการ (610200)      รวม  8,313,200 บาท 
   1. เงินอุดหนุนโรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จ านวน  4,884,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน ส าหรับโรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
ศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) จ านวน 7 โรงเรียน ข้อมูลนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 
2559 จ านวน 1,221 คนๆ ละ 20 บาท จ านวน 200 วัน ดังนี้ 

 - โรงเรียนบ้านขุนตื่นน้อย        จ านวน  160  คน  วงเงิน    640,000   บาท 
 - โรงเรียนบ้านซิแบร       จ านวน  291  คน  วงเงิน 1,164,000   บาท 
 - โรงเรียนบ้านห้วยหล่อดูก      จ านวน  144  คน  วงเงิน    576,000   บาท 
- โรงเรียนทุ่งต้นงิ้ว                จ านวน  159  คน  วงเงิน    636,000   บาท 
- โรงเรียนบ้านแม่ตื่น         จ านวน    87  คน  วงเงิน    348,000  บาท 
- โรงเรียนบ้านใหม่         จ านวน  257  คน  วงเงิน 1,028,000   บาท 
 - โรงเรียนทุ่งต้นงิ้ว (หม่าโอโจ)    จ านวน  123  คน  วงเงิน    492,000   บาท 

ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4072        
ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 หน้า 73 
และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 2 

   2. เงินอุดหนุนสถานศึกษาสังกัดกรมการศึกษานอกโรงเรียน (กศน.)  จ านวน  3,231,200 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน ส าหรับสถานศึกษาสังกัดกรมการศึกษานอก
โรงเรียน (กศน.) จ านวน 21 โรงเรียน ข้อมูลนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559 
จ านวน 577 คนๆ ละ 20 บาท จ านวน 260 วัน ดังนี้ 

 - ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขายะลิกุย    จ านวน 21 คน วงเงนิ  117,600  บาท 
 - ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแมะตะแหละกุย จ านวน   7 คน  วงเงิน  39,200  บาท 
 - ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาเลอะตอ   จ านวน 23 คน  วงเงิน   128,800  บาท 
- ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ระอานอก  จ านวน 20 คน  วงเงิน   112,000  บาท 
- ศูนยก์ารเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาห้วยหยาบ      จ านวน 14 คน  วงเงิน     78,400  บาท 
- ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาจกปก             จ านวน 24 คน  วงเงิน   134,400  บาท 
 - ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาห้วยไก่ปุา   จ านวน 54 คน  วงเงิน   302,400  บาท 
 - ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาห้วยขนุน        จ านวน 25 คน  วงเงิน   140,000  บาท 
 - ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ระอาใน      จ านวน 33 คน  วงเงิน   184,800  บาท 
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- ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาฉุ้ยมอ           จ านวน 29 คน  วงเงิน   162,400  บาท 
- ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาลูกูด ู               จ านวน 48 คน  วงเงิน   268,800  บาท 
- ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาไหมทอง           จ านวน 31 คน  วงเงิน   173,600  บาท 
- ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาซอแอะ            จ านวน 35 คน  วงเงิน   196,000  บาท 
 - ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาทะโกรเด          จ านวน 34 คน  วงเงิน   190,400  บาท 
 - ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาบราโกร           จ านวน 27 คน  วงเงิน   151,200  บาท 
- ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาเลอะกรา        จ านวน 33 คน  วงเงิน   184,800  บาท 
- ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาขุนตื่นใหม่        จ านวน   6 คน  วงเงิน     33,600  บาท 
- ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาปีพอ              จ านวน 33 คน  วงเงิน   184,800  บาท 
 - ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาขุนตื่นน้อย       จ านวน 26 คน  วงเงิน   145,600  บาท 
- ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาห้วยโปุง          จ านวน 30 คน  วงเงิน   168,000  บาท 
 - ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาเคอะกะชอเด    จ านวน 24 คน  วงเงิน   134,400  บาท 

ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4072        
ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 หน้า  73 
และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 2  

 3. เงินอุดหนุนโรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  จ านวน     38,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ในการด าเนินการตาม
โครงการ จ านวน 3 โครงการ ดังนี้ 

- โครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ      วงเงิน   10,000    บาท 
- โครงการส่งเสริมผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค ์ วงเงิน     8,000    บาท 
- โครงการเสริมสร้างและปลูกจิตส านึกการคัดแยกขยะในโรงเรียน     วงเงิน   20,000    บาท 

ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2559 ไม่เกินร้อยละ 5 
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 - 2562 หน้า 67,46 และ 56 และสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 2 

4. เงินอุดหนุนโรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  จ านวน     16,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านแม่ตื่นในการด าเนินการตามโครงการ 
จ านวน 2 โครงการ ดังนี้ 

- โครงการสร้างเสริมการเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่       วงเงิน     8,000    บาท 
- โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม       วงเงิน     8,000    บาท 

ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2559 ไม่เกินร้อยละ 5 
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 หน้า 46, 67 และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 2  
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5. เงินอุดหนุนโรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  จ านวน     16,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านห้วยหล่อดูกในการด าเนินการตาม
โครงการ จ านวน 2 โครงการ ดังนี้ 

- โครงการส่งเสริมสถานศึกษาพอเพียงตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วงเงิน     8,000    บาท 
- โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษา  วงเงิน     8,000    บาท 

ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2559 ไม่เกินร้อยละ 5 
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 หน้า 67, 46 และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 2 

6. เงินอุดหนุนโรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  จ านวน     40,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมในการด าเนินการตาม
โครงการ จ านวน 1 โครงการ ดังนี้ 

- โครงการส่งเสริมฝึกอาชีพแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร   วงเงิน     40,000  บาท 
ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2559 ไม่เกินร้อยละ 5 
แผนพัฒนาสามป ีพ.ศ. 2560 - 2562 หน้า 54 และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 2 

7. เงินอุดหนุนโรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  จ านวน     20,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านขุนแม่ตื่นน้อยในการด าเนินการตาม
โครงการ จ านวน 1 โครงการ ดังนี้ 

- โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง                     วงเงนิ  20,000  บาท 
ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2559 ไม่เกินร้อยละ 5 
แผนพัฒนาสามป ีพ.ศ. 2560 - 2562 หน้า 46 และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 2 

8. เงินอุดหนุนโรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  จ านวน     28,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านทุ่งต้นงิ้วในการด าเนินการตามโครงการ 
จ านวน 2 โครงการ ดังนี้ 

- โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง    วงเงิน    20,000   บาท 
- โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ วงเงิน     8,000   บาท 

ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ลงวันที่  24 พฤษภาคม 2559 ไม่เกินร้อยละ 5 
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 หน้า 46, 67 และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 2 
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9. เงินอุดหนุนโรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  จ านวน     20,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านซิแบรในการด าเนินการตามโครงการ 
จ านวน 2 โครงการ ดังนี้ 

- โครงการเศรษฐกิจพอเพียง     วงเงิน   10,000    บาท 
- โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษา  วงเงิน   10,000    บาท 

ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ลงวันที่  24 พฤษภาคม 2559 ไม่เกินร้อยละ 5 
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 หน้า 46, 67 และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 2 

10. เงินอุดหนุนโรงเรียนสังกัดกองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน จ านวน      20,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนรางวัลอินทิรา คานธี 
ในการด าเนินการตามโครงการ จ านวน 2 โครงการ ดังนี้ 

- โครงการพัฒนาปรับปรุงสถานีเรียนรู้เกษตรพอเพียง  วงเงิน   12,000    บาท 
- โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม    วงเงิน   8,000    บาท 

ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ลงวันที่  24 พฤษภาคม 2559 ไม่เกินร้อยละ 5 
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 หน้า  46, 67 และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 2 

งบลงทุน         รวม    231,000      บาท 
ค่าครุภัณฑ์ (541000)        รวม        231,000 บาท 
ครุภัณฑ์ส านักงาน (410100)       จ านวน      31,000 บาท 

1. ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน จ านวน 22,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน จ านวน 5 ใบ ๆ ละ 4,400 บาท โดย
จัดซื้อตามราคาท้องตลาด นอกมาตรฐานครุภัณฑ์  มีความจ าเป็นต้องใช้นอกบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์เพราะเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่สามารถจัดหาได้ตามบัญชี มีความคุ้มค่าและ
ประหยัดกว่า ราคามาจากการสืบค้นหาของคณะกรรมการตรวจสอบราคาและคุณสมบัติ
ของครุภัณฑ์ ตามค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ตื่น ที่ 273/2559 ลงวันที่ 1 
สิงหาคม 2559 แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 หน้า 98 
2. ค่าจัดซื้อพัดลมติดผนัง จ านวน 9,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลมติดผนัง จ านวน 6 ตัว ๆ ละ 1,500 บาท โดยจัดซื้อตาม
ราคาท้องตลาด นอกมาตรฐานครุภัณฑ์ มีความจ าเป็นต้องใช้นอกบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์เพราะเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่สามารถจัดหาได้ตามบัญชี มีความคุ้มค่าและประหยัด
กว่า ราคามาจากการสืบค้นหาของคณะกรรมการตรวจสอบราคาและคุณสมบัติของ
ครุภัณฑ์ ตามค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ตื่น ที่ 273/2559 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 
2559 แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 หน้า 98 

   ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  (542000)       รวม     200,000     บาท  
   ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง (421100)    จ านวน     200,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าบ ารุงรักษา
หรือซ่อมแซมทรัพย์สินอ่ืน ๆ  รวมทั้งงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องและจ าเป็นตลอดปี 
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 หน้า 74 
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แผนงานสาธารณสุข 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221)     รวม   1,162,560 บาท 
งบบุคลากร (520000)        รวม     997,560 บาท 
เงินเดือน (ฝุายประจ า) (522000)      รวม     997,560 บาท 
เงินเดือนพนักงาน (220100)       จ านวน     494,760     บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือน พร้อมทั้ งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี  ให้แก่
 พนักงานส่วนต าบล  จ านวน  2 อัตรา ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 หนังสือส านักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 และประกาศคณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและ
วิธีการจ่ายเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับที่ 5) 
ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 

เงินประจ าต าแหน่ง (220300)                 จ านวน       42,000 บาท 
เ พื ่อจ ่ายเป ็น เง ินประจ าต าแหน ่ง ผู ้อ านวยการกองสาธารณส ุขและ
สิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ตื่นในอัตราเดือนละ  3,500 บาท 
ถือปฏิบัติตามหนังสือส านักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล
จังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ขององค์การบริหารส่วนส่วนต าบล (แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่  31)  ลงวันที่          
10 พฤษภาคม 2559 

 ค่าจ้างพนักงานจ้าง(220700)        จ านวน     400,800  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างของพนักงานขององค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 6 อัตรา 
ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล 
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  

เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง (220800)                 จ านวน       36,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานจ้าง ถือปฏิบัติตามหนังสือ ที่ 
มท 0809.3/ว 115 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2551 เรื่อง ให้ข้าราชการ พนักงานส่วน
ท้องถิ่น ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างของ อปท. ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพ
ชั่วคราว และหนังสือที่เกี่ยวข้อง  

เงินเบี้ยกันดาร (220900)             จ านวน      24,000 บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับพนักงานส่วนต าบล จ านวน 2 ราย ในการ
ปฏิบัติงานในส านักงานพ้ืนที่พิเศษ  

งบด าเนินงาน (530000)        รวม      165,000 บาท 
ค่าตอบแทน (531000)        รวม       75,000 บาท 
ค่าตอบแทนผู้ปฎิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. (310100)   จ านวน       40,000 บาท 

 เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงานส่วนต าบล
และลูกจ้าง อบต. ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
ก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจ าปีแก่พนักงานท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอ่ืนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (310300)    จ านวน      10,000 บาท 
 เ พ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติ งานนอกเวลาราชการให้แก่
 พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล ที่มา
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือในวันหยุดราชการ ตามค าสั่งองค์การบริหาร
ส่วนต าบล ฯลฯ ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 
1562 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2550  

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (310500)       จ านวน     25,000 บาท                             
เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่พนักงานส่วนต าบลขององค์การ
บริหารส่วนต าบล และผู้บริหารท้องถิ่น ถือปฏิบัติหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ 
มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559   

ค่าใช้สอย (532000)          รวม      50,000 บาท 
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100)                   รวม      20,000      บาท           
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน                   จ านวน    20,000      บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าธรรมเนียมศาล ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมประชุม 
สัมมนาต่างๆฯลฯ ที่เก่ียวข้องและจ าเป็น  

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน(320300)    รวม       30,000 บาท 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร    จ านวน    30,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าธรรมเนียม  
ต่าง ๆ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องของพนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างผู้บริหารตลอดจนผู้ที่
เ กี่ ยวข้ องขององค์ การบริ หารส่ วนต าบล ถื อปฏิ บั ติ ต า ม ระเบี ยบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 แผนพัฒนาสามปี 
พ.ศ. 2560 - 2562 หน้า 97 

ค่าวัสดุ (533000)        รวม      40,000 บาท 
วัสดุส านักงาน (330100)       จ านวน      20,000 บาท 

 เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อวัสดุส านักงาน เช่น  กระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ 
ลวดเย็บกระดาษ แฟูม แบบพิมพ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น รวมทั้งวัสดุอ่ืนๆ 
ที่เก่ียวข้องและจ าเป็นตลอดปี แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 หน้า 98 

วัสดุวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (330900)     จ านวน     20,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  เช่น ยา เวชภัณฑ์ 
เคมีภัณฑ์ต่าง ๆ ฯลฯ แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 หน้า 98 
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (00223)     รวม    902,300 บาท 
งบด าเนินงาน (530000)        รวม    635,000 บาท 
ค่าใช้สอย (532000)        รวม    635,000 บาท 
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100)               รวม    120,000      บาท 
ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป        จ านวน    120,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป ปฏิบัติงานใช้แรงงานทั่วไปและงาน
อ่ืนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเป็นค่าจ้างเหมางานหรือกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งงาน
อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องและจ าเป็นตลอดปี          

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน (320300)  รวม        515,000 บาท 
ค่าใช้จ่ายในการฉีดวัคซีนปูองกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สัตว์ในเขตต าบลแม่ตื่น  จ านวน       5,000 บาท 

 เพ่ือจ่ายเป็นค่า ฉีดวัคซีนปูองกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สัตว์ในเขตต าบลแม่ตื่น โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือปูองกันและระงับโรคติดต่อ มีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าวัคซีน ค่าตอบแทน 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว 1203 ลงวันที่  15 มิถุนายน  2558 และ
หลักเกณฑ์ ว่าด้วยการตั้งงบประมาณ เพ่ือการช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่
ของ อบจ. เทศบาล อบต พ.ศ.2543 แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 หน้า 80  
และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 2 

ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ให้ความรู้และกิจกรรมปูองกันโรคไข้เลือดออกและโรคมาลาเรียในเขต จ านวน      80,000 บาท 
ต าบลแม่ตื่น  

 เพ่ือจ่ายเป็นค่ารณรงค์ให้ความรู้และกิจกรรมปูองกันโรคไข้เลือดออกและโรค
มาลาเรียในเขตต าบลแม่ตื่น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือปูองกันและลดอัตราการ
ปุวยของประชาชนในชุมชน มีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าจ้างเหมาพ่นหมอกควัน ค่า
น้ ามันดีเซล เบนซิน น้ ามันหล่อลื่น น้ ายาก าจัดกลิ่น ทรายอะเบท น้ ายาก าจัด
ยุงลาย และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จ าเป็น ใช้ส าหรับพ่นหมอกควัน ถือปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ ว่าด้วยการตั้งงบประมาณ เพื่อการช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจ
หน้าที่ของ อบจ. เทศบาล อบต พ.ศ.2543 แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 
หน้า 76 และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 2 

โครงการรณรงค์ปูองกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์     จ านวน      15,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ปูองกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โดย
มีวัตถุประสงค์เพ่ือฝึกอบรมและรณรงค์ให้ความรู้ ความเข้าใจ และปูองกัน
โรคติดต่อที่เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์ มีค่าใช้จ่าย เช่น จ้างเหมาประชาสัมพันธ์ 
อาหารว่างและเครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และจ าเป็น ถือ
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 แผนพัฒนาสามปี  
พ.ศ. 2560 - 2562 หน้า 78 และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 
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โครงการฝังกลบขยะในเขตต าบลแม่ตื่น      จ านวน      30,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝังกลบขยะในเขตต าบลแม่ตื่น โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือให้ประชาชนในหมู่บ้านมีที่ทิ้งขยะ และลดขยะมูลฝอยในหมู่บ้าน มีค่าใช้จ่าย 
เช่น ค่าขุดบ่อขยะ น้ ามันดีเซล ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องและจ าเป็น ถือปฏิบัติ
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0891.4/ว 407 
ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 หลักเกณฑ์ว่าด้วยการตั้งงบประมาณ เพ่ือการ
ช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ของ อบจ. เทศบาล อบต พ.ศ.2543 และ
มติคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เรื่อง Roadmap การก าจัดขยะมูลฝอยและ
ของเสียอันตราย แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 - 2562 หน้า 59 และสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 3 

โครงการคัดแยกขยะมูลฝอยในเขตต าบลแม่ตื่น     จ านวน      50,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการคัดแยกขยะมูลฝอย โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อมอีกทั้งมีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการขยะของต าบล ส่งเสริมสุขภาพและปูองกันโรค มีค่าใช้จ่าย เช่น 
ค่าปูาย ค่าใช้จ่ายอ่ืนที่เกี่ยวข้องและจ าเป็น ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่  มท 0891.4/ว 407 ลงวันที่  26 
กุมภาพันธ์ 2559 หลักเกณฑ์ว่าด้วยการตั้งงบประมาณ เพ่ือการช่วยเหลือ
ประชาชนตามอ านาจหน้าที่ของ อบจ. เทศบาล อบต พ.ศ.2543 แผนพัฒนา
สามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 59 และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 

โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินประจ าต าบลแม่ตื่น   จ านวน      40,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินประจ า
ต าบลแม่ตื่น  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้บริการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับ
อุบัติเหตุ เจ็บปุวยฉุกเฉิน ให้บริการอย่างรวดเร็ว ได้รับบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
ที่ได้มาตรฐาน มีค่าใช้จ่าย เช่น วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
ที่เกี่ยวข้องและจ าเป็น ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่  มท 
0891.3/ว 2826 ลงวันที่ 17 กันยายน 2553 และหลักเกณฑ์ ว่าด้วยการตั้ง
งบประมาณ เพ่ือการช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ของ อบจ. เทศบาล 
อบต พ.ศ.2543 แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 หน้า 89 และสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 2 

โครงการปูองกันและแก้ไขปัญหาไฟปุาและหมอกควัน    จ านวน      80,000 บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปูองกันและแก้ไขปัญหาไฟปุาและหมอกควัน
 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปูองกันการเกิดมลพิษทางอากาศ และแก้ไขปัญหาหมอก
ควันและไฟปุา ส่งเสริมให้เจ้าหน้าท่ีมีความรู้และรู้วิธีแก้ไขปัญหาไฟปุาได้อย่าง
ถูกต้อง มีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าปูาย ค่าอาหารและอาหารว่าง ค่าวิทยากร ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องและจ าเป็น ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0891.4/ว 2360 ลงวันท่ี 2 พฤศจิกายน 2558 
และหลักเกณฑ์ ว่าด้วยการต้ังงบประมาณ เพื่อการช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจ
หน้าท่ีของ อบจ. เทศบาล อบต พ.ศ.2543 แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 
หน้า 56 และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ท่ี 3 
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โครงการบริหารตลาดชุมชนต าบลแม่ตื่น      จ านวน     100,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการบริหารตลาดชุมชนต าบลแม่ตื่น  โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการตลาดชุมชนของ
ต าบลแม่ตื่น ท าให้ประชาชนมีสถานที่ซื้อขายและแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่าง
กัน สร้างรายได้และอาชีพให้แก่ประชาชน มีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าประชาสัมพันธ์และ
โฆษณาตลาด ค่าส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของตลาด และค่าใช้จ่ายอ่ืน  ๆ
ที่เกี่ยวข้องและจ าเป็น ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของ อปท. พ.ศ. 2542 แผนพัฒนาสามปี 
พ.ศ. 2560 - 2562 หน้า 48 และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  

โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ าในต าบลแม่ตื่น     จ านวน      25,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการตรวจสอบคุณภาพน้ าในต าบลแม่ตื่น โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าอุปโภค บริโภคที่สะอาด ได้มาตรฐาน มี
ค่าใช้จ่าย เช่น ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงในการปฏิบัติงาน ค่าตรวจสอบน้ าประปา 
ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องและจ าเป็น ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ว่าด้วยการตั้ง
งบประมาณ เพ่ือการช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ของ อบจ. เทศบาล 
อบต พ.ศ.2543 แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 หน้า 37 และสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 2 

โครงการบ าบัดผู้ติดยาเสพติดและส่งเสริมอาชีพผู้ผ่านการบ าบัด   จ านวน       70,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการบ าบัดผู้ติดยาเสพติดและส่งเสริมอาชีพผู้ผ่าน
การบ าบัด โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้บ าบัดผู้ที่ติดยาเสพติด และด าเนินการ
ส่งเสริมอาชีพให้แก่ผู้ที่ผ่านการบ าบัด ซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่
ต าบลแม่ตื่น มีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารและอาหารว่าง 
ค่าจัดสถานที่ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและจ าเป็น ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ 
ว่าด้วยการตั้งงบประมาณ เพ่ือการช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ของ 
อบจ. เทศบาล อบต พ.ศ.2543 แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 หน้า 91 
และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 4 

โครงการดูแลฟื้นฟูผู้ติดยาหลังผ่านการบ าบัดแบบเคลื่อนที่    จ านวน       20,000 บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการดูแลฟื้นฟูผู ้ติดยาหลังผ่านการบ าบัดแบบ
เคลื่อนที่  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดูแล ฟื้นฟูและติดตามผู้ที่ผ่านการบ าบัดยา
เสพติดแบบเคลื่อนที่ อีกทั้งยังเป็นการเก็บข้อมูลต่างๆ ของผู้ที่ผ่านบ าบัดยา
เสพติด มีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องและจ าเป็น ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ว่าด้วยการตั้งงบประมาณ 
เพื่อการช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที ่ของ อบจ. เทศบาล อบต 
พ.ศ.2543 แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 หน้า 91 และสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 4 
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งบลงทุน         รวม     267,300 บาท 
ค่าครุภัณฑ์ (541000)        รวม         217,300 บาท 
ครุภัณฑ์ส านักงาน (410100)       จ านวน       12,600 บาท 

1. ค่าจัดซื้อตู้บานเลื่อนแบบกระจก จ านวน 2 ใบๆ ละ 4,100 บาท วงเงิน 
8,200 บาท โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาด นอกมาตรฐานครุภัณฑ์  มีความ
จ าเป็นต้องใช้นอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์เพราะเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่สามารถจัดหา
ได้ตามบัญชี มีความคุ้มค่าและประหยัดกว่า ราคามาจากการสืบค้นหาของ
คณะกรรมการตรวจสอบราคาและคุณสมบัติของครุภัณฑ์ ตามค าสั่งองค์การ
บริหารส่วนต าบลแม่ตื่น ที่ 273/2559 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2559 แผนพัฒนาสามปี 
พ.ศ. 2560 - 2562 หน้า 98 
2. ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน จ านวน 1 ใบๆ ละ 4,400 บาท วงเงิน 
4,400 บาท โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาด นอกมาตรฐานครุภัณฑ์  มีความ
จ าเป็นต้องใช้นอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์เพราะเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่สามารถจัดหา
ได้ตามบัญชี มีความคุ้มค่าและประหยัดกว่า ราคามาจากการสืบค้นหาของ
คณะกรรมการตรวจสอบราคาและคุณสมบัติของครุภัณฑ์ ตามค าสั่งองค์การ
บริหารส่วนต าบลแม่ตื่น ที่ 273/2559 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2559 แผนพัฒนาสามปี 
พ.ศ. 2560 - 2562 หน้า 98 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (411600)       จ านวน       45,700     บาท 
1.ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว 
 จ านวน 16,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน จอขนาดไม่
น้อยกว่า 18.5 นิ้ว จ านวน 1 เครื่อง ราคา 16,000 บาท มีคุณลักษณะ
พ้ืนฐาน ดังนี้ 
  - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) 
มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 3.3 GHz หรือดีกว่า จ านวน  
1 หนว่ย 
  - มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 
4 GB 
  - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 100 GB จ านวน 1 หน่วย 
  - มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
  - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 
Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 

- มีแปูนพิมพ์และเมาส์ 
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- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 
600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย 
โดยจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559 แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 98 
หมายเหตุ ทั้งนี้ จะด าเนินการจัดหาได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานใน
สังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดเชียงใหม่ 
2. ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ส าหรับงานส านักงาน จ านวน 
16,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ส าหรับงานส านักงาน จ านวน 1 
เครื่อง ๆ ละ 16,000 บาท มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
  - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) 
จ านวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 

1) ในกรณีที่มีหน่วยความจ า แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 2 MB  โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 1.8 GHz และ
มีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 6 
แกน หรือ 

2) ในกรณีที่มีหน่วยความจ า แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 3 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 2.0 GHz 

- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 
4 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard disk) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB 
จ านวน 1 หน่วย 
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel 
และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว  
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 

โดยจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559 แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 98 
หมายเหตุ ทั้งนี้ จะด าเนินการจัดหาได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานใน
สังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดเชียงใหม่ 
3. ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)   
จ านวน 7,900 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่อง Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)  
จ านวน 1 เครื่อง ราคา 7,900 บาท มีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x600 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาที (ppm) 
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้ 
- มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 32 MB 
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- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือ
ดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 

- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใส่
กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น 
โดยจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559 ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 - 2562 หน้า 98 
4. ค่าจัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟูา ขนาด 1 kVA จ านวน 5,800 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟูา ขนาด 1 kVA จ านวน 1 เครื่อง 
ราคา 5,800 บาท มีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 
  - มีก าลังไฟฟูาด้านนอกไม่น้อยกว่า 1 kVA (630 Watts) 

  - สามารถส ารองไฟฟูาได้ไม่น้อยกว่า 15 นาท ี
โดยจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559 แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 98 

ครุภัณฑ์การเกษตร (410400)       จ านวน     139,000     บาท 
1. ค่าจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จ านวน 59,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จ านวน 1 เครื่อง ราคา 59,000 
บาท มีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 

- ปริมาณการฉีดพ่นน้ ายาไม่น้อยกว่า 40 ลิตรต่อชั่วโมง 
- ถังบรรจุน้ ายาไม่น้อยกว่า 6 ลิตร 
- ก าลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 25 แรงม้า 

โดยน ามาใช้ส าหรับการก าจัดแมลงและศัตรูพืชทางการเกษตร การฆ่าเชื้อโรค 
หรือ การปูองกัน ก าจัดแมลง ซึ่งเป็นพาหะน าโรค เช่น ยุง แมลง เป็นต้น 
โดยจัดซื้อตามเกณฑ์ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ส านักมาตรฐานงบประมาณ  ณ 
เดือนสิงหาคม 2559 แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 หน้า 98 
2. ค่าจัดซื้อเครื่องพ่นยุง ชนิดละอองฝอยละเอียด ULV จ านวน 80,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพ่นยุง ชนิดละอองฝอยละเอียด ULV จ านวน 1 
เครื่อง ราคา 80,000 บาท โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาด นอกมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ มีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 
  - เป็นเครื่องพ่นเคมีชนิดฝอยละออง (ULV) ชนิดสะพายหลังท างานด้วย
เครื่องยนต์เบนซิน 2 หรือ 4 จังหวะ 
  - ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์สามารถใช้ระบบแมนนวล (Manual) ได้ 
  - ผลิตละอองสารเคมีโดยใช้แรงอัดลมระบบโรตารี่คอมเพรสเซอร์ 
(Rotary Compressor) 
  - สามารถควบคุมอัตราการไหล มีอัตราการไหลของสารเคมีไม่น้อยกว่า 2 
ลิตรต่อชั่วโมง 
  - ขนาดของละอองสารเคมี (Droplet Size) ที่เครื่องพ่นผลิตได้ มีค่า 
VMD ไม่เกิน 30 m วัดที่อัตราการไหลไม่น้อยกว่า 2 ลิตรต่อชั่วโมง วัดที่ระยะ 
3 เมตร จากหัวพ่น 
  - ถังบรรจุสารเคมีท าด้วยวัสดุที่ทนทานต่อการกัดกร่อนของสารเคมี 
หรือตัวท าละลายอ่ืนๆ ความจุไม่น้อยกว่า 2 ลิตร 
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  - ถังบรรจุน้ ามันเชื้อเพลิงท าด้วยวัสดุที่ทนทานต่อการกัดกร่อนของ
สารเคม ีหรือตัวท าละลายอ่ืนๆ ความจุไม่น้อยกว่า 0.9 ลิตร 
  - น้ าหนักเครื่องเปล่า (ไม่รวมน้ ายาเคมีและน้ ามันเชื้อเพลิง) ไม่เกิน     
14 กิโลกรัม 
  - มีอุปกรณ์ประจ าเครื่อง ดังนี้ 
   - ชุดเครื่องมือซ่อมบ ารุง 1 ชุด 

- คู่มือการใช้งาน รายละเอียดโครงสร้างชิ้นส่วน และตาราง
แสดงอัตราการไหลของสารเคมีตามขนาดของหัวฉีด และระดับ
ของวาวล์เปิด - ปิด 

   - มีกรวยเติมน้ ามันเชื้อเพลิง ซึ่งต้องเป็นชนิดมีตะแกรงกรอง 
   - มีกรวยเติมน้ ายาเคมี ซึ่งต้องเป็นชนิดมีตะแกรงกรอง 

- มีกระบอกตวงสารเคมีที่ทนต่อการกัดกร่อนของสารเคมี 
ขนาดไม่น้อยกว่า 1 ลิตร มีสเกลละเอียดไม่ต่ ากว่า 1 ใน 10 
ของปริมาตร จ านวน 2 ชิ้น 

  - รับประกันคุณภาพเครื่องพ่นทั้งชุดไม่น้อยกว่า 1 ปี 
มีความจ าเป็นต้องใช้นอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์เพราะเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่
สามารถจัดหาได้ตามบัญชี มีความคุ้มค่าและประหยัดกว่า ราคามาจากการสืบ
ค้นหาของคณะกรรมการตรวจสอบราคาและคุณสมบัติของครุภัณฑ์ ตามค าสั่ง
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ตื่น  ที่ 273 / 2559 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2559 
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 หน้า 98 

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (411800)      จ านวน      20,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าบ ารุงรักษาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ค่าบ ารุงรักษาหรือ
ซ่อมแซมทรัพย์สินอ่ืน ๆ เช่น ยานพาหนะ วัสดุต่าง ๆ รวมทั้งงานอ่ืนๆ            
ที่เกี่ยวข้อง และจ าเป็นตลอดปี  

งบลงทุน         รวม      50,000      บาท 
   ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (542000)       รวม      50,000      บาท  
   ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค (421000)      รวม      50,000      บาท 
1. โครงการปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซมอาคารส านักงาน    จ านวน      50,000 บาท 

โครงการต่อเติมอาคารส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ตื่น ตามแบบ
แปลนที่ อบต.ก าหนด แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 หน้า 98 และ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 
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แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ (00230)      รวม         425,000    บาท 
งบด าเนินงาน (530000)         รวม         420,000    บาท 
ค่าใช้สอย (532000)        รวม         320,000    บาท 
รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น(320300)    รวม         320,000    บาท 
ค่าใช้จ่ายในการจัดหาเครื่องนุ่งห่มกันหนาว     จ านวน     320,000    บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาเครื่องนุ่งห่มกันหนาว ตามโครงการจัดหา
เครื่องนุ่งห่มกันหนาวให้แก่ราษฎรในเขตต าบลแม่ตื่น ถือปฏิบัติตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.2/ว 76 ลงวันที่ 13 มกราคม 
2558 แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 - 2562 หน้า 85 และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 2 

ค่าวัสดุ (533000)        รวม    100,000 บาท 
วัสดุก่อสร้าง (330600)        จ านวน     100,000    บาท 

 เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุงที่อยู่
อาศัย และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้พิการหรือผู้ยากจน 
ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 4283    
ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 หน้า 98 

งบเงินอุดหนุน (560000)        รวม       5,000    บาท 
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ (610400)     รวม       5,000     บาท 
เงินอุดหนุนกิ่งกาชาดอ าเภออมก๋อย       จ านวน      5,000     บาท 

 เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนกาชาดอ าเภออมก๋อย ตามโครงการช่วยเหลือประชาชน
ผู้ประสบภัยยากไร้ ถือปฏิบัติตามถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 24 
พฤษภาคม 2559 ไม่เกินร้อยละ 5 แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 หน้า 86 
และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 4 
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แผนงานเคหะและชุมชน 
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00240)    รวม     2,461,720   บาท 
 งบบุคลากร (520000)        รวม     1,629,920       บาท 
 เงินเดือน  (ฝุายประจ า) (522000)      รวม     1,629,920   บาท 
 เงินเดือนพนักงาน (220100)       จ านวน    658,380    บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือน พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี ให้แก่พนักงานส่วน
ต าบล จ านวน 3 อัตรา ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 หนังสือส านักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 
0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 และประกาศคณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจ่ายเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน 
(ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 

เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน (220200)                จ านวน     21,300 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานส่วนต าบล และเงินที่ปรับ
เพ่ิมตามคุณวุฒิที่ ก.พ. หรือคณะกรรมการกลางข้าราชการ หรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่นรับรอง (ก.จ. หรือ ก.ท. หรือ ก.อบต.) ถือปฏิบัติตามหนังสือ ที่ มท 
0809.3/ว 115 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2551 เรื่อง ให้ข้าราชการ พนักงาน
ส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างของ อปท. ได้รับเงินเพ่ิมการ
ครองชีพชั่วคราว และหนังสือที่เก่ียวข้อง  

เงินประจ าต าแหน่ง (220300)                จ านวน     42,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งผู้อ านวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบล
แม่ตื่นในอัตราเดือนละ 3,500 บาท  ถือปฏิบัติตามหนังสือส านักงาน กจ. กท. 
และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 และประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนส่วนต าบล (แก้ไข
เพ่ิมเติม ฉบับที่ 31) ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2559   

ค่าจ้างพนักงานจ้าง(220700)       จ านวน    752,240  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างของพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 6 
อัตรา ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วน
ต าบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  

เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง (220800)                จ านวน    108,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานจ้าง ถือปฏิบัติตามหนังสือ 
ที่  มท  0809.3/ว 115 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2551 เรื่อง  ให้ข้าราชการ 
พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างของ อปท. ได้รับเงินเพ่ิม
การครองชีพชั่วคราว และหนังสือที่เก่ียวข้อง  

เงินเบี้ยกันดาร (220800)            จ านวน     48,000       บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับพนักงานส่วนต าบลและลูกจ้างประจ า จ านวน 4 
ราย ในการปฏิบัติงานในส านักงานพ้ืนที่พิเศษ  
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งบด าเนินงาน (530000)        รวม        652,100    บาท 
ค่าตอบแทน (531000)        รวม         86,500   บาท 
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. (310100)   จ านวน     66,500   บาท 
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง จ านวน     66,500    บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเป็นกรณีพิเศษ (โบนัส) ให้แก่พนักงานส่วนต าบล 
พนักงานจ้ างขององค์การบริหารส่ วนต าบล ถือปฏิบัติ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณี
พิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแก่พนักงานท้องถิ่นให้เป็นรายจ่าย
อ่ืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (310300)    จ านวน     20,000    บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานส่วน
ต าบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการหรือในวันหยุดราชการ ตามค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบล ฯลฯ ถือปฏิบัติ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่  มท  0808.4/ว 1562 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2550  

ค่าใช้สอย (532000)        รวม       335,600    บาท 
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100)      รวม       265,600    บาท 
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน         จ านวน     40,000    บาท 

 เ พ่ือจ่ ายเป็นเงินค่าธรรมเนียมศาล ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม 
ประชุมสัมมนาต่าง ๆ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องและจ าเป็น  

ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป        จ านวน   180,000    บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป ปฏิบัติงานใช้แรงงานทั่วไป และ
งานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเป็นค่าจ้างเหมางาน หรือกิจกรรมต่าง ๆ รวมทั้ง
งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องและจ าเป็นตลอดปี  

ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร               จ านวน      45,600 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจ ากองช่างองค์การบริหารส่วนต าบล
แม่ตื่น ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 
0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 
หน้า 98  

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน(320300) รวม         30,000    บาท  
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร  จ านวน     30,000    บาท 

 เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และ
นอกราชอาณาจักร ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.  2555 และแก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2559 แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 หน้า 98 

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน (320400)     รวม        40,000    บาท 
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน       จ านวน     40,000    บาท 

 เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ค่าบ ารุงรักษาหรือ
ซ่อมแซมทรัพย์สินอ่ืนๆ เช่น เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องถ่าย
เอกสาร ยานพาหนะ วัสดุต่างๆ ฯลฯ รวมทั้งงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องและจ าเป็น
ตลอดป ี 
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ค่าวัสดุ (533000)        รวม       230,000     บาท 
 วัสดุส านักงาน (330100)       จ านวน     20,000     บาท 

 เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อวัสดุส านักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอยางลบ
ลวด เย็บ กระดาษ แฟูม แบบพิมพ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องเป็นต้น รวมทั้งวัสดุอ่ืนๆ 
ที่เก่ียวข้องและจ าเป็นตลอดปี แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 หน้า 98 

 วัสดุคอมพิวเตอร์ (331400)       จ านวน     10,000     บาท 
 เพ่ือจ่ ายเป็นเงินค่าจัดซื้อแผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล (Diskette,Floppy 
Disk,Removable Disk,Compact Disc, Digital Video Disk) เทปบันทึกข้อมูล 
Reel Magnetic Tape, Cassette Tape) หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ ส าหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกส าหรับเครื่องพิมพ์เลเซอร์ แผ่นกรองแสง แปูนพิมพ์ 
สายเคเบิล แผงแปูนอักขระ หรือแปูนพิมพ์ (Key Board) เมนบอร์ด (Main Board) 
เมมโมรี่ชิป (Memory Chip) เช่น RAM เมาส์ (Mous) พรินเตอร์สวิตซิ่งบ๊อกซ์ 
(Printer Switching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 
(Card) เช่น Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Card) เป็นต้น 
เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลต่างๆ เช่น แบบดิสก์เก็ต (Diskkette) แบบฮาร์ดิสต์ 
(Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD-ROM) และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วย
หนึ่งไม่เกิน 20,000 บาท ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องและจ าเป็นตลอดทั้งปี แผนพัฒนาสามปี 
พ.ศ. 2560 - 2562 หน้า 98 

วัสดุก่อสร้าง (330600)        จ านวน   100,000     บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ปูนซีเมนต์ ทราย อิฐ สี รวมทั้งวัสดุอุปกรณ์
ท่อน้ าประปา ไม้ เหล็ก และอ่ืนที่จ าเป็น ฯลฯ แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 
หน้า 98 

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (330700)      จ านวน   100,000     บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางใน หัว
เทียน ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องและจ าเป็นตลอดทั้งปี แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 
หน้า 98 

งบลงทุน         รวม   179,700     บาท 
ค่าครุภัณฑ์ (541000) 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (411600)       จ านวน     29,700     บาท 

1. ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน จอขนาดไม่น้อยกว่า 
18.5 นิ้ว จ านวน 16,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน จอขนาดไม่
น้อยกว่า 18.5 นิ้ว จ านวน 1 เครื่อง ราคา 16,000 บาท มีคุณลักษณะ
พ้ืนฐาน ดังนี้ 
  - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core)  
มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 3.3 GHz หรือดีกว่า จ านวน  
1 หน่วย 
  - มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB 
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  - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 
100 GB จ านวน 1 หน่วย 
  - มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
  - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครอืข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 
Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 

- มแีปูนพิมพ์และเมาส์ 
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 

1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย 
โดยจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ 
วันท่ี 11 มีนาคม 2559 แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 98 
หมายเหตุ ท้ังนี้  จะด าเนินการจัดหาได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย จังหวัดเชียงใหม่ 
2. ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวด า (30 หน้า/นาที)

 จ านวน 7,900 บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวด า (30 
หน้า/นาที) จ านวน 1 เครื่อง ราคา 7,900 บาท มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 

- มคีวามละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x600 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาที (ppm) 
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้ 
- มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 32 MB 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า 

จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใส่

กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น 
โดยจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ 
วันท่ี 11 มีนาคม 2559 แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 98 
3. ค่าจัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟูา ขนาด 1 kVA จ านวน 5,800 บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟูา ขนาด 1 kVA จ านวน 1 เครื่อง ราคา 
5,800 บาท มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
  - มีก าลังไฟฟูาด้านนอกไม่น้อยกว่า 1 kVA (630 Watts) 

  - สามารถส ารองไฟฟูาได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที 
โดยจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ 
วันท่ี 11 มีนาคม 2559 แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 98 

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  (411800)      จ านวน    150,000 บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าบ ารุงรักษาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซม
ทรัพย์สินอื่น ๆ เช่น ยานพาหนะ วัสดุต่าง ๆ รวมท้ังงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง และ
จ าเป็นตลอดปี  
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งานไฟฟูาและถนน (00242)                                    รวม      6,207,500 บาท 
งบด าเนินงาน (530000)        รวม        150,000   บาท 
ค่าใช้สอย (532000)        รวม        100,000   บาท 
รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (320300)  รวม          50,000      บาท 
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณส านักงาน อบต.    จ านวน      50,000      บาท 

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณส านักงาน อบต.  เช่น  
ค่าจัดซื้อต้นไม้ ค่าถมดิน ค่าจ้างเหมาแรงงาน และวัสดุอุปกรณ์อ่ืนที่จ าเป็น 
ครุภัณฑ์ แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 หน้า 98 และสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 4  

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน (320400)      รวม            50,000 บาท 
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน      จ านวน      50,000 บาท 

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน รวมทั้งงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
และจ าเป็นตลอดปี แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 หน้า 98 

ค่าวัสดุ (533000)        รวม          50,000      บาท 
วัสดุไฟฟูาและวิทยุ (330200)                จ านวน      50,000      บาท 

 เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟูาและวิทยุ ส าหรับซ่อมหรือเปลี่ยนวัสดุ
อุปกรณ์ที่ช ารุดเสียหายภายในเขตต าบลแม่ตื่น เช่น หลอดไฟฟูา บาลาทส์ 
สตาร์ทเตอร์ สายไฟฟูา โคมไฟฟูาพร้อมขา เทปพันสายไฟฟูา ปลั๊กไฟฟูา 
สวิตซ์ไฟฟูา และอุปกรณ์อ่ืนที่จ าเป็น แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 
หน้า 98 

งบลงทุน         รวม  6,057,500      บาท 
   ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (542000)       รวม  6,057,500      บาท  
   ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค (421000)      รวม  4,557,500      บาท 
   1. โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมถนนในเขตพื้นที่ต าบลแม่ตื่น   จ านวน    300,000      บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงและซ่อมแซมถนนในเขตพ้ืนที่ต าบลแม่ตื่น จ านวน 16 
หมู่บ้าน เพ่ือบ ารุงรักษา ถนน ทางสาธารณะที่ช ารุดให้ประชาชนได้สัญจรไป-มา
ได้สะดวก แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 หน้า 37 และสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 

    2. โครงการก่อสร้างก าแพงกันดินแบบหินเรียงในตาข่าย (เกเบี้ยน) บ้านหลวง หมู่ที่ 1  จ านวน    270,000 บาท 
ขนาดฐานกว้าง 1.00 เมตร ความยาว 30.00 เมตร สูง 2.40 เมตร ตามแบบ
แปลนที่ อบต.ก าหนด แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 หน้า 41 และ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 

    3. โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านใหม่ หมู่ที่ 2  จ านวน    300,000   บาท 
ขนาดกว้าง 1.00 เมตร ความยาว 166.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่ไม่
น้อยกว่า 166.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่ อบต.ก าหนด แผนพัฒนาสามปี 
พ.ศ. 2560 - 2562 หน้า 37 และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 
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 4.  โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ ปฺอกบ้านแม่ตื่นน้อย บ้านปุาคา หมู่ที่ 3 จ านวน     174,000  บาท 
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 10.00 เมตร สูง 2.80 เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
40 ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่ อบต.ก าหนด แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 
หน้า 36 และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ ที่ 1 

5. โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ บ้านสันต้นปิน หมู่ที่ 4   จ านวน     208,000    บาท 
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 10.00 เมตร สูง 2.80 เมตร หรือพ้ืนที่ไม่
น้อยกว่า 40 ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่ อบต.ก าหนด แผนพัฒนาสามปี 
พ.ศ. 2560 - 2562 หน้า 36 และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 

6. โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ บ้านห้วยหล่อดูก หมู่ที่ 5   จ านวน     218,000    บาท 
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 10.00 เมตร สูง 2.80 เมตร หรือพ้ืนที่ไม่
น้อยกว่า 40 ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่ อบต.ก าหนด  แผนพัฒนาสามปี 
พ.ศ. 2560 - 2562 หน้า 36 และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 

7. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านขุนตื่นน้อย หมู่ที่ 6 จ านวน     200,000    บาท 
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 75.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมไหล่
ทาง หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 300 ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่ อบต.ก าหนด  
แผนพัฒนาสามป ีพ.ศ. 2560 - 2562 หน้า 36 และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 

8. โครงการผลิตกระแสไฟฟูาด้วยกังหันพลังน้ าต้นแบบตามแนวพระราชด าริ จ านวน     600,000    บาท 
ปฺอกบ้านปรอโพ บ้านซิแบร หมู่ที่ 7 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการผลิตกระแสไฟฟูาด้วยกังหันพลังน้ าต้นแบบตามแนว
พระราชด าริ แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 หน้า 37 และสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 

9. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านห้วยหยาบ หมู่ที่ 8  จ านวน     200,000    บาท 
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 75.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทาง 
หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 300 ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่ อบต. ก าหนด  
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 หน้า 36 และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 

10. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านแม่ระอาใน หมู่ที่ 9 จ านวน     200,000 บาท 
ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ความยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทาง 
หรือพ้ืนที่ ไม่น้อยกว่า 300 ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่  อบต.ก าหนด  
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 หน้า 36 และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 

11. โครงการก่อสร้างถังพักน้ าประปาหมูบ่้าน (คสล.) บ้านแม่ระอานอก หมู่ที่ 10  จ านวน     200,000 บาท 
ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ความยาว 3.00 เมตร ความสูง 2.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ตามแบบแปลนที่ อบต. ก าหนด แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 - 2562 หน้า 37 
และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 
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12. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านทุ่งต้นงิ้ว หมู่ที่ 11   จ านวน     200,000 บาท 
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 75.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทาง หรือ
พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 300 ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่อบต. ก าหนด แผนพัฒนาสาม
ปี พ.ศ. 2560 - 2562 หน้า 36 และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 

13. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านแม้วแม่เทย หมู่ที่ 12  จ านวน     200,000   บาท 
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 75.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่ไม่
น้อยกว่า 300 ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่ อบต.ก าหนด แผนพัฒนาสามปี 
พ.ศ. 2560 - 2562 หน้า 36 และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 

14. โครงการผลิตกระแสไฟฟูาด้วยกังหันพลังน้ าต้นแบบตามแนวพระราชด าริ จ านวน     600,000 บาท 
บ้านปิยอทะ หมู่ที่ 13 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการผลิตกระแสไฟฟูาด้วยกังหันพลังน้ าต้นแบบตามแนว
พระราชด าริ แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 หน้า 37 และสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 1  

 15. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านห้วยไก่ปุา หมู่ที่ 14 จ านวน     200,000 บาท 
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 75.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่
ไม่น้อยกว่า  300 ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่อบต.ก าหนด แผนพัฒนา
สามปี พ.ศ. 2560 - 2562 หน้า 36 และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
เชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 

 16. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านบราโกร หมู่ที่ 15 จ านวน     200,000 บาท 
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 75.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่ไม่
น้อยกว่า  300 ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่ อบต. ก าหนด แผนพัฒนาสามปี 
พ.ศ. 2560 - 2562 หน้า 36 และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 

17. โครงการตดิตั้งไฟฟูาส่องสว่าง แบบพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านห้วยดินหม้อ หมู่ที่ 16 จ านวน     187,000 บาท 
โครงการติดตั้งไฟฟูาส่องสว่าง แบบพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 100 วัตต์
แบตเตอรี่แบบแห้ง 12 โวลท์ เสาสูง 6.00 เมตร จ านวน 6 จุด ตามแบบ
แปลนที่อบต.ก าหนด แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 หน้า 38 และ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง (421000)     จ านวน     100,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าบ ารุงรักษาหรือปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวมทั้งงานอ่ืนๆ 
ที่เกี่ยวข้องและจ าเป็นตลอดปีตั้งจ่าย ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 
หน้า 98 

ค่าอาคารต่างๆ (542000)       รวม      1,500,000 บาท 
1. โครงการต่อเติมอาคารส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ตื่น   จ านวน   1,500,000 บาท 

โครงการต่อเติมอาคารส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ตื่น ตามแบบ
แปลนที่ อบต.ก าหนด แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 หน้า 99 และ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 
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       แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน (00250)   รวม    413,000 บาท 
งบด าเนินงาน (530000)        รวม    225,000 บาท 
ค่าใช้สอย (532000)        รวม    225,000 บาท 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (320300) รวม        225,000 บาท 
โครงการเสริมสร้างกระบวนการจัดท าแผนชุมชน และแผนพัฒนาท้องถิ่น  จ านวน      80,000 บาท  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าใช้สอยในการจัดโครงการเสริมสร้างกระบวนการจัดท าแผน
ชุมชน และแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้น าชุมชนมีส่วนร่วม และ
ตระหนักถึงความส าคัญกระบวนการจัดท าแผนชุมชน เพ่ือน าข้อมูลมาจัดท าเป็น
แผนพัฒนาท้องถิ่น มีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าอาหารและอาหารว่าง ค่าปูาย ค่าวัสดุ
อุปกรณ์  ค่ าใช้จ่ ายอ่ืนๆที่ เกี่ ยวข้องและจ าเป็น ถือปฏิบัติ ตามหนั งสื อ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ ว 856 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2553 แผนพัฒนา
สามปี พ.ศ. 2560 - 2562 หน้า 101 และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 

โครงการบ าบัดทุกข์บ ารุงสุขแบบ ABC       จ านวน     20,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการบ าบัดทุกข์บ ารุงสุขแบบ ABC โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาความเป็นอยู่ของ
ประชาชน ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาความยากจน และน าไป
ต่อยอดในการประกอบอาชีพของตนเอง มีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าวิทยากร ค่าปูาย 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องและจ าเป็น ถือปฏิบัติตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ 0891.4/ว893 ลงวันที่ 30 
มีนาคม 2555 แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 หน้า 44 และสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 

โครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นเพิ่มพูนศักยภาพความเข้มแข็งของชุมชน จ านวน     10,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมครอบครัวในชุมชนให้มีความอบอุ่น เกิดความรักความ
สามัคคี ส่งเสริมการมีส่วนร่วมสานสัมพันธ์ระหว่างแม่ กับลูก เพ่ือให้เกิดความ
อบอุ่นในครอบครัว  มีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าปูาย ค่าอาหารและอาหารว่าง 
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช่จ่ายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องและจ าเป็น ถือ
ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา 67 (6) แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 หน้า 81 และ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 2 

โครงการ อบต.เคลื่อนที่พบประชาชน      จ านวน     30,000 บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ อบต.เคลื่อนท่ีพบประชาชน โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม สร้างความเข้าใจระหว่างท้องถิ่นกับชุมชน ให้บริการรับ
ช าระภาษี การสอนท าอาหาร และรับฟังความคิด มีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าอาหารและ
อาหารว่าง ค่าปูาย ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและจ าเป็น ถือปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ ว่าด้วยการต้ังงบประมาณ เพื่อการช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจ
หน้าท่ีของ อบจ. เทศบาล อบต พ.ศ.2543 แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 
หน้า 98 และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ท่ี 2 
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โครงการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร (ข้าว/มะขามสามรส)   จ านวน     15,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร(ข้าว/มะขาม
สามรส) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร ลดรายจ่าย เพ่ิม
รายได้ ขยายโอกาสให้แก่เกษตรกร มีค่าใช้จ่าย เช่น  ค่าปูาย ค่าอาหารและ
อาหารว่าง ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องและจ าเป็น ถือปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ ว่าด้วยการตั้งงบประมาณ เพ่ือการช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจ
หน้าที่ของ อบจ. เทศบาล อบต พ.ศ.2543 แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 
หน้า 47 และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 

โครงการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น (อุ้ยสอนหลานตัดตุง/ปั้นหม้อ)   จ านวน     10,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น (อุ้ยสอนหลานตัด
ตุง/ ปั้นหม้อ) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ืออนุรักษ์ สืบทอด เผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ส่งเสริมรายได้ สร้างอาชีพให้แก่คนในชุมชน และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มี
ค่าใช้จ่าย เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารและอาหารว่าง ค่าปูาย ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง และจ าเป็น ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ว่าด้วย
การตั้งงบประมาณ เพ่ือการช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ของ อบจ. 
เทศบาล อบต พ.ศ.2543 แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 หน้า 66 และ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนปรองดองสมานฉันท์    จ านวน     30,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนปรองดองสมานฉันท์ 
ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0310.4/ว 2128 
ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2557 และด าเนินการตามแนวนโยบายคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ (คสช.) แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 หน้า 48 และ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 5 

โครงการปูองกันการทุจริตคอร์รัปชั่น      จ านวน     10,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปูองกันการทุจริตคอรัปชั่น ถือปฏิบัติตาม
ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ฉบับที่ 69/2557 ลงวันที่ 18 มิ.ย. 
2557 แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 หน้า 48 และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
จงัหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 5 

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดเก็บข้อมูลเพื่อพัฒนาต าบลแม่ตื่น    จ านวน     20,000   บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดเก็บข้อมูลเพ่ือพัฒนาต าบลแม่ตื่น โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน การบริหารจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็น
ระบบ มีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร และเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายอ่ืนที่
เกี่ยวข้องและจ าเป็น ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท 
0810.2/ว 4413 ลงวันที่ 30 ตุลาคม  2556 , หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ 
มท 0810.2/ว 0703 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์  2558 และพ.ร.บ.สภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล มาตรา 67 (7) แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 หน้า 43 และ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 
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งบเงินอุดหนุน (560000)       รวม   188,000 บาท 
เงินอุดหนุน (561000)        รวม   188,000 บาท 
เงินอุดหนุนส่วนราชการ (610200)      รวม        20,000 บาท 
เงินอุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภออมก๋อย      จ านวน    20,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภออมก๋อยตามโครงการ
เสริมสร้างประสิทธิภาพการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2559 ไม่เกินร้อยละ 5 แผนพัฒนา 
สามปี พ.ศ. 2560 - 2562 หน้า 90 และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
เชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 4 

เงินอุดหนุนเอกชน (610300)       รวม       104,000 บาท 
เงินอุดหนุนกลุ่มแม่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ตื่น   จ านวน     10,000 บาท 

 เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มแม่บ้านในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ตื่น จ านวน 1 หมู่บ้าน ส่งเสริมให้ประกอบ
อาชีพเสริมสร้างรายได้ ลดรายจ่ายในครัวเรือน ดังนี้ 

 - หมู่ที่ 1 ส่งเสริมตามโครงการน้ าพริกตาแดง   วงเงิน 10,000 บาท  
ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2559 ไม่เกินร้อยละ 5 
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 หน้า 47 และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
จังหวัดเชียงใหม ่ยุทธศาสตร์ที่ 1 

เงินอุดหนุนวิสาหกิจชุมชนกลุ่มวิถีชีวิตเกษตรกรรมยั่งยืนต าบลแม่ตื่น   จ านวน     54,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการส่งเสริมอาชีพวิสาหกิจชุมชนกลุ่มวิถีชีวิต
เกษตรกรรมยั่งยืนต าบลแม่ตื่น ส่งเสริมให้ประกอบอาชีพเสริมสร้างรายได้ ลด
รายจ่ายในครัวเรือน ดังนี้ 

- โครงการผลิตปุ๋ยหมักอินทรีย์  วงเงิน  54,000 บาท  
ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2559 ไม่เกินร้อยละ 5 
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 หน้า 53 และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
จังหวัดเชียงใหม ่ยุทธศาสตร์ที่ 1 

เงินอุดหนุนกลุ่มเกษตรผสมผสานเศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ 15   จ านวน     20,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มเกษตรผสมผสาน
เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่  15 ส่งเสริมให้ประกอบอาชีพเสริมสร้างรายได้       
ลดรายจ่ายในครัวเรือน  
ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2559 ไม่เกินร้อยละ 5 
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 หน้า 43 และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
จังหวัดเชียงใหม ่ยุทธศาสตร์ที่ 1 
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เงินอุดหนุนสภาเด็กและเยาวชนต าบลแม่ตื่น     จ านวน     20,000 บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่สภาเด็กและเยาวชนต าบลแม่ตื่น ตาม
โครงการ ดังนี้ 

- โครงการยุวเกษตร วงเงิน 10,000 บาท 
- โครงการปันรักให้น้อง วงเงิน 10,000 บาท  

ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2559 ไม่เกินร้อยละ 5 
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 หน้า 83 และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
จังหวัดเชียงใหม ่ยุทธศาสตร์ที่ 2, 4 

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ (610400)     รวม     64,000      บาท 
เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน จ านวน 16 หมู่บ้าน     จ านวน    64,000      บาท 

 เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน จ านวน 16 หมู่บ้าน ตามโครงการ
แก้ไขปัญหายาเสพติดและรักษาความสงบเรียบร้อย  
ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2559 ไม่เกินร้อยละ 5 
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 หน้า 91 และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 4 
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
งานกีฬาและนันทนาการ (00262)      รวม        280,000 บาท 
งบด าเนินงาน (530000)        รวม    280,000 บาท 
ค่าใช้สอย (532000)        รวม    280,000 บาท 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอ่ืน (320300) รวม        280,000 บาท 
ค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับต่างๆ   จ านวน    120,000 บาท 

 เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับ
ต่างๆ ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2697 ลงวันที่ 
15 มิถุนายน 2555 แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 หน้า 79 และสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 2 

ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬายุวชนและเยาวชนประจ าต าบลแม่ตื่น  จ านวน    140,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬายุวชนและเยาวชนประจ าต าบล    
แม่ตื่น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน มีสุขภาพ พลานามัยแข็งแรง 
สมบูรณ์ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด รู้รักสามัคคี   รู้แพ้ รู้ชนะ 
มีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าปูาย เงินรางวัล ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ค่าจ้างเหมาจัด
สถานที่ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องและจ าเป็น ถือปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2697 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2555 
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 หน้า 78 และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 2 

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุประจ าต าบลแม่ตื่น    จ านวน     20,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุประจ าต าบลแม่ตื่น โดย
มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ให้แก่ผู้สูงอายุ มี
ค่าใช้จ่าย เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน ค่าของรางวัล ฯลฯ รวมทั้งงานอ่ืนๆ
ที่เกี่ยวข้องและจ าเป็นตลอดปี ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 
0808.2/ว 2697 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2555 แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 
หน้า 79 และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 2 
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (00263)      รวม    420,000 บาท 
งบด าเนินงาน (530000)        รวม    420,000 บาท 
ค่าใช้สอย (532000)        รวม    420,000 บาท 
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ (320200)     รวม          80,000 บาท 
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธี       จ านวน      80,000 บาท 

 เพ่ือเป็นเงินค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธีต่าง ๆ เช่น วันเฉลิมพระชนมพรรษา    
วันปิยมหาราช ฯลฯ รวมทั้งงานอ่ืน ๆ ที่ เกี่ยวข้อง ถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท 0310.4/ว 2128 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 หน้า 65 และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 2 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (320300) รวม        340,000 บาท 
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณียี่เป็ง-ลอยกระทง ประจ าปีงบประมาณ  2560 จ านวน    200,000 บาท 

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานประเพณียี่เป็ง-ลอยกระทง โดยมี
วัตถุประสงค์ส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี พัฒนาอาชีพ เสริมรายได้ 
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน เสริมสร้างความรักความสามัคคีของเด็ก 
เยาวชน ประชาชน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของหน่วยงาน ภาครัฐ เอกชน 
ประชาชน มคี่าใช้จ่ายในการจัดงานตามโครงการ เช่น เงินรางวัล จ้างเหมาเครื่อง
เสียง ค่าจัดการระบบไฟฟูา ค่าเช่าสถานที่ จ้างเหมาท าความสะอาดสถานที่จัดงาน 
ค่าอาหารว่างส าหรับแขกผู้มีเกียรติ ค่าปูาย ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องและจ าเป็น 
ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 3722 ลงวันที่ 10 
สิงหาคม 2555 แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 หน้า 66 และสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 2  

ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจ าปี 2560  จ านวน      10,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจ า       
ปี 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ืออนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมการรวมกลุ่มต่างๆ
ในเขตต าบลแม่ตื่น มีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารและอาหารว่างค่า
วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องและจ าเป็น ถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่  มท  0808.2/ว 1639 ลงวันที่ 17 เมษายน 2556 แผนพัฒนา
สามปี พ.ศ. 2560 - 2562 หน้า 63 และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานแสดงมุฑิตาจิตรดน้ าด าหัวผู้สูงอายุและประเพณีปี๋ใหม่ จ านวน     40,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานแสดงมุฑิตาจิตรดน้ าด าหัว ผู้สูงอายุและ
ประเพณีปี๋ใหม่ ประจ าปี 2560 โดยมีวัตถุประสงค์ส่งเสริมให้ประชาชน เด็ก เยาวชน
ตระหนักถึงความส าคัญถึงประเพณีรดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ เพ่ือสร้างความรัก ความ
สามัคคีในชุมชน  มีค่าใช้จ่ายในการจัดการตามโครงการ เช่น ค่าปูาย เงินรางวัล ถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0808.2/ว 1639 ลงวันที่ 17 เมษายน 
2556 แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 หน้า 65 และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 2 
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ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและสนับสนุนประเพณีและด้านศาสนา   จ านวน     60,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านศาสนา ประจ าปี 2560 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมและสืบทอดพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมประเพณี
ของชาติ มีค่าใช้จ่าย เช่น วัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอ่ืนที่เกี่ยวข้องและจ าเป็น ถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1639 ลงวันที่ 17 เมษายน 
2556 แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 หน้า 66 และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 2 

ค่าใช้จ่ายโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ     จ านวน      30,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ภารกิจการรับเสด็จ
อ าเภออมก๋อย ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด มท 0891.4/ว 1659 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2553 และหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0801.2/ว 1060 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2559
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 หน้า 43 และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
เชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



101 
 

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว (00264)    รวม        285,140    บาท 
งบด าเนินงาน (530000)        รวม    285,140    บาท 
ค่าใช้สอย (532000)        รวม    285,140    บาท 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน(320300) รวม    285,140    บาท 
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในเขตต าบลแม่ตื่น   จ านวน    215,140    บาท 

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในเขตต าบลแม่ตื่น โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น รักษาระบบนิเวศ ประชาชนใช้
ประโยชน์ร่วมกัน มีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าปูายแหล่งท่องเที่ยว ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องและจ าเป็น ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 164 ลงวันที่ 26 มกราคม 2558 และพ.ร.บ.สภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล มาตรา 67 (7) แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 
หน้า 61 และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 3 

ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวชุมชนต าบลแม่ตื่น จ านวน     20,000     บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวชุมชน
ต าบลแม่ตื่น โดยมวีัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพชุมชนต าบลแม่ตื่น 
เป็นการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างความ
สามัคคีในชุมชน มีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหารและอาหารว่าง ค่าใช้จ่าย
อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องและจ าเป็น ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ 
มท 0810.2/ว 4413 ลงวันที่ 30 ตุลาคม  2556 , หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
ที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 0703 ลงวันที่  2 กุมภาพันธ์ 2558 และพ.ร.บ.สภาต าบล
และองค์การบริหารส่วนต าบล มาตรา 67 (7) แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 
หน้า 54 , 69 และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 

ค่าใช้จ่ายโครงการฐานข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว     จ านวน     50,000     บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฐานข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตต าบลแม่ตื่น ประชาสัมพันธ์การให้บริการข้อมูลการ
ท่องเที่ยวในพ้ืนที่แก่นักท่องเที่ยว เพ่ือสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ส่งเสริมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและสร้างความสามัคคีในชุมชน มีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าปูาย จัดท าคู่มือ
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว สื่อประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องและ
จ าเป็น ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 
4413 ลงวันที่ 30 ตุลาคม  2556 , หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 
0810.2/ว 0703 ลงวันที่  2 กุมภาพันธ์  2558  และพ.ร.บ.สภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล มาตรา 67 (7) แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 หน้า 61 
และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 
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แผนงานการเกษตร 
งานส่งเสริมการเกษตร (00321)       รวม        220,000 บาท 
งบด าเนินงาน (530000)        รวม    220,000 บาท 
ค่าใช้สอย (532000)        รวม    200,000  บาท 
รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (320300) รวม        200,000 บาท 
ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์และปูองกันโรคพืชและสัตว์    จ านวน    150,000 บาท 

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามโครงการรณรงค์และปูองกันโรคพืช
และสัตว์ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือก าจัดโรคระบาด และส่งเสริมให้เกษตรกรมี
ความรู้ในการฉีดวัคซีนและอาการของโรคที่เกิดจากสัตว์ มีค่าใช้จ่าย เช่น ค่า
ปูาย ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร และอาหารว่าง ค่าใช้จ่าย
อ่ืนที่เกี่ยวข้องและจ าเป็น ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ อปท. พ.ศ. 2549 และหลักเกณฑ์ ว่าด้วยการตั้ง
งบประมาณ เพ่ือการช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ของ อบจ. เทศบาล 
อบต. พ.ศ. 2543 แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 หน้า 50 และสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 

ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิการให้บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร  จ านวน      50,000 บาท 
ประจ าต าบลแม่ตื่น    

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี
ทางการเกษตรต าบลแม่ตื่น ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือให้เกษตรกรเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ น าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน และปรับปรุง
พัฒนาอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีค่าใช้จ่าย เช่นค่าตอบแทน เบี้ยประชุม 
คณะกรรมการศูนย์ฯ วัสดุอุปกรณ์ประจ าศูนย์ ค่าสื่อสิ่ งพิมพ์ ค่าอาหาร 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าศึกษาดูงานและฝึกอบรมให้ความรู้
เกษตรกรและประชาชนทั่วไป  ค่าปูาย ค่าพาหนะ ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง จัดหาพันธุ์
สัตว์   พันธุ์ พืชผัก พันธุ์ข้าว วัสดุการเกษตร  และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็น 
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 หน้า 71 และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 

ค่าวัสดุ (533000)        รวม          20,000 บาท 
วัสดุการเกษตร (331000)       จ านวน      20,000 บาท 

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเกษตร เช่น สารอินทรีย์ และปุ๋ยชีวภาพ เพ่ือปูองกันและ
ก าจัดศัตรูพืชและสัตว์ พันธุ์พืช ปุ๋ย วัสดุเพาะช า อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช ฯลฯ 
เพ่ือใช้ในส านักงาน แผนพัฒนาสามป ีพ.ศ.2560 - 2562 หน้า 98 
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งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและปุาไม้ (00322)      รวม        280,000 บาท 
งบด าเนินงาน (530000)          รวม    280,000 บาท 
ค่าใช้สอย (532000)        รวม    280,000 บาท 
รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (320300) รวม    280,000 บาท 
โครงการปลูกปุาเฉลิมพระเกียรติ       จ านวน      20,000 บาท 

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามโครงการปลูกปุาเฉลิมพระเกียรติ   
เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาในพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ บรมราชินีนาถ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิม
จ านวนปุาไม้ ปลูกจิตส านึกให้ประชาชนรัก และหวงแหนทรัพยากรปุาไม้ มี
ค่าใช้จ่าย เช่น ค่าอาหาร น้ าดื่ม ค่าจ้างเหมารถยนต์ ค่าพันธุ์ไม้ และอ่ืนที่จ าเป็น 
ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/
ว 1659 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2553 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0801.2/ว 1060 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 หน้า 58 และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 3 

 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ    จ านวน      20,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระเทพ ฯ ครบ  60 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ประชาชนตระหนักและ
เห็นความส าคัญของพืชท้องถิ่น รู้จักใช้ทรัพยากรอย่างชาญฉลาด มีค่าใช้จ่าย เช่น 
จ้างเก็บข้อมูล จ้างท ารูปเล่ม จ้างเหมารถยนต์ ค่าจัดซื้อเมล็ดพันธุ์พืช ค่าใช้จ่ายอ่ืนที่
เกี่ยวข้องและจ าเป็น ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 1659 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2553 หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0801.2/ว 1060 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 
และ พ.ร.บ. สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม 
มาตรา 67 (7) แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 หน้า 60 และสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 3 

โครงการส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในต าบลแม่ตื่น จ านวน     240,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามโครงการส่งเสริมและพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในต าบลแม่ตื่น ถือปฏิบัติตามหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 164 ลงวันที่ 26 มกราคม  
2558 และพ.ร.บ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพ่ิมเติม มาตรา 67 (7) และด าเนินการตามแนวนโยบายคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ (คสช.) แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 หน้า 59 และสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 3 
 


