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ค ำแถลงประกอบงบประมำณรำยจ่ำย 
ประกอบงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

ท่ำนประธำนสภำฯ  และสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่ตื่น 
  บัดนี้ถึงเวลำที่คณะผู้บริหำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่ตื่น  จะได้เสนอร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำปี  พ.ศ.  2562  ต่อสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่ตื่นอีกครั้งหนึ่ง   

ฉะนั้น ในโอกำสนี้คณะผู้บริหำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่ตื่น   จึงขอแถลงให้ท่ำน 
ประธำนและสมำชิกทุกท่ำนได้ทรำบถึงสถำนะกำรคลัง   ตลอดจนหลักกำรและแนวนโยบำยกำรด ำเนินกำรใน
ปีงบประมำณ พ.ศ.  2562  ดังต่อไปนี้ 
 1.  สถำนะกำรคลัง 
  1.1  งบประมำณรำยจ่ำยทั่วไป 
   ในปีงบประมำณ  พ.ศ. 2561  ณ  วันที่  30 มิถุนำยน  พ.ศ. 2561  องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลแม่ตื่น   มีสถำนะกำรเงิน  ดังนี้ 
   1.1.1   เงินฝำกธนำคำรทั้งสิ้น    39,296,633.29 บำท 
   1.1.2   เงินสะสม                      8,884,409.13 บำท 
   1.1.3   ทุนส ำรองเงินสะสม     18,349,141.20 บำท 
   1.1.4   รำยกำรกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่ำย   

          จ ำนวน     -     โครงกำร            โครงกำรรวม     -      บำท 
   1.1.5   รำยกำรที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน   

          จ ำนวน     -     โครงกำร            โครงกำรรวม     -      บำท 
   1.1.6  เงินกู้คงค้ำง    -     บำท 

 2.  กำรบริหำรงบประมำณ  ในปีงบประมำณ  2561 ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2561 
  (1)  รำยรับจริงทั้งสิ้น    43,797,978.54   บำท  ประกอบด้วย 
    หมวดภำษีอำกร     130,935.99 บำท 
   หมวดค่ำธรรมเนียม  ค่ำปรับ  และใบอนุญำต   59,083.10 บำท 
   หมวดรำยได้จำกทรัพย์สิน     117,819.50 บำท 
   หมวดรำยได้จำกสำธำรณูปโภคและกำรพำณิชย์              -  บำท 
   หมวดรำยได้เบ็ดเตล็ด                1,418.00 บำท     
   หมวดรำยได้จำกทุน             -  บำท 
   หมวดภำษีจัดสรร          18,969,444.90 บำท 
   หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป          24,519,277.05 บำท 
  (2)  เงินอุดหนุนที่รัฐบำลให้โดยระบุวัตถุประสงค์          1,404,375.30     บำท 
  (3)  รำยจ่ำยจริง  จ ำนวน     35,155,189.82 บำท    ประกอบด้วย 
   งบกลำง   8,255,846.00 บำท 
   งบบุคลำกร  8,102,172.14 บำท 
   งบด ำเนินกำร  7,300,789.68 บำท 
   งบลงทุน  3,811,122.00 บำท 
   งบรำยจ่ำยอื่น         -    บำท 
   งบเงินอุดหนุน  7,685,260.00 บำท 
  (4)  รำยจ่ำยที่จ่ำยจำกเงินอุดหนุนที่รัฐบำลให้โดยระบุวัตถุประสงค์    1,055,475.30  บำท 
  (5)  มีกำรจ่ำยเงินสะสมเพ่ือด ำเนินกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่  จ ำนวน 5,847,930.00  บำท 
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(6)  รำยจ่ำยที่จ่ำยจำกเงินทุนส ำรองเงินสะสม   จ ำนวน     -     บำท 
 3.  งบเฉพำะกำร 
  ประเภท กิจกำรประปำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่ตื่น 
   มีเงินฝำกธนำคำรทั้งสิ้น   จ ำนวน        -        บำท 
   กู้เงินจำกธนำคำร/กสท./อื่นๆ  จ ำนวน        -        บำท 
   ยืมเงินสะสมจำกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล จ ำนวน        -        บำท 
   ก ำไรสุทธิ    จ ำนวน        -        บำท 
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ค ำแถลงงบประมำณ 
ประจ ำปีงบประมำณ  2562 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่ตื่น 
อ ำเภออมก๋อย  จังหวัดเชียงใหม ่

   2.1  รำยรับ 

รำยรับ 
รำยรับจริง   
ปี  2560 

ประมำณกำร  
ปี  2561 

ประมำณกำร   
ปี 2562 

รำยได้จัดเก็บ 
       หมวดภำษีอำกร 112,317.08 109,500.00 130,000.00 
       หมวดค่ำธรรมเนียม  ค่ำปรับ  และ
ใบอนุญำต 

379,798.80 23,500.00 149,500.00 

       หมวดรำยได้จำกทรัพย์สิน 514,991.67 500,000.00 500,000.00 
       หมวดรำยได้จำกสำธำรณูปโภคและกำร
พำณิชย์ 

- - - 

       หมวดรำยได้เบ็ดเตล็ด 30,450.00 32,000.00 32,000.00 
       หมวดรำยได้จำกทุน - - - 

รวมรำยได้จัดเก็บ 1,037,557.55 665,000.00 811,500.00 
รำยได้ที่รัฐบำลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
       หมวดภำษีจัดสรร 22,549,579.00 19,335,000.00 21,940,000.00 
รวมรำยได้ที่รัฐบำลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

22,549,579.00 19,335,000.00 21,940,000.00 

รำยได้ที่รัฐบำลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
       หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 29,069,191.58 34,500,000.00 35,000,000.00 
 รวมรำยได้ที่รัฐบำลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

29,069,191.58 34,500,000.00 35,000,000.00 

รวม 52,656,328.13 54,500,000.00 57,751,500.00 
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  2.1  รำยจ่ำย 

งบ 
รำยจ่ำยจริง   
ปี  2560 

ประมำณกำร   
ปี  2561 

ประมำณกำร   
ปี 2562 

งบกลำง 10,130,111.00 9,760,000.00 10,014,387.00 
งบบุคลำกร 10,232,663.98 17,506,520.00 15,844,760.00 
งบด ำเนินกำร 11,679,760.75 13,179,830.00 13,098,349.00 
งบลงทุน 9,550,689.00 5,626,500.00 10,076,004.00 
งบรำยจ่ำยอื่น - - - 
งบเงินอุดหนุน 8,291,600.00 8,427,150.00 8,718,000.00 

รวม 49,884,824.73 54,500,000.00 57,751,500.00 
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บันทึกหลักกำรและเหตุผล 
ประกอบร่ำงข้อบัญญัตงิบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ  2562    

ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแมต่ื่น    
อ ำเภออมก๋อย    จังหวัดเชียงใหม ่
--------------------------------------- 

หลักกำร 
งบประมำณรำยจ่ำยทั้งสิ้น    ยอดรวม   57,751,500.00 บำท 
แยกรำยละเอียดตำมแผนงำนได้ดังนี ้

ด้ำน ยอดรวม 
ก. ด้ำนบริหำรทั่วไป  
               แผนงำนบริหำรทั่วไป 15,611,510.00 
               แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน 577,170.00 
ข. ด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม  
               แผนงำนกำรศึกษำ 16,841,329.00 
               แผนงำนสำธำรณสุข 2,275,770.00 
               แผนงำนสังคมสงเครำะห์ 300,000.00 
               แผนงำนเคหะและชุมชน 10,658,334.00 
               แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 185,000.00 
               แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร 1,178,000.00 
ค. ด้ำนเศรษฐกิจ  
               แผนงำนกำรเกษตร 110,000.00 
               แผนงำนกำรพำณิชย์  
ง. ด้ำนกำรด ำเนินงำนอ่ืน  
               แผนงำนงบกลำง 10,014,387.00 

งบประมำณรำยจ่ำยท้ังสิ้น 57,751,500.00 

เหตุผล 
เพ่ือใช้ในกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยของนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่ตื่น ที่ได้วำงแผนไว้ตำมแผนพัฒนำ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ตลอดปีงบประมำณ พ.ศ.2562 จึงเสนอร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2562  เพื่อสมำชิกสภำพิจำรณำเห็นชอบต่อไป 
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ส่วนที่ 2 
 

ข้อบัญญัต ิ
เรื่อง 

งบประมำณรำยจ่ำย 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

 

 
ของ 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่ตื่น 
อ ำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 
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รำยจ่ำยตำมงำนและงบรำยจ่ำย 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่ตื่น 
อ ำเภออมก๋อย  จังหวดัเชียงใหม่ 

แผนงำนงบกลำง 

                       งำน                                   
งบ 

งบกลำง 

 

รวม 

งบกลำง 10,014,387.00 10,014,387.00 
   เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 329,472.00 329,472.00 
   เบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ 7,330,800.00 7,330,800.00 
   เบี้ยยังชีพผู้พิกำร 1,142,400.00 1,142,400.00 
   เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 36,000.00 36,000.00 
   เงินส ำรองจ่ำย 566,340.00 566,340.00 
   เงินสมทบงบเฉพำะกำรกิจกำร   
ประปำ 

200,000.00 200,000.00 

   รำยจ่ำยตำมข้อผูกพัน - - 
       เงินสมทบ สปสช. 179,460.00 179,460.00 
       เงินสมทบ กบท. 229,915.00 229,915.00 

รวม 10,014,387.00 10,014,387.00 

แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 

                       งำน                                
งบ งำนบริหำรทั่วไป งำนบริหำรงำนคลัง รวม 

งบบุคลำกร 8,174,610.00 2,193,700.00 10,368,310.00 
   เงินเดือน (ฝ่ำยกำรเมือง) 3,521,520.00 - 3,521,520.00 
   เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) 4,653,090.00 2,193,700.00 6,846,790.00 
งบด ำเนินกำร 2,698,000.00 600,800.00 3,298,800.00 
   ค่ำตอบแทน 200,000.00 109,200.00 309,200.00 
   ค่ำใช้สอย 1,440,000.00 401,600.00 1,841,600.00 
   ค่ำวัสดุ 645,000.00 90,000.00 735,000.00 
   ค่ำสำธำรณูปโภค 413,000.00 - 413,000.00 
งบลงทุน 1,944,400.00 - 1,944,400.00 
   ค่ำครุภัณฑ์ 1,794,400.00 - 1,794,400.00 
ค่ำท่ีดินและสิ่งก่อสร้ำง 150,000.00 - 150,000.00 

รวม 12,817,010.00 2,794,500.00 15,611,510.00 
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แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน 

                       งำน                                   
งบ 

งำนป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือน
และระงับอัคคีภัย 

รวม 

งบบุคลำกร 159,420.00 159,420.00 
   เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) 159,420.00 159,420.00 
งบด ำเนินกำร 367,750.00 367,750.00 
   ค่ำตอบแทน 16,500.00 16,500.00 
   ค่ำใช้สอย 323,000.00 323,000.00 
   ค่ำวัสดุ 28,250.00 28,250.00 
งบลงทุน 50,000.00 50,000.00 
   ค่ำครุภัณฑ์ 50,000.00 50,000.00 

รวม 577,170.00 577,170.00 

  แผนงำนกำรศึกษำ 

                       งำน                                   
งบ 

งำนบริหำรทั่วไป
เกี่ยวกับกำรศึกษำ 

งำนระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษำ 

รวม 

งบบุคลำกร 1,102,980.00 1,464,000.00 2,566,980.00 
   เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) 1,102,980.00 1,464,000.00 2,566,980.00 
งบด ำเนินกำร 355,000.00 5,755,349.00 6,110,349.00 
   ค่ำตอบแทน 55,000.00 35,000.00 90,000.00 
   ค่ำใช้สอย 240,000.00 1,855,080.00 2,095,080.00 
   ค่ำวัสดุ 60,000.00 3,865,269.00 3,925,269.00 
งบลงทุน 16,000.00 100,000.00 116,000.00 
   ค่ำครุภัณฑ์ 16,000.00 - 16,000.00 
   ค่ำท่ีดินและสิ่งก่อสร้ำง  100,000.00 100,000.00 
งบเงินอุดหนุน - 8,048,000.00 8,048,000.00 
   เงินอุดหนุน - 8,048,000.00 8,048,000.00 

รวม 1,473,980.00 15,367,349.00 16,841,329.00 
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แผนงำนสำธำรณสุข 

                       งำน                                   
งบ 

งำนบริหำรงำนทั่วไป
เกี่ยวกับสำธำรณสุข 

งำนบริกำร
สำธำรณสุขและ
สำธำรณสุขอื่น 

รวม 

งบบุคลำกร 958,920.00 - 958,920.00 
    เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) 958,920.00 - 958,920.00 
งบด ำเนินกำร 155,000.00 791,850.00 946,850.00 
   ค่ำตอบแทน 50,000.00 - 50,000.00 
   ค่ำใช้สอย 65,000.00 791,850.00 532,850.00 
   ค่ำวัสดุ 40,000.00 - 40,000.00 
งบลงทุน - 50,000.00 50,000.00 
   ค่ำครุภัณฑ์ - 50,000.00 50,000.00 
งบเงินอุดหนุน - 320,000.00 320,000.00 
   เงินอุดหนุน - 320,000.00 320,000.00 

รวม 1,113,920.00 1,161,850.00 2,275,770.00 

แผนงำนสังคมสงเครำะห์ 
                          งำน                                   
งบ 

งำนสวัสดิกำรสังคมและ 
สังคมสงเครำะห์ 

รวม 

งบด ำเนินกำร 300,000.00 300,000.00 
   ค่ำใช้สอย 250,000.00 250,000.00 
   ค่ำวัสดุ 50,000.00 50,000.00 

รวม 300,000.00 300,000.00 

แผนงำนเคหะและชุมชน 
                           งำน                            
งบ 

งำนบริหำรทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและ

ชุมชน 

งำนไฟฟ้ำถนน 

 

รวม 

งบบุคลำกร 1,791,130.00 - 1,791,130.00 
   เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) 1,791,130.00 - 1,791,130.00 
งบด ำเนินกำร 446,600.00 80,000.00 651,600.00 
   ค่ำตอบแทน 70,000.00 - 70,000.00 
   ค่ำใช้สอย 256,600.00 - 381,600.00 
   ค่ำวัสดุ 120,000.00 80,000.00 200,000.00 
งบลงทุน 200,000.00 7,840,604.00 7,915,604.00 
   ค่ำครุภัณฑ์ 200,000.00 - 200,000.00 
   ค่ำท่ีดินและสิ่งก่อสร้ำง - 7,840,604.00 7,715,604.00 
งบเงินอุดหนุน - 300,000.00 300,000.00 
   เงินอุดหนุน  300,000.00 300,000.00 

รวม 2,437,730.00 8,220,604.00 10,658,334.00 
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แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 
                       งำน                                   
งบ 

งำนส่งเสริมและสนับสนนุควำม
เข้มแข็งของชุมชน 

รวม 

งบด ำเนินงำน 135,000.00 135,000.00 
   ค่ำใช้สอย 135,000.00 135,000.00 
งบเงินอุดหนุน 50,000.00 50,000.00 
   เงินอุดหนุน 50,000.00 50,000.00 

รวม 185,000.00 185,000.00 
 
แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร 
                   งำน                                       

      งบ 

งำนกีฬำและ
นันทนำกำร 

งำนศำสนำ
วัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

งำนวิชำกำร
วำงแผนและ
ส่งเสริมกำร
ท่องเที่ยว 

รวม 

งบด ำเนินกำร 250,000.00 720,000.00 208,000.00 1,178,000.00 
   ค่ำใช้สอย 250,000.00 720,000.00 208,000.00 1,178,000.00 

รวม 250,000.00 720,000.00 208,000.00 1,178,000.00 
 
 

แผนงำนกำรเกษตร 
                       งำน                                   
งบ 

งำนส่งเสริม
กำรเกษตร 

งำนอนุรักษ์แหล่ง
น้ ำและป่ำไม้ 

รวม 

งบด ำเนินกำร 70,000.00 40,000.00 110,000.00 
   ค่ำใช้สอย 50,000.00 40,000.00 90,000.00 
   ค่ำวัสดุ 20,000.00 - 20,000.00 

รวม 70,000.00 40,000.00 110,000.00 
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ข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย  ประจ ำปีงบประมำณ  2562 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่ตื่น 
อ ำเภออมก๋อย  จังหวดัเชียงใหม่ 

 โดยที่เป็นกำรสมควรตั้งงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562  อำศัยอ ำนำจตำมควำมใน
มำตรำ  87   แห่งพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  พ.ศ.2537  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 5)  
พ.ศ.2552  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่ตื่น  จึงตรำข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยควำมเห็นชอบของสภำองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลแม่ตื่น  และโดยอนุมัติของนำยอ ำเภออมก๋อย  ดังต่อไปนี้ 

 ข้อ  1.  ข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนี้เรียกว่ำ  ข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. 2562 

 ข้อ  2.  ข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  1  ตุลำคม  พ.ศ. 2561  เป็นต้นไป 

 ข้อ  3.  งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2562 เป็นจ ำนวนรวมทั้งสิ้น 58,191,500.00 บำท   

 ข้อ  4.  งบประมำณรำยจ่ำยทั่วไป  จ่ำยจำกรำยได้จัดเก็บเอง หมวดภำษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  
ให้ตั้งจ่ำยจ ำนวนรวมทั้งสิ้น  57,751,500.00  บำท  โดยแยกรำยละเอียดตำมแผนงำนได้ดังนี้ 

 
แผนงำน ยอดรวม 

ก. ด้ำนบริหำรทั่วไป  
               แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 15,611,510.00 
               แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน 577,170.00 
ข. ด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม  
               แผนงำนกำรศึกษำ 16,841,329.00 
               แผนงำนสำธำรณสุข 2,275,770.00 
               แผนงำนสังคมสงเครำะห์ 300,000.00 
               แผนงำนเคหะและชุมชน 10,658,334.00 
               แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 185,000.00 
               แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร 1,178,000.00 
ค. ด้ำนกำรเศรษฐกิจ  
               แผนงำนกำรเกษตร 110,000.00 
               แผนงำนกำรพำณิชย์ - 
ง. ด้ำนกำรด ำเนินงำนอ่ืน  
               แผนงำนงบกลำง 10,014,387.00 

งบประมำณรำยจ่ำยท้ังสิ้น 57,751,500.00 
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ข้อ  5.  งบประมำณรำยจ่ำยเฉพำะกำร 

งบ ยอดรวม 
งบกลำง - 
งบบุคลำกร (หมวดเงินเดือน  ค่ำจ้ำงประจ ำ  และค่ำจ้ำงชั่วครำว) - 
งบด ำเนินงำน (หมวดค่ำใช้สอย และวัสดุ และหมวด ค่ำสำธำรณูปโภค) 400,000.00 
งบลงทุน (หมวดค่ำครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง) 40,000.00 
งบรำยจ่ำยอ่ืน  (หมวดรำยจ่ำยอื่น) - 
งบเงินอุดหนุน  (หมวดเงินอุดหนุน) - 

รวมรำยจ่ำย 440,000.00 

 ข้อ  6.  ให้นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่ตื่น  ปฏิบัติกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไป
ตำมระเบียบกำรเบิกจ่ำยเงินขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

 ข้อ  7.  ให้นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่ตื่น  มีหน้ำที่รักษำกำรให้เป็นไปตำมข้อบัญญัตินี้ 

 

              ประกำศ  ณ วันที่        เดือน  กันยำยน  พ.ศ.  2561 
 
 
 

(ลงนำม)......................................................... 
    (นำยจ ำลอง  ปันดอน) 

    นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่ตื่น 
 
 

        อนุมัติ 
 
 

(ลงนำม)........................................ .............................. 
            (  นำยศิวะ  ธมิกำนนท์  ) 
       นำยอ ำเภออมก๋อย 
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ส่วนที่ 3 
 

รำยละเอียดประกอบ 
ข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี

งบประมำณ พ.ศ. 2562 
 

 
ของ 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่ตื่น 
อ ำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 
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รำยงำนประมำณกำรรำยรับ 
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รำยงำนรำยละเอียดประมำณกำรรำยรับงบประมำณรำยจ่ำยทั่วไป 
ประจ ำปีงบประมำณ  2562 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่ตื่น 
อ ำเภออมก๋อย  จังหวดัเชียงใหม่ 

 

ประมำณกำรรำยรับ                     รวมทั้งสิ้น   57,751,500.00 บำท แยกเป็น 
รำยได้จัดเก็บ 

หมวดภำษีอำกร                              รวม         130,000  บำท 
  ภำษีโรงเรือนและท่ีดิน      จ ำนวน      105,000  บำท 
  ภำษีโรงเรือนและที่ดิน  จ ำนวน  105,000  บำท  ประมำณกำรไว้สูงกว่ำปีผ่ำนมำ  เนื่องจำกคำดว่ำ
จะจัดเก็บได้ตำมจ ำนวนผู้อยู่ในข่ำยช ำระภำษ ี
 ภำษีบ ำรุงท้องท่ี                                       จ ำนวน        15,000     บำท   

 ภำษีบ ำรุงท้องที่  จ ำนวน  15,000.00  บำท  ประมำณกำรไว้สูงกว่ำปีผ่ำนมำ  เนื่องจำกคำด 
ว่ำจะเก็บได้ตำมจ ำนวนผู้อยู่ในข่ำยช ำระภำษี 
 ภำษีป้ำย       จ ำนวน         10,000    บำท 
  ภำษีป้ำย  จ ำนวน  10,000  บำท  ประมำณกำรไว้สูงกว่ำปีที่ผ่ำนมำ  เนื่องจำกคำดว่ำจะจัดเก็บได้
มำกกว่ำเดิม 
หมวดค่ำธรรมเนียม ค่ำปรับและใบอนุญำต               รวม           149,500   บำท    

ค่ำธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญำตขำยสุรำ    จ ำนวน              500   บำท 
 ค่ำธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญำตขำยสุรำ  จ ำนวน  500 บำท  ประมำณกำรไว้สูงกว่ำปีที่ผ่ำน 

มำ  เนื่องจำกคำดว่ำจะจัดเก็บได้สูงกว่ำเดิม 
 ค่ำปิดประกำศ       จ ำนวน              100  บำท 

 ค่ำปิดประกำศ  จ ำนวน  100 บำท  ประมำณกำรไว้สูงกว่ำปีที่ผ่ำนมำ  เนื่องจำกคำดว่ำจะ 
จัดเก็บได้สูงกว่ำเดิม 

ค่ำปรับผิดสัญญำ                                จ ำนวน          20,200   บำท 
 ค่ำปรับผิดสัญญำ  จ ำนวน  20,300  บำท  ประมำณกำรไว้สูงกว่ำปีที่ผ่ำนมำ  เนื่องจำก 

ประมำณกำรว่ำจะจัดเก็บได้สูงกว่ำเดิม 
ค่ำธรรมเนียมก ำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกลู                     จ ำนวน          126,500 บำท 

 ค่ำธรรมเนียมก ำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกลู  จ ำนวน 126,500  บำท  ประมำณกำรไว้ 
เนื่องจำกคำดว่ำจะจัดเก็บได ้

ค่ำธรรมเนียมจดทะเบียนพำณิชย์     จ ำนวน                200 บำท 
 ค่ำธรรมเนียมจดทะเบียนพำณิชย์  จ ำนวน  200  บำท  ประมำณกำรไว้ต่ ำกว่ำปีผ่ำนมำ  

เนื่องจำกประมำณกำรว่ำจะจัดเก็บได้ต่ ำกว่ำเดิม 
ค่ำใบอนุญำตอ่ืนๆ      จ ำนวน              2,000 บำท 

 ค่ำใบอนุญำตอ่ืนๆ  จ ำนวน  2,000  บำท  ประมำณกำรไว้เท่ำปีผ่ำนมำ เนื่องจำกประมำณ 
กำรว่ำจะจัดเก็บได้ 
หมวดรำยได้จำกทรัพย์สิน      รวม        500,000   บำท   
 ดอกเบี้ยเงินฝำก                        จ ำนวน     500,000   บำท 

 ดอกเบี้ยเงินฝำกธนำคำร  จ ำนวน  500,000  บำท  ประมำณกำรไว้เท่ำกับปีที่ผ่ำนมำ  
เนื่องจำกคำดว่ำจะได้รับเท่ำเดิม 
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หมวดรำยได้เบ็ดเตล็ด                                       รวม        32,000   บำท  
ค่ำขำยแบบแปลน                                   จ ำนวน      30,000   บำท 

                      ค่ำขำยแบบแปลน  จ ำนวน 30,000  บำท  ประมำณกำรไว้เท่ำกับปีที่ผ่ำนมำ  เนื่องจำกคำดว่ำจะ
ได้รับเท่ำเดิม 
 รำยได้เบ็ดเตล็ดอ่ืน ๆ       จ ำนวน       2,000   บำท 

 รำยได้เบ็ดเตล็ดอ่ืน  จ ำนน  2,000  บำท  ประมำณกำรไว้สูงกว่ำปีที่ผ่ำนมำ  เนื่องจำกคำด 
ว่ำจะได้รับสูงกว่ำเดิม 

รำยได้ที่รัฐบำลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
หมวดภำษีจัดสรร       รวม 21,940,000    บำท 

ภำษีและค่ำธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน    จ ำนวน      800,000 บำท 
  ภำษีและค่ำธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน จ ำนวน 800,000 บำท  ประมำณไว้สูงกว่ำปีที่ผ่ำนมำ  
เนื่องจำกคำดว่ำจะได้รับจัดสรรเพิ่มขึ้น 

ภำษีมูลค่ำเพ่ิมตำม พ.ร.บ.ก ำหนดแผน ฯ    จ ำนวน    8,000,000 บำท 
  ภำษีมูลค่ำเพ่ิมตำม พ.ร.บ. ก ำหนดแผนฯ  จ ำนวน 8,000,000 บำท  ประมำณไว้สูงกว่ำปีที่ผ่ำนมำ  
เนื่องจำกคำดว่ำจะได้รับจัดสรรเพิ่มขึ้น 

ภำษีมูลค่ำเพ่ิมตำม พ.ร.บ.จัดสรรรำยได้ ( 1 ใน 9)   จ ำนวน   5,000,000 บำท 
  ภำษีมูลค่ำเพ่ิมตำม พ.ร.บ. จัดสรรรำยได้ (1 ใน 9)  จ ำนวน 5,000,000 บำท  ประมำณไว้สูงกว่ำปีที่
ผ่ำนมำ  เนื่องจำกคำดว่ำจะได้รับจัดสรรเพิ่มขึ้น  

ภำษีธุรกิจเฉพำะ                                             จ ำนวน      700,000  บำท 
  ภำษีธุรกิจเฉพำะ จ ำนวน 700,000 บำท  ประมำณไว้สูงกว่ำปีที่ผ่ำนมำ  เนื่องจำกคำดว่ำจะได้รับ
จัดสรรเพิ่มข้ึน 

ภำษีสุรำ        จ ำนวน    1,000,000  บำท 
  ภำษีและค่ำธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน จ ำนวน 1,000,000 บำท  ประมำณไว้ต่ ำกว่ำปีที่ผ่ำนมำ  
เนื่องจำกคำดว่ำจะได้รับจัดสรรลดลง 
 ภำษีสรรพสำมิต       จ ำนวน   6,200,000 บำท 
  ภำษีสรรพสำมิต  จ ำนวน 6,200,000 บำท  ประมำณไว้สูงกว่ำปีที่ผ่ำนมำ  เนื่องจำกคำดว่ำจะได้รับ
จัดสรรเพิ่มข้ึน 

ค่ำภำคหลวงแร่       จ ำนวน       60,000 บำท 
  ค่ำภำคหลวงแร่  จ ำนวน 60,000 บำท  ประมำณไว้สูงกว่ำปีที่ผ่ำนมำ  เนื่องจำกคำดว่ำจะได้รับ
จัดสรรเพิ่มข้ึน  

ค่ำภำคหลวงปิโตรเลียม      จ ำนวน       80,000   บำท 
 ค่ำภำคหลวงแร่   จ ำนวน 80,000 บำท  ประมำณไว้สูงกว่ำปีที่ผ่ำนมำ  เนื่องจำกคำดว่ำจะได้รับจัดสรร
เพ่ิมข้ึน 

ค่ำธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน   จ ำนวน       100,000 บำท 
 ค่ำธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน  จ ำนวน 100,000 บำท  ประมำณไว้สูงกว่ำ 

ปีที่ผ่ำนมำ  เนื่องจำกคำดว่ำจะได้รับจัดสรรเพิ่มขึ้น 
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รำยได้ที่รัฐบำลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป                                                               รวม    35,000,000.00 บำท 
       เงินอุดหนุนทั่วไป                                                           จ ำนวน  35,000,000.00 บำท 
  เงินอุดหนุนทั่วไป  จ ำนวน  35,000,000  บำท  ประมำณกำรไว้สูงกว่ำปีที่ผ่ำนมำ  เนื่องจำกคำดว่ำ
จะได้รับจัดสรรเพ่ิมข้ึน 
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รำยงำนรำยละเอียดประมำณกำรรำยจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยทั่วไป 
ประจ ำปีงบประมำณ 2562 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่ตื่น 
อ ำเภออมก๋อย  จังหวดัเชียงใหม่ 

ประมำณกำรรำยจ่ำยรวมทั้งสิ้น  57,751,500.00 บำท จ่ำยจำกรำยได้จัดเก็บเอง หมวดภำษีจัดสรร 
และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  แยกเป็น 

แผนงำนงบกลำง 
งบกลำง (100000)       รวม  10,014,387 บำท 
งำนงบกลำง (511000)      รวม  10,014,387 บำท 
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม (110300)     จ ำนวน      329,472  บำท 

 เพ่ือจ่ำยเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมให้กับพนักงำนจ้ำง ถือปฏิบัติ
ตำมหนังสือส ำนักงำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 
9 ลงวันที่ 22 มกรำคม 2557  และหนังสือส ำนักงำน ก.จ. ก.ท. และ ก.
อบต. ด่วนที่ สุด ที่  มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่  10 กรกฎำคม 2557 
ประกอบกับ พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ. 2533 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่  4) พ.ศ.2558 สอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัดเชียงใหม่ 
ยุทธศำสตร์ที่ 6  

เบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ (110700)      จ ำนวน   7,330,800 บำท 
 เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ ที่มีอำยุตั้งแต่ 60 ปีบริบูรณ์ และได้
ลงทะเบียนเพ่ือขอรับเบี้ยยังชีพ จ ำนวน 912 รำย ในเขตองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลแม่ตื่น ถือปฏิบัติตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วย
หลักเกณฑ์กำรจ่ำยเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 
และหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมำก ที่  มท 
0808 .2/ว 3028  ลงวั นที่  6  มิ ถุ น ำยน  2561 และระเบี ยบ
กระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรจ่ำยเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ
ของ อปท. 2560 แผนพัฒนำสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้ำ 127 ล ำดับที่ 
2 และสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศำสตร์ที่ 3 

เบี้ยยังชีพผู้พิกำร (110800)      จ ำนวน   1,142,400 บำท 
 เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้พิกำร ที่แพทย์ได้รับรองและท ำกำรวินิจฉัย
แล้วว่ำมีควำมพิกำร และมีควำมเป็นอยู่ยำกจน หรือถูกทอดทิ้ง ขำดผู้
อุปกำระดูแลไม่สำมำรถประกอบอำชีพเลี้ยงตนเองได้ จ ำนวน 119 รำย 
ในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่ตื่น ถือปฏิบั ติตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรจ่ำยเงินเบี้ยควำมพิกำรให้คน
พิกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม
จนถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 และหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนำยน 2561 
แผนพัฒนำสี่ปี พ.ศ. 2561 แผนพัฒนำสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้ำ 127 
ล ำดับที่ 2 และสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศำสตร์ที่ 3 
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เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ (110900)      จ ำนวน      36,000 บำท 

 เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ที่แพทย์ได้รับรองและท ำกำร
วินิจฉัยแล้ว และมีควำมเป็นอยู่ยำกจน หรือถูกทอดทิ้ง ขำดผู้อุปกำระ
ดูแลไม่สำมำรถประกอบอำชีพเลี้ยงตนเองได้ ถือปฏิบัติตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจ่ำยเงินสงเครำะห์เพ่ือกำรยังชีพของ 
อปท. พ.ศ. 2548 และหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนำยน 2561 ในเขต
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่ตื่น จ ำนวน 6 รำย แผนพัฒนำสี่ปี พ.ศ. 
2561 - 2564 หน้ำ 127 ล ำดับที่  3 และสอดคล้องกับยุทธศำสตร์
จังหวัดเชียงใหม ่ยุทธศำสตร์ที่ 3 

เงินส ำรองจ่ำย (111000)      จ ำนวน     566,340 บำท 
 เพ่ือใช้จ่ำยในกรณีฉุกเฉิน เร่งด่วนและมีควำมจ ำเป็นต่อชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชำชน เช่น ใช้ในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำที่เกิดจำก
ภัยธรรมชำติที่ ไม่อำจคำดกำรณ์ได้ล่วงหน้ำ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ช่วยเหลือหรือแก้ไขปัญหำเฉพำะหน้ำตำมควำมเหมำะสมให้แก่ผู้ประสบ
สำธำรณภัยต่ำงๆ เช่น อุทกภัย วำตภัย อัคคีภัย ฯลฯ ด ำเนินกำรโดย
จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์  พร้อมที่จะให้กำรช่วยเหลือเมื่อเกิดภัย มี
ค่ำใช้จ่ำย เช่น ค่ำกระสอบทรำย ค่ำกระเบื้อง ค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ถือปฏิบัติตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยเพ่ือช่วยเหลือ
ประชำชนตำมอ ำนำจหน้ำที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 
แผนพัฒนำสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้ำ 137 ล ำดับที่ 7และสอดคล้อง
กับยุทธศำสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศำสตร์ที่ 5 

เงินช่วยเหลืองบประมำณรำยจ่ำยเฉพำะกำรประปำ (110400)  จ ำนวน     200,000 บำท 
 เพ่ือจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลืองบประมำณรำยจ่ำยเฉพำะกำรประปำเพ่ือ
ใช้ในกำรด ำเนินงำนกิจกำรประปำที่อยู่ในควำมรับผิดชอบขององค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลแม่ตื่น ถือปฏิบัติตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย 
ว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณ พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 
3) พ.ศ.2543 

รำยจ่ำยตำมข้อผูกพัน (111100)     รวม    409,375 บำท 
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภำพต ำบลแม่ตื่น    จ ำนวน     179,460 บำท 

 เพ่ือจ่ำยเป็นเงินสมทบหลักประกันกองทุนสุขภำพต ำบลแม่ตื่น ตำม
หลักเกณฑ์ฯที่คณะกรรมกำรหลักประกันสุขภำพแห่งชำติก ำหนด (อบต.
สมทบไม่น้อยกว่ำร้อยละ  40 ของค่ำบริกำรสำธำรณสุขที่ได้รับจำก
กองทุนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ) เพ่ือใช้ในกำรด ำเนินงำนส่งเสริม
สุ ขภ ำพและป้ อ งกั น โรค ในท้ อ งถิ่ น  ถื อปฏิ บั ติ ต ำมห นั งสื อ
กระทรวงมหำดไทย ด่ วนที่ สุ ด ที่  มท 0891.3/ว 1263 วันที่  30 
พฤษภำคม 2557 และสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัดเชียงใหม่ 
ยุทธศำสตร์ที่ 3 
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เงินสมทบกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น (120100) จ ำนวน     229,915 บำท 
 เพ่ือจ่ำยเป็นเงินสมทบกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญพนักงำนส่วนต ำบล เพ่ือช่วยเหลือ
แก่ข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น เงินช่วยเหลือ บ ำเหน็จตกทอด ตั้งจ่ำยในอัตรำร้อยละ 1 
ของรำยได้โดยไม่รวมพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้ และเงินอุดหนุนทุกชนิด 
ถือปฏิบัติตำมหนังสือส ำนักงำนกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น 
ด่วนมำก ที่ มท 0808.5/ว  28  ลงวันที่  21  กรกฎำคม  2559 หนังสือส ำนักงำน
กองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น ด่วนมำก ที่ มท 0808.5/ว  29  ลง
วันที่  21  กรกฎำคม  2559  และหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.5/ว 1264  
ลงวันที่  30 พฤษภำคม 2557 สอดคล้องกับยุทธศำสตร์จั งหวัดเชียงใหม่ 
ยุทธศำสตร์ที่ 6 
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แผนงำนบรหิำรงำนทั่วไป 
งำนบริหำรทั่วไป  (00111)     รวม 12,817,010 บำท 
งบบุคลำกร (200000)      รวม  8,174,610 บำท 
เงินเดือน (ฝ่ำยกำรเมือง) (210000)     รวม     3,521,520 บำท 
เงินเดือนนำยก/รองนำยก (210100)           จ ำนวน      514,080 บำท 

 เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนรำยเดือน นำยกองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลและรองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตลอดปี ดังนี้ 
     1. ค่ำตอบแทนรำยเดือน นำยก อบต. จ ำนวน 20,400 บำท 
     2. ค่ำตอบแทนรำยเดือน รองนำยก อบต. จ ำนวน 11,220 บำท   
ถือปฏิบัติตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินค่ำตอบแทน
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล รองประธำนสภำองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบล สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล เลขำนุกำร
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลและเลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557  

เงินค่ำตอบแทนประจ ำต ำแหน่งนำยก/รองนำยก  (210200)      จ ำนวน      42,120 บำท 
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนประจ ำต ำแหน่ง นำยกองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลและรองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตลอดปี ดังนี้ 
    1. ค่ำตอบแทนประจ ำต ำแหน่ง นำยก อบต. จ ำนวน 1,750 บำท 
     2. ค่ำตอบแทนประจ ำต ำแหน่ง รองนำยก อบต. จ ำนวน 880 บำท 
ถือปฏิบัติตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินค่ำตอบแทน
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล รองประธำนสภำองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบล สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล เลขำนุกำร
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลและเลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557  

เงินค่ำตอบแทนพิเศษนำยก/รองนำยก (210300)            จ ำนวน      42,120 บำท 
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนพิเศษ นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
และรองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตลอดปี ดังนี้ 
    1. ค่ำตอบแทนพิเศษ นำยก อบต. จ ำนวน 1,750 บำท 
    2. ค่ำตอบแทนพิเศษ รองนำยก อบต. จ ำนวน 880 บำท   
ถือปฏิบัติตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินค่ำตอบแทน
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล รองประธำนสภำองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบล สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล เลขำนุกำร
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลและเลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 
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ค่ำตอบแทนเลขำนุกำร/ที่ปรึกษำ นำยก อบต. (210400)    จ ำนวน     86,400     บำท 
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนรำยเดือน เลขำนุกำรนำยกองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบล จ ำนวน 1 คน ๆ ละ 7,200 บำท ถื อปฏิ บั ติ ตำมระเบี ยบ
กระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินค่ำตอบแทนนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
รองประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบล เลขำนุกำรนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลและเลขำนุกำรสภำ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557  

เงินค่ำตอบแทนสมำชิกสภำ อปท. (210600)    จ ำนวน  2,836,800 บำท 
เพ่ื อจ่ ำย เป็ น เงินค่ ำตอบแทน รำย เดื อน  ป ระธำนสภ ำ/รอง
ประธำนสภำ/เลขำนุกำรสภำฯ/สมำชิกสภำ อบต. ดังนี้ 
    1. เงินค่ำตอบแทนรำยเดือนประธำนสภำฯ จ ำนวน 11,220 บำท 
    2. เงินค่ำตอบแทนรำยเดือนรองประธำนสภำฯ จ ำนวน 9,180 บำท 
    3. เงินค่ำตอบแทนรำยเดือนเลขำนุกำรสภำฯ จ ำนวน 7,200 บำท 
     4. เงินค่ำตอบแทนรำยเดือนสมำชิกสภำฯ จ ำนวน 7,200 บำท 
ถือปฏิบัติตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินค่ำตอบแทน
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล รองประธำนสภำองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบล สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล เลขำนุกำร
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลและเลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557  

เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) (220000)     รวม  4,653,090 บำท 
เงินเดือนพนักงำน (220100)      จ ำนวน   1,511,050 บำท 

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือน พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ ำปี ให้แก่
พนักงำนส่วนต ำบล จ ำนวน 7 อัตรำ ถือปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัติ
ระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 หนังสือส ำนักงำน 
กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวำคม 
2558 และประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบลจังหวัดเชียงใหม่ 
เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับอัตรำเงินเดือนและวิธีกำรจ่ำยเงินเดือนและ
วิธีกำรจ่ำยเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 
26 กุมภำพันธ์ 2559 

เงินเพิ่มต่ำงๆของพนักงำน (220200)     จ ำนวน     81,000 บำท 
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมต ำแหน่งปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ในอัตรำ
เดือนละ 7,000 บำท และเงินเพ่ิมค่ำครองชีพชั่วครำวให้แก่พนักงำน
ส่วนต ำบล และเงินที่ปรับเพ่ิมตำมคุณวุฒิที่ ก.พ. หรือคณะกรรมกำร
กลำงข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถิ่นรับรอง (ก.จ. หรือ ก.ท. 
หรือ ก.อบต.) และถือปฏิบัติตำมประกำศคณะกรรมกำรกลำง
พนักงำนส่วนต ำบล เรื่อง ก ำหนดมำตรฐำนทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์
กำรให้พนักงำนส่วนต ำบล ลูกจ้ำงและพนักงำนจ้ำงขององค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลได้รับเงินเพ่ิมกำรครองชีพชั่วครำว (ฉบับที่ 2) ลง
วันที่ 18 มิถุนำยน 2558 และหนังสือที่เก่ียวข้อง 
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เงินประจ ำต ำแหน่ง (220300)      จ ำนวน    105,000 บำท 
เพื่อจ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่งปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ในอัตรำ
เดือนละ 7,000 บำท และหัวหน้ำส ำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่ตื่น 
ในอัตรำเดือนละ 3,500 บำท ถือปฏิบัติตำมหนังสือส ำนักงำน กจ. กท. 
และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวำคม 2558 และ
ประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบลจังหวัดเชียงใหม่  เรื่อง 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคลขององค์กำรบริหำร
ส่วนส่วนต ำบล (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 31) ลงวันที่ 10 พฤษภำคม 2559 
และหนังสือที่เก่ียวข้อง 

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง (220700)      จ ำนวน   2,648,040 บำท 
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงพนักงำนจ้ำงขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล จ ำนวน 
16 อัตรำ ถือปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ประกำศคณะกรรมกำรกลำง
พนักงำนส่วนต ำบล เรื่อง มำตรฐำนทั่วไปเกี่ยวกับพนักงำนจ้ำง และ
หนังสือที่เก่ียวข้อง 

เงินเพิ่มต่ำงๆของพนักงำนจ้ำง (220800)               จ ำนวน     158,000 บำท 
เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำครองชีพชั่วครำวให้กับพนักงำนจ้ำง ถือปฏิบัติตำม
ประกำศคณะกรรมกำรกลำงพนักงำนส่วนต ำบล เรื่อง ก ำหนดมำตรฐำน
ทั่วไปเก่ียวกับหลักเกณฑ์กำรให้พนักงำนส่วนต ำบล ลูกจ้ำงและพนักงำน
จ้ำงขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลได้รับเงินเพิ่มกำรครองชีพชั่วครำว (ฉบับ
ที่ 2) ลงวันที่ 18 มิถุนำยน 2558 และหนังสือที่เก่ียวข้อง  

เงินเบี้ยกันดำร (220900)      จ ำนวน     150,000 บำท 
 เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนให้กับพนักงำนส่วนต ำบล จ ำนวน 7  รำย 
ในกำรปฏิบัติงำนในส ำนักงำนพื้นที่พิเศษ  ถือปฏิบัติตำมพระรำช
กฤษฎีกำเงินสวัสดิกำรส ำหรับกำรปฏิบัติงำนประจ ำส ำนักงำนในพ้ืนที่
พิเศษ พ.ศ.2544 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560 และ
หนังสือที่เก่ียวข้อง 

งบด ำเนินงำน (300000)              รวม   2,698,000 บำท 
ค่ำตอบแทน (310000)      รวม     200,000 บำท 
ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ ำนวน        20,000  บำท 
(310100)   

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์ต่อองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรตรวจกำร
จ้ำง เงินตอบแทนเจ้ำหน้ำที่ในกำรเลือกตั้ง และอ่ืนๆที่มีลักษณะงำน
เหมือนกัน 

เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ แก่พนักงำนส่วนต ำบลและ จ ำนวน     150,000 บำท  
พนักงำนจ้ำง  

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนเป็นกรณีพิเศษ (โบนัส) ให้แก่พนักงำนส่วน
ต ำบลพนักงำนจ้ำงขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ถือปฏิบัติตำม
ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรก ำหนดเงินประโยชน์ตอบ
แทนอ่ืนเป็นกรณี พิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรำงวัลประจ ำปีแก่
พนักงำนท้องถิ่นให้เป็นรำยจ่ำยอ่ืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2557  
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ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร (310300)   จ ำนวน      30,000 บำท 
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร ให้แก่
พนักงำนส่วนต ำบลและพนักงำนจ้ำงขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ที่มำ
ปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรหรือในวันหยุดรำชกำร ตำมค ำสั่งองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบล ฯลฯ ถือปฏิบัติตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วย
กำรเบิกจ่ำยเงินตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙  

ค่ำใช้สอย (320000)       รวม   1,440,000 บำท 
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร (320100)    รวม     785,000   บำท           
ค่ำธรรมเนียมและค่ำลงทะเบียน       จ ำนวน       150,000 บำท 

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำธรรมเนียมศำล ค่ำลงทะเบียนในกำรฝึกอบรม
ประชุม สัมมนำต่ำงๆฯลฯ ที่เก่ียวข้องและจ ำเป็น 

ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร        จ ำนวน         70,000 บำท 
เพื ่อจ ่ำยเป ็น เง ินค ่ำจ ้ำงเหมำบร ิกำร/ค ่ำจ ้ำงเหมำแรงงำนของ
บ ุคคลภำยนอก ให ้ผู ้ร ับจ ้ำงก ่อสร้ำงอย ่ำงใด  และอยู ่ในควำม
รับผิดชอบของผู้รับจ้ำง หรือ ค่ำจ้ำงเหมำถ่ำยเอกสำร ค่ำจ้ำงเหมำท ำ
ป้ำยต่ำงๆ ค่ำจ้ำงเหมำปรับปรุงระบบเสียงตำมสำย ค่ำจ้ำงเหมำ
จัดท ำอุปกรณ์ต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับงำนรัฐพิธี ประเพณีท้องถิ่นต่ำงๆ 
ค่ำจ้ำงเหมำติดตั้งไฟฟ้ำ ค่ำติดตั้งประปำ ค่ำจ้ำงเหมำเดินท่อประปำ 
ค่ำติดตั ้งโทรศัพท์ และค่ำจ้ำงเหมำบริกำรทั ่วไป ค่ำเย ็บหนังส ือ 
เข้ำปกหนังสือ ค่ำรับวำรสำร ค่ำเช่ำทรัพย์สิน ค่ำจ้ำงเหมำโฆษณำ
และเผยแพร่ข่ำวทำงวิทยุกระจำยเสียง โทรทัศน์ หรือสิ่งพิมพ์ต่ำง ๆ 
ค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียมศำล ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินคดี ค่ำตักสิ่ง
ปฏิกูล รวมทั้งงำนอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องและจ ำเป็นตลอดปี  ถือปฏิบัติตำม
หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 7120 
ลงวันที่  5 ธันวำคม 2559 

ค่ำจ้ำงเหมำท ำควำมสะอำดส ำนักงำน/อำคำรสถำนที่ อบต.แม่ตื่น  จ ำนวน       108,000 บำท 
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำจ้ำงเหมำแรงงำนของบุคคลภำยนอกปฏิบัติงำนท ำ
ควำมสะอำดอำคำร สถำนที่รำชกำร ห้องประชุม รับรองแขกผู้ใหญ่และ
ผู้มำติดต่อรำชกำรกับองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่ตื่น ตลอดจนเป็น
ค่ำจ้ำงเหมำงำนหรือกิจกรรมต่ำงๆ รวมทั้งงำนอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องและ
จ ำเป็นตลอดปี ถือปฏิบัติตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 1555ลงวันที่ 22  มีนำคม  2560  
(พ้ืนที่ 750 ตำรำงเมตร ตำรำงเมตรละ 10 บำท/เดือน หรืออัตรำไม่
เกิน 11,500 บำท/คน /เดือน ท ำงำนวันละ 8 ชั่วโมง สัปดำห์ละ 5 วัน) 

ค่ำจ้ำงเหมำคนงำนทั่วไป       จ ำนวน       432,000 บำท 
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำจ้ำงเหมำคนงำนทั่วไป ปฏิบัติงำนใช้แรงงำนทั่วไป
และงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเป็นค่ำจ้ำงเหมำงำนหรือกิจกรรม
ต่ำงๆรวมทั้งงำนอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องและจ ำเป็นตลอดปี ถือตำมหนังสือที่ 
มท 088.2/ว7120 ลงวันที่ 9 ธันวำคม 2559  
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ค่ำเบี้ยประกันภัยรถรำชกำร      จ ำนวน        25,000 บำท 

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำเบี้ยประกันภัยรถรำชกำร และงำนอ่ืน ๆ ที่มีควำม
จ ำเป็นและเหมำะสมตลอดทั้งปี 

รำยจ่ำยเกี่ยวกับรับรองและพิธีกำร (320200)   รวม      50,000 บำท 
ค่ำรับรองในกำรต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล    จ ำนวน       30,000   บำท 

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำอำหำร ค่ำเครื่องดื่ม ค่ำของขวัญ ค่ำพิมพ์เอกสำร
ค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวเนื่องในกำรเลี้ยงรับรอง รวมทั้งค่ำอำหำรและค่ำใช้จ่ำย
อ่ืน ซึ่งจ ำเป็นต้องจ่ำยเกี่ยวกับกำรรับรอง เพ่ือเป็นค่ำรับรองในกำร
ต้อนรับบุคคลหรือ คณะบุคคล ที่ไปนิเทศงำน ตรวจงำน หรือเยี่ยมชม 
หรือทัศนศึกษำดูงำน และเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งร่วมต้อนรับบุคคล
หรือคณะบุคคลค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำนนิทรรศกำรประกวดกำรแข่งขัน 
และพิธีเปิดอำคำรต่ำง ๆ รวมทั้งงำนอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องและจ ำเป็นตลอด
ปี ถือปฏิบัติตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลง
วันที่ 28 กรกฎำคม  2548 

ค่ำรับรองในกำรประชุมสภำท้องถิ่น     จ ำนวน      20,000 บำท  
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำอำหำร ค่ำเครื่องดื่มต่ำงๆ เครื่องใช้ในกำรเลี้ยงรับรอง
รวมทั้งค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆซึ่งจ ำเป็นต้องจ่ำยที่เกี่ยวกับกำรรับรองในกำร
ประชุม ทั้งนี้ให้รวมถึงผู้เข้ำร่วมประชุมอ่ืนๆ และเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้อง 
ซึ่งเข้ำร่วมประชุม เป็นต้น ถือปฏิบัติตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ 
มท 0808.4/ว.2381 ลงวันที่ 28 กรกฎำคม  2548 

รำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืน  รวม      555,000 บำท 
(320300) 
ค่ำของขวัญ ของรำงวัล หรือเงินรำงวัล     จ ำนวน          2,000 บำท 

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำของขวัญ ของรำงวัล หรือเงินรำงวัล ในงำนและ
กิจกรรมต่ำงๆ ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล เช่น ส ำหรับมอบให้แก่
บุคคลส ำคัญขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล โครงกำรแลกเปลี่ยน
พนักงำน เพ่ือศึกษำดูงำน ฯลฯ เป็นต้น รวมทั้งงำนอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องและ
จ ำเป็นตลอดปี  

ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน จัดนทิรรศกำร ประกวดกำรแข่งขัน   จ ำนวน       50,000 บำท 
 เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน นิทรรศกำรต่ำงๆ ประกวดกำร
แข่งขันฯลฯ รวมทั้งงำนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและจ ำเป็นตลอดปี ถือปฏิบัติ
ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.4/ว 3722 ลงวันที่ 10 
สิงหำคม 2555  

ค่ำใช้จ่ำยส ำหรับกำรเลือกตั้ง      จ ำนวน      340,000 บำท 
 เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำใช้จ่ำยในกำรเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตำมที่กฎหมำยก ำหนด  อีกทั้งให้ควำมร่วมมือในกำรประชำสัมพันธ์  กำร
รณรงค์ หรือกำรให้ข้อมูลข่ำวสำรแก่ประชำชนให้ทรำบถึงสิทธิและหน้ำที่
และกำรมีส่วนร่วมทำงกำรเมืองในกำรเลือกตั้งสภำผู้แทนรำษฎร และหรือ
สมำชิกวุฒิสภำตำมควำมเหมำะสมฯลฯ รวมทั้งงำนอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องและ
จ ำเป็นตลอดปี 
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ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร     จ ำนวน       90,000 บำท 

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและนอก
รำชอำณำจักร เช่น ค่ ำเบี้ ยเลี้ ยงเดินทำง ค่ ำพำหนะ ค่ ำเช่ ำที่ พั ก 
ค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องของพนักงำนส่วนต ำบล พนักงำนจ้ำง
ผู้บริหำรตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ถือปฏิบัติตำม
ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของ
เจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 และ
ถือปฏิบัติตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 
0808.2/ว 1797 ลงวันที่ 1 เมษำยน 2561   

ค่ำพวงมำลัยช่อดอกไม้ ช่อดอกไม้ กระเช้ำดอกไม้และพวงมำลำ  จ ำนวน        3,000 บำท 
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำพวงมำลัย ช่อดอกไม้  กระเช้ำดอกไม้   และพวงมำลำ
พำนพุ่ม ฯลฯ เพ่ือใช้ในงำนพิธีต่ำงๆขององค์กำรบริหำรส่วน รวมทั้งงำน
อ่ืน  ๆที่เกี่ยวข้องและจ ำเป็นตลอดปี 

โครงกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนของ อบต.แม่ตื่น    จ ำนวน      30,000 บำท 
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินในกำรจัดท ำโครงกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนขององค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลแม่ตื่น รวมทั้งงำนอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องและจ ำเป็นตลอดปี ถือ
ปฏิบัติตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.4/ 1301 ลงวันที่ 29 
เมษำยน 2548 ตำมแผนพัฒนำสี่ปี พ.ศ.2561 – 2564 หน้ำ  144 ล ำดับที่ 5 
สอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศำสตร์ที่ 6 

โครงกำรป้องกันกำรทุจริตคอร์รัปชั่น     จ ำนวน     10,000 บำท 
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรป้องกันกำรทุจริตคอร์รัปชั่น มี
ค่ำใช้จ่ำย เช่น ค่ำวัสดุ ค่ำวิทยำกร ค่ำอำหำรและอำหำรว่ำง และอุปกรณ์
อ่ืนๆ ที่ เกี่ยวข้อง ถือปฏิบัติตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วย
ค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและกำรเข้ำรับกำรฝึก อบรมของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น 
พ.ศ. 2557 ตำมแผนพัฒนำสี่ปี พ.ศ.2561 – 2564 หน้ำ  145 ล ำดับที่ 13 
และสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศำสตร์ที่ 6 

โครงกำรจัดอบรมคุณธรรมจริยธรรม และเพิ่มศักยภำพกำรปฏิบัติ  จ ำนวน     10,000 บำท 
งำนของคณะผู้บริหำรสมำชิกสภำ อบต. พนักงำนส่วนต ำบล และพนักงำนจ้ำง 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่ตื่น 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรจัดอบรมคุณธรรมจริยธรรม 
และเพ่ิมศักยภำพกำรปฏิบัติงำนของคณะผู้บริหำร สมำชิกสภำ อบต. 
พนักงำนส่วนต ำบล  และพนักงำนจ้ำงองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่ตื่น โดย
มีค่ำใช้จ่ำย เช่น ค่ำวัสดุ ค่ำวิทยำกร ค่ำอำหำรและอำหำรว่ำง และอุปกรณ์
อ่ืนๆ ที่ เกี่ยวข้อง  ถือปฏิบัติตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วย
ค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น 
พ.ศ. 2557 ตำมแผนพัฒนำสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้ำ  144 ล ำดับที่ 4  
สอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศำสตร์ที่ 6 
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โครงกำรปรับปรุงระบบกำรประชำสัมพันธ์ขององค์กำรบริหำร  จ ำนวน     10,000 บำท 
ส่วนต ำบลแม่ตื่น 
 เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรปรับปรุงระบบกำรประชำสัมพันธ์

ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่ตื่น โดยมีค่ำใช้จ่ำย เช่น ค่ำวัสดุ และ
อุปกรณ์อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ถือปฏิบัติตำมพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักกำร
บริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546 ตำมแผนพัฒนำสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 
หน้ำ 144 ล ำดับที่  6 และสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จั งหวัดเชียงใหม่ 
ยุทธศำสตร์ที่ 6 

โครงกำรอบรมเพิ่มศักยภำพด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ(IT)   จ ำนวน     10,000 บำท 
ต ำบลแม่ตื่น 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรอบรมเพ่ิมศักยภำพด้ำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศ(IT) ต ำบลแม่ตื่น มีค่ำใช้จ่ำย เช่น ค่ำวัสดุ ค่ำวิทยำกร 
ค่ำอำหำรและอำหำรว่ำง และอุปกรณ์ อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ถือปฏิบัติตำม
ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและกำรเข้ำรับ
กำรฝึก อบรมของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ตำมแผนพัฒนำสี่ปี พ.ศ.
2561 – 2564 หน้ำ  145  ล ำดับที่ 9 และสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัด
เชียงใหม่ ยุทธศำสตร์ที่ 6 

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมทรัพย์สิน (320400)    รวม      50,000 บำท 
ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมทรัพย์สิน     จ ำนวน       50,000 บำท        
   เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำบ ำรุงรักษำหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่ำบ ำรุงรักษำหรือ

ซ่อมแซมทรัพย์สินอ่ืนๆ เช่นเครื่องพิมพ์ดีดเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ำย
เอกสำร ยำนพำหนะ วัสดุต่ำง  ๆฯลฯ รวมทั้งงำนอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องและจ ำเป็น
ตลอดปี  

ค่ำวัสดุ (330000)       รวม      645,000 บำท 
วัสดุส ำนักงำน (330100)      จ ำนวน       50,000 บำท 

 เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำจัดซื้อวัสดุส ำนักงำน เช่น กระดำษ ปำกกำ ดิ น ส อ 
ยำงลบ ลวดเย็บกระดำษ แฟ้ม แบบพิมพ์ต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น 
รวมทั้งวัสดุอื่นๆ ที่เก่ียวข้องและจ ำเป็นตลอดปี  

วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ (330200)      จ ำนวน        5,000 บำท 
 เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำจัดซื้อวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ เช่นฟิวส์ สำยไฟ วัสดุ
อุปกรณ์ท่ีเกี่ยวกับไฟฟ้ำที่จ ำเป็น แผนพัฒนำสี่ปี  

วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว (330300)      จ ำนวน       20,000 บำท 
 เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำจัดซื้อวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว  เช่น แก้วน้ ำ จำน ชำม 
ช้อน กระติกน้ ำร้อน กระติกน้ ำแข็ง ถุงขยะ น้ ำจืดที่ซื้อจำกเอกชน ฯลฯ
ที่เกี่ยวข้องและจ ำเป็นตลอดทั้งปี  

วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง (330700)     จ ำนวน       30,000 บำท 
 เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำจัดซื้อวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ 
ยำงใน หัวเทียน ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องและจ ำเป็นตลอดทั้งปี  
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (330800)     จ ำนวน      480,000 บำท 
 เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ ำมันดีเซล
 น้ ำมั นก๊ ำด น้ ำมั นเบนซิ น น้ ำมั นเตำ ถ่ ำน แก๊ สหุ งต้ ม จำระบี 
 น้ ำมันเครื่อง ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องและจ ำเป็นตลอดทั้งปี ถือปฏิบัติตำมหนังสือ
กรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1555     
ลงวันที่ 22  มีนำคม  2560 หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนำยน 2559  

วัสดุโฆษณำและเผยแพร่ (331100)     จ ำนวน       10,000 บำท 
 เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำจัดซื้อวัสดุโฆษณำและเผยแพร่ เช่น ฟิล์ม กระดำษ
โปสเตอร์พู่กันและสี รูปสีหรือขำวด ำที่ได้จำกกำรล้ำงอัดขยำยฟิล์ม
สไลด์ แถบบันทึกเสียง ภำพถ่ำยดำวเทียม รวมไปถึงค่ำจัดซื้อสิ่งพิมพ์
ที่ได้จำกกำรซื้อหรือกำรจ้ำงพิมพ์ต่ำงๆ เช่น ค่ำวำรสำรต่ำงๆ หนังสือ
หรือระเบียบกฎหมำยที่เป็นประโยชน์ในกำรปฏิบัติงำน หนังสือพิมพ์ 
ฯลฯ รวมทั้งงำนอ่ืนๆ  

วัสดุคอมพิวเตอร์ (331400)       จ ำนวน       50,000 บำท 
 เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำจัดซื้อแผ่นหรือจำนบันทึกข้อมูล (Diskette ,Floppy 
Disk ,Removable Disk ,Compact Disc ,Digital Video Disc) เท ป
บั น ทึ ก ข้ อ มู ล (Reel Magnetic Tape ,Cassette Tape, Cartridge 
Tape)หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ ส ำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก 
ส ำหรับเครื่องพิมพ์เลเซอร์ แผ่นกรองแสง แป้นพิมพ์ สำยเคเบิล แผง
แป้นอักขระ หรือแป้นพิมพ์  (Key Board) เมนบอร์ด (Main Board) 
เมมโมรี่ซิป (Memory Chip) เช่น RAM เมำส์ (Mouse) พรินเตอร์สวิต
ซิ่ งบ๊ อกซ์  (Printer Switching Box) เครื่องกระจำยสัญญำณ (Hub) 
แผ่นวงจรอิ เล็ กทรอนิ กส์  (Card) เช่ น Ethernet Card, Lan Card, 
Antivirus Card, Sound Card) เป็นต้น เครื่องอ่ำนและบันทึกข้อมูล
ต่ำงๆ เช่น แบบดิสเกต (Diskette) แบบฮำร์ดดิสต์ (Hard Disk) และ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่มีรำคำหน่วยหนึ่งไม่เกิน 20,000 บำท ฯลฯ ที่
เกี่ยวข้องและจ ำเป็นตลอดปี  

ค่ำสำธำรณูปโภค (534000)      รวม      413,000 บำท 
ค่ำไฟฟ้ำ (340100)       จ ำนวน     132,000 บำท 

 เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำไฟฟ้ำส ำนักงำนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล และสถำนี
สูบน้ ำด้วยไฟฟ้ำที่อยู่ในควำมรับผิดชอบขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
แม่ตื่น จ ำนวน 2 แห่ง ตลอดทั้งปี ถือปฏิบัติตำมหนังสือกรมส่งเสริม
กำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0890.3/ว 2271 ลงวันที่ 
23 พฤศจิกำยน 2552  
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ค่ำโทรศัพท์ (340300)       จ ำนวน        5,000 บำท 

 เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำโทรศัพท์ทำงไกลภำยในประเทศ ค่ำโทรศัพท์
ส ำนักงำนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ค่ำโทรศัพท์เคลื่อนที่ และให้
หมำยรวมถึงค่ำใช้จ่ำย เพ่ือให้ได้ใช้บริกำรดังกล่ำว และค่ำใช้จ่ำยที่
เกิดขึ้นเกี่ยวกับกำรใช้บริกำร เช่น  ค่ำเช่ำเครื่อง ค่ำเช่ำเลขหมำย
โทรศัพท์ ค่ำบ ำรุงรักษำสำย ฯลฯ ตลอดทั้งปี ถือปฏิบัติตำมหนังสือ
กรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0890.3/ว 
2271 ลงวันที่ 23 พฤศจิกำยน 2552 

ค่ำไปรษณีย์ (340400)       จ ำนวน        5,000 บำท 
 เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำไปรษณีย์ค่ำโทรสำร ค่ำธนำณัติ ค่ำซื้อดวงตรำ
ไปรษณีย์ยำกร   ค่ำเช่ำตู้ไปรษณีย์ตลอดทั้งปี ถือปฏิบัติตำมหนังสือกรม
ส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0890.3/ว 2271 ลง
วันที่ 23 พฤศจิกำยน 2552  

ค่ำบริกำรสื่อสำรและโทรคมนำคม (340500)    จ ำนวน     271,000 บำท 
 เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำโทรภำพหรือโทรสำร (FACSIMILE) ค่ำเทเลกซ์ 
(TELEX) ค่ำวิทยุติดตำมตัว ค่ำวิทยุสื่อสำร ค่ำสื่อสำรผ่ำนดำวเทียม 
ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรใช้ระบบอินเตอร์เน็ต (INTERNET) ค่ำเช่ำพ้ืนที่
ในกำรจัดท ำเว็บไซต์ และค่ำสื่อสำรอ่ืนๆ และให้หมำยเลข  รวมถึง
ค่ำใช้จ่ำยเพ่ือให้ได้บริกำรดังกล่ำวและค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับกำร
ใช้บริกำรตลอดปี ถือปฏิบัติตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0890.3/ว 2271 ลงวันที่ 23 พฤศจิกำยน 
2552  

งบลงทุน        รวม    1,944,400 บำท 
ค่ำครุภัณฑ์ (410000)       รวม       1,794,000 บำท 
ครุภัณฑ์ยำนพำหนะ (410300)      จ ำนวน      1,594,400 บำท 

 เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนำด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมำตร
กระบอกลูกสูบไม่ต่ ำกว่ำ 6,000 ซีซี หรือก ำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ำ
 กว่ำ 170 กิโลวัตต์ ,แบบกระบะเหล็ก ,น้ ำหนักของรถรวมน้ ำหนักบรรทุก
ไม่ต่ ำกว่ำ 12,000 กิโลกรัม ,พร้อมกระบะ และเครื่องปรับอำกำศ ตำม
เกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพ้ืนฐำนตำมบัญชีรำคำมำตรฐำน
ครุภัณฑ์ของส ำนักงบประมำณ ปี 2561 แผนพัฒนำสี่ปี พ.ศ. 2561 - 
2564 หน้ำ 174 ล ำดับที่ 5 และสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัดเชียงใหม่ 
ยุทธศำสตร์ที่ 6 

ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์  (411800)    จ ำนวน      200,000 บำท 
 เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำบ ำรุงรักษำหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ค่ำบ ำรุงรักษำ
หรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น ๆ เช่น ยำนพำหนะ วัสดุต่ำง ๆ รวมทั้งงำน
อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง และจ ำเป็นตลอดปี  
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ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง(420000)     รวม    150,000    บำท  
ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้ำง (421100)    จ ำนวน      150,000 บำท 

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำบ ำรุงรักษำหรือซ่อมแซมที่ ดินและสิ่ งก่อสร้ำง                
ค่ำบ ำรุงรักษำหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอ่ืน ๆ รวมทั้งงำนอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง
และจ ำเป็นตลอดปี  
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งำนบริหำรงำนคลัง (00113)     รวม  2,794,500 บำท 
งบบุคลำกร (200000)      รวม   2,193,700 บำท
เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) (522000)     รวม   2,193,700 บำท
เงินเดือนพนักงำน (220100)      จ ำนวน        722,000 บำท  

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือน พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ ำปี ให้แก่
พนักงำนส่วนต ำบลจ ำนวน 5 อัตรำ ถือปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัติระเบียบ
บริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 หนังสือส ำนักงำน กจ. กท. และ ก.
อบต. ที่  มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่  30 ธันวำคม 2558 และประกำศ
คณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
อัตรำเงินเดือนและวิธีกำรจ่ำยเงินเดือนและวิธีกำรจ่ำยเงินเดือน และ
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 26 กุมภำพันธ์ 2559   

เงินเพิ่มต่ำงๆของพนักงำน (220200)     จ ำนวน      60,600 บำท 
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำครองชีพชั่วครำวให้แก่พนักงำนส่วนต ำบล และเงินที่
ปรับเพ่ิมตำมคุณวุฒิที่  ก.พ. หรือคณะกรรมกำรกลำงข้ำรำชกำร หรือ
พนักงำนส่วนท้องถิ่นรับรอง (ก.จ. หรือ ก.ท. หรือ ก.อบต.) ถือปฏิบัติตำม
หนั งสือ ที่  มท 0809.3/ว 115 ลงวันที่  14 กรกฎำคม 2551 เรื่ อง ให้
ข้ำรำชกำร พนักงำนส่วนท้องถิ่น ลูกจ้ำงประจ ำและพนักงำนจ้ำงของ อปท. 
ได้รับเงินเพ่ิมกำรครองชีพชั่วครำว และหนังสือที่เกี่ยวข้อง  

เงินประจ ำต ำแหน่ง (220300)      จ ำนวน      31,500 บำท 
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรกองคลังองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลแม่ตื่นในอัตรำเดือนละ 3,500 บำท ถือปฏิบัติตำม หนังสือส ำนักงำน 
กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวำคม 2558 และ
ประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์
และเงื่อนไขเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคลขององค์กำรบริหำรส่วนส่วนต ำบล 
(แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 31) ลงวันที่ 10 พฤษภำคม 2559 

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง (220700)     จ ำนวน   1,224,600 บำท 
 เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงพนักงำนจ้ำงขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล จ ำนวน 5 
อัตรำ ถือปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ประกำศคณะกรรมกำรกลำงพนักงำนส่วน
ต ำบล เรื่อง มำตรฐำนทั่วไปเกี่ยวกับพนักงำนจ้ำง  

เงินเพิ่มต่ำงๆของพนักงำนจ้ำง (220800)               จ ำนวน      35,000 บำท 
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำครองชีพชั่วครำวให้กับพนักงำนจ้ำง ถือปฏิบัติตำม
หนังสือ ที่  มท 0809.3/ว 115 ลงวันที่  14 กรกฎำคม 2551 เรื่อง ให้
ข้ำรำชกำร พนักงำนส่วนท้องถิ่น ลูกจ้ำงประจ ำและพนักงำนจ้ำงของ 
อปท. ได้รับเงินเพ่ิมกำรครองชีพชั่วครำว และหนังสือที่เกี่ยวข้อง  

เงินเบี้ยกันดำร (220900)      จ ำนวน    120,000 บำท 
 เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนให้กับพนักงำนส่วนต ำบล จ ำนวน 5 รำย ในกำร
ปฏิ บั ติ งำนในส ำนั กงำนพ้ื นที่ พิ เศษ ถื อ ป ฏิ บั ติ ต ำม ระ เบี ย บ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยสวัสดิกำรเกี่ยวกับเบี้ยกันดำรของพนักงำน
ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2543 
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งบด ำเนินงำน (300000)      รวม    600,800  บำท 
ค่ำตอบแทน (310000)      รวม    109,200 บำท 
ค่ำตอบแทนผู้ปฎิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. (310100)  จ ำนวน        75,000 บำท 

 เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงำนส่วน
ต ำบลและลูกจ้ำง อบต. ถือปฏิบัติตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำร
ก ำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รำงวัลประจ ำปีแก่พนักงำนท้องถิ่นให้เป็นรำยจ่ำยอ่ืนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร (310300)   จ ำนวน       30,000 บำท 
 เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรให้แก่
 พนักงำนส่วนต ำบลและพนักงำนจ้ำงขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ที่มำ
ปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรหรือในวันหยุดรำชกำร ตำมค ำสั่งองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบล ฯลฯ ถือตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิก
จ่ำยเงินตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรของ อปท. พ.ศ. 2559 

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร      จ ำนวน         4,200 บำท 
 เพ่ือจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรของพนักงำนส่วนต ำบล 
คณะผู้บริหำรและผู้มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรตำม
ระเบียบก ำหนด ถือปฏิบัติตำมหนังสือกรมบัญชีกลำง ที่ กค 0422.3/ว. 
257 ลงวันที่ 28 มิถุนำยน 2559 และระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วย
เงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำของบุตร พนักงำนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 
และแก้ไขเพ่ิมเติม 

ค่ำใช้สอย (320000)       รวม    401,600 บำท 
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร (320100)    รวม       311,600 บำท 
ค่ำธรรมเนียมและค่ำลงทะเบียน             จ ำนวน        50,000 บำท 

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำธรรมเนียมศำล ค่ำลงทะเบียนในกำรฝึกอบรม
ประชุมสัมมนำต่ำงๆ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องและจ ำเป็น  

ค่ำจ้ำงเหมำคนงำนทั่วไป       จ ำนวน      216,000 บำท 
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำจ้ำงเหมำคนงำนทั่วไป ปฏิบัติงำนใช้แรงงำนทั่วไปและ
งำนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเป็นค่ำจ้ำงเหมำงำนหรือกิจกรรมต่ำงๆรวมทั้ง
งำนอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องและจ ำเป็นตลอดปี ถือตำมหนังสือที่ มท 088.2/ว
7120 ลงวันที่ 9 ธันวำคม 2559   

ค่ำเช่ำเครื่องถ่ำยเอกสำร              จ ำนวน      45,600 บำท 
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำเช่ำเครื่องถ่ำยเอกสำรประจ ำส่วนกำรคลังองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลแม่ตื่น ถือปฏิบัติตำมกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1555   ลงวันที่ 22  มีนำคม  
2560 หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมำก ที่                 
มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนำยน 2559  
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รำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรปฏิบตัิรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่น รวม      70,000 บำท 
(320300)                      
ค่ำใช้จ่ำยเดินทำงไปรำชกำร      จ ำนวน        40,000 บำท 

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักและนอก
รำชอำณำจักร เช่น ค่ ำเบี้ ยเลี้ ยงเดินทำง ค่ ำพำหนะ ค่ ำเช่ ำที่ พั ก
ค่ำธรรมเนียมต่ำงๆฯลฯ ที่เกี่ยวข้องของพนักงำนส่วนต ำบล พนักงำนจ้ำง 
ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ถือปฏิบัติตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559  

โครงกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรด้ำนกำรเงิน กำรจัดซื้อและจัดจ้ำง จ ำนวน        10,000 บำท 
เพ่ื อจ่ ำยเป็ นค่ ำใช้ จ่ ำยในกำรด ำเนิ นโครงกำรปรับปรุ งระบบกำร
ประชำสัมพันธ์ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่ตื่น โดยมีค่ำใช้จ่ำย เช่น ค่ำ
วัสดุ และอุปกรณ์อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ถือปฏิบัติตำมพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วย
หลักกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546 ตำมแผนพัฒนำสี่ปี พ.ศ. 
2561 - 2564 หน้ำ 146 ล ำดับที่ 15 และสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัด
เชียงใหม่ ยุทธศำสตร์ที่ 6 

โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรจัดเก็บภำษี   จ ำนวน        20,000 บำท 
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำใช้จ่ำยให้บริกำรรับช ำระภำษีนอกสถำนที่และให้ควำมรู้
แก่ประชำชน โดยมีวัตถุประสงค์ออกบริกำรจัดเก็บนอกสถำนที่ อ ำนวย
ควำมสะดวกแก่ประชำชนผู้มีหน้ำที่เสียภำษี โดยมีค่ำใช้จ่ำยในกำรจัด
โครงกำร เช่น ค่ำป้ำย ค่ำจัดท ำเอกสำรประชำสัมพันธ์ ค่ำเบี้ยเลี้ยง ค่ำวัสดุ
อุปกรณ์  ถือปฏิบัติตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิก
ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำรของ อปท. พ.ศ. 2542 แผนพัฒนำสี่ปี 
พ.ศ. 2561 – 2564 หน้ำ  145  ล ำดับที่ 10  และสอดคล้องกับยุทธศำสตร์
จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศำสตร์ที่ 6 

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมทรัพย์สิน (320400)    รวม       20,000 บำท 
ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมทรัพย์สิน     จ ำนวน      20,000  บำท 

 เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำบ ำรุงรักษำหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ค่ำบ ำรุงรักษำหรือ
ซ่อมแซมทรัพย์สินอ่ืน ๆ  เช่น เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ำย
เอกสำร ยำนพำหนะ วัสดุต่ำงๆ  รวมทั้งงำนอ่ืน  ๆที่เกี่ยวข้องและจ ำเป็นตลอดปี  

ค่ำวัสดุ (330000)       รวม   90,000 บำท 
วัสดุส ำนักงำน  (330100)      จ ำนวน     40,000 บำท 

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำจัดซื้อวัสดุส ำนักงำน เช่น กระดำษ ปำกกำ ดินสอ 
ยำงลบ ลวดเย็บกระดำษ แฟ้ม แบบพิมพ์ต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น 
รวมทั้งวัสดุอื่นๆ ที่เก่ียวข้องและจ ำเป็นตลอดปี  
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วัสดุคอมพิวเตอร์ (331400)      จ ำนวน     50,000 บำท 

 เพื่ อจ่ ำยเป็นเงินค่ำจัดซื้ อแผ่นหรือจำนบันทึกข้อมูล (Diskette ,Floppy 
Disk ,Removable Disk ,Compact Disc ,Digital Video Disc) เทปบันทึกข้อมูล
(Reel Magnetic Tape ,Cassette Tape, Cartridge Tape)หั วพิ มพ์ หรือแถบ
พิมพ์ ส ำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก ส ำหรับเครื่องพิมพ์เลเซอร์ แผ่น
กรองแสง แป้นพิมพ์ สำยเคเบิล แผงแป้นอักขระ หรือแป้นพิมพ์ (Key Board) 
เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมรี่ซิป (Memory Chip) เช่น RAM เมำส์ (Mouse) 
พรินเตอร์สวิตซิ่งบ๊อกซ์ (Printer Switching Box) เครื่องกระจำยสัญญำณ (Hub) 
แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Card) เช่น Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, 
Sound Card) เป็นต้น เครื่องอ่ำนและบันทึกข้อมูลต่ำงๆ เช่น แบบดิสเกต 
(Diskette) แบบฮำร์ดดิสต์ (Hard Disk) และโปรแกรมคอมพิวเตอร ์ที่มีรำคำหน่วย
หนึ่งไม่เกิน 20,000 บำท ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องและจ ำเป็นตลอดปี  
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แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน 
งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรรักษำควำมสงบภำยใน (00123)รวม  577,170 บำท 
งบบุคลำกร (200000)      รวม  159,420 บำท
เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) (220000)     รวม  159,420 บำท 
ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง (220700)     จ ำนวน    138,000 บำท 

 เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงพนักงำนจ้ำงขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล จ ำนวน 1 
อัตรำ ถือปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ประกำศคณะกรรมกำรกลำงพนักงำนส่วน
ต ำบล เรื่อง มำตรฐำนทั่วไปเกี่ยวกับพนักงำนจ้ำง  

เงินเพิ่มต่ำงๆของพนักงำนจ้ำง (220800)               จ ำนวน     21,420 บำท 
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำครองชีพชั่วครำวให้กับพนักงำนจ้ำง ถือปฏิบัติตำม
หนั งสื อ ที่  มท 0809.3/ว 115 ลงวันที่  14 กรกฎำคม 2551 เรื่ อง                 
ให้ข้ำรำชกำร พนักงำนส่วนท้องถิ่น ลูกจ้ำงประจ ำและพนักงำนจ้ำงของ 
อปท. ได้รับเงินเพ่ิมกำรครองชีพชั่วครำว และหนังสือที่เกี่ยวข้อง  

งบด ำเนินงำน (300000)      รวม  367,750 บำท 
ค่ำตอบแทน (310000)      รวม    16,500 บำท 
ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ ำนวน       5,000  บำท 
(310100)   

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์ต่อองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของ 
อปพร. และอ่ืนๆที่มีลักษณะงำนเหมือนกัน 

เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ แก่พนักงำนส่วนต ำบลและ จ ำนวน     11,500 บำท  
พนักงำนจ้ำง  

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนเป็นกรณีพิเศษ (โบนัส) ให้แก่พนักงำนส่วน
ต ำบลพนักงำนจ้ำงขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ถือปฏิบัติตำม
ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรก ำหนดเงินประโยชน์ตอบ
แทนอ่ืนเป็นกรณี พิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรำงวัลประจ ำปีแก่
พนักงำนท้องถิ่นให้เป็นรำยจ่ำยอ่ืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2557 

ค่ำใช้สอย (320000)       รวม     323,000 บำท 
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร (320100)    รวม  108,000 บำท 
ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรรักษำควำมปลอดภัย     จ ำนวน    108,000 บำท 

เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำจ้ำงเหมำบริกำรรักษำควำมปลอดภัย  ถือปฏิบัติ
ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมำก ท่ี มท 
0808.2/ว 1555ลงวันท่ี 22  มีนำคม  2560  (อัตรำไม่เกิน  6.15 
บำท/ตำรำงเมตร/เดือน หรืออัตรำไม่เกิน 19,600  บำท/คน /เดือน  
ท ำงำนวันละ 12 ชั่วโมงต่อวัน ไม่มีวันหยุด) 
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รำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรปฏิบตัิรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่น รวม  215,000 บำท 
(320300) 
โครงกำรจัดกิจกรรมกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนน   จ ำนวน      20,000 บำท 

 เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกิจกรรมกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุทำง
ถนนในช่วงเทศกำลวันส ำคัญ เช่น วันขึ้นปีใหม่ วันสงกรำนต์ ฯลฯ ถือ
ปฏิบัติตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่  มท 
0804.5/ว 1634 ลงวันที่ 22  กันยำยน   2557  หนังสือกรมส่งเสริมกำร
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่  มท 0810.5/ว 2209 ลงวันที่  12 ตุลำคม 
2558 หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 
4007 ลงวันที่ 13  กรกฎำคม  2559 และหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่  มท 0801.4/ว 668 ลงวันที่  27  มีนำคม  2560  
แผนพัฒนำสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 หน้ำ  136 ล ำดับที่ 2  และสอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศำสตร์ที่ 5 

โครงกำรฝึกอบรมเยำวชนเพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจในโทษของยำเสพติด จ ำนวน      15,000 บำท 
 เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรฝึกอบรมเยำวชนเพ่ือ
สร้ำงควำมเข้ำใจในโทษของยำเสพติด โดยมีค่ำใช้จ่ำย เช่น ค่ำวัสดุ ค่ำ
วิทยำกร ค่ำอำหำรและอำหำรว่ำง และอุปกรณ์อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ถือ
ปฏิบัติตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร
ฝึกอบรมและกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ. 
2557 ตำมแผนพัฒนำสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้ำ  137 ล ำดับที่ 4  
และสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศำสตร์ที่ 6 

โครงกำรฝึกอบรมและทบทวน อปพร.     จ ำนวน      30,000 บำท 
 เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรฝึกอบรมและทบทวน อปพร. 
โดยมีค่ำใช้จ่ำย เช่น ค่ำวัสดุ ค่ำวิทยำกร ค่ำอำหำรและอำหำรว่ำง และ
อุปกรณ์อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ถือปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัติป้องกันและบรรเทำ
สำธำรณภัย พ.ศ.2550 และระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยใน
กำรฝึกอบรมและกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
ตำมแผนพัฒนำสี่ปี  พ.ศ. 2561 - 2564 หน้ำ  138 ล ำดับที่  10 และ
สอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศำสตร์ที่ 6 
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โครงกำรช่วยเหลือประชำชนผู้ประสบเหตุจำกภัยพิบัติและภัยธรรมชำติ จ ำนวน     50,000    บำท  
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรสงเครำะห์ผู้ยำกไร้และช่วยเหลือผู้ประสบภัย
พิบัติกรณีฉุกเฉิน เพ่ือบรรเทำควำมเดือดร้อนของประชำชนที่เกิดจำก                
สำธำรณภัยต่ำงๆ ถือปฏิบัติตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วย
ค่ำใช้จ่ำยเพ่ือช่วยเหลือประชำชนตำมอ ำนำจหน้ำที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2560 หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 
1234 ลงวันที่  7  มีนำคม  2560 และหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนมำก ที่  มท 0808.2/ว 757 ลงวันที่  7  เมษำยน  2560   
แผนพัฒนำสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 หน้ำ  137 ล ำดับที่ 7  และสอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศำสตร์ที่ 5 

โครงกำรจัดงำนวันต่อต้ำนยำเสพติดโลก     จ ำนวน      20,000 บำท 
 เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรจัดงำนวันต่อต้ำน                      
ยำเสพติดโลก โดยมีค่ำใช้จ่ำย เช่น ค่ำวัสดุ ค่ำวิทยำกร ค่ำอำหำรและ
อำหำรว่ำงและอุปกรณ์ อ่ืนๆ ที่ เกี่ยวข้อง ถือปฏิบัติตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและกำรเข้ำรับ
กำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ตำมแผนพัฒนำสี่ปี 
พ.ศ. 2561 - 2564  หน้ำ  137 ล ำดับที่  5  และสอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศำสตร์ที่ 6 

โครงกำรแก้ไขปัญหำหมอกควันไฟป่ำ     จ ำนวน      80,000 บำท 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรตำมโครงกำรแก้ไขปัญหำหมอกควันไฟป่ำ 
จ ำนวน 16 หมู่บ้ำน ถือปฏิบัติตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วย
ค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 หนังสือกระทรวงมหำดไทย มท 0810.5/ว608ลง
วันที่  5 มีนำคม 2561แผนพัฒนำสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 หน้ำ 106 
ล ำดับที่ 3  และสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศำสตร์ที่ 4 
 

ค่ำวัสดุ (330000)       รวม    28,250 บำท 
วัสดุเครื่องดับเพลิง (331600)      จ ำนวน      20,000 บำท 

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง เช่น เครื่องดับเพลิง ฯลฯ  
วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ (330200)      จ ำนวน        1,750 บำท 

 เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำจัดซื้อวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ เช่นฟิวส์ สำยไฟ วัสดุ
อุปกรณ์ท่ีเกี่ยวกับไฟฟ้ำที่จ ำเป็น 

วัสดุเครื่องแต่งกำย (331200)      จ ำนวน        6,500 บำท 
 เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกำยในกำรปฏิบัติงำนป้องกัน
และบรรเทำสำธำรณภัย วัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องที่จ ำเป็น ถือปฏิบัติ
ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยค่ำวัสดุเครื่อง
แต่งกำยของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ.2560 
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งบลงทุน (400000)       รวม     50,000 บำท 
ค่ำครุภัณฑ์ (410000)       รวม        50,000 บำท  
ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์  (411800)    จ ำนวน       50,000 บำท 

 เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำบ ำรุงรักษำหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ค่ำบ ำรุงรักษำ
หรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น ๆ เช่น ยำนพำหนะ วัสดุต่ำง ๆ รวมทั้งงำน
อ่ืนๆ ที่เกี่ยวขอ้ง และจ ำเป็นตลอดปี 
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แผนงำนกำรศึกษำ 
งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ (00211)   รวม   1,473,980 บำท    
งบบุคลำกร (520000)      รวม  1,102,980 บำท
เงินเดือน(ฝ่ำยประจ ำ) (220000)     รวม  1,102,980 บำท 
เงินเดือนพนักงำน (220100)      จ ำนวน      387,000 บำท 

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือน พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ ำปี ให้แก่
 พนักงำนส่วนต ำบล จ ำนวน 2 อัตรำ ถือปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัติ
ระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 หนังสือส ำนักงำน 
กจ. กท. และ  ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่  30 ธันวำคม 
2558 และประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบลจังหวัดเชียงใหม่ 
เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับอัตรำเงินเดือนและวิธีกำรจ่ำยเงินเดือนและ
วิธีกำรจ่ำยเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 
26 กุมภำพันธ์ 2559 

เงินประจ ำต ำแหน่ง (210300)      จ ำนวน       31,500 บำท 
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลแม่ตื่นในอัตรำเดือนละ 3,500  บำท ถือปฏิบัติตำม
หนังสือส ำนักงำน กจ. กท. และ  ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลง
วันที่ 30 ธันวำคม 2558 และประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนส่วน
ต ำบลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับกำร
บริหำรงำนบุคคลขององค์กำรบริหำรส่วนส่วนต ำบล (แก้ไขเพ่ิมเติม 
ฉบับที่ 31) ลงวันที่ 10 พฤษภำคม 2559 

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง (220700)     จ ำนวน     568,440 บำท 
 เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงพนักงำนจ้ำงขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล จ ำนวน 
4 อัตรำ ถือปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ประกำศคณะกรรมกำรกลำง
พนักงำนส่วนต ำบล เรื่อง มำตรฐำนทั่วไปเกี่ยวกับพนักงำนจ้ำง  

เงินเพิ่มต่ำงๆของพนักงำนจ้ำง (210800)              จ ำนวน       68,040 บำท 
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำครองชีพชั่วครำวให้กับพนักงำนจ้ำง ถือปฏิบัติตำม
หนังสือ ที่ มท 0809.3/ว 115 ลงวันที่  14 กรกฎำคม  2551 เรื่อง 
ให้ข้ำรำชกำร พนักงำนส่วนท้องถิ่น ลูกจ้ำงประจ ำและพนักงำนจ้ำง
ของ อปท. ได้รับเงินเพิ่มกำรครองชีพชั่วครำว และหนังสือที่เก่ียวข้อง  

เงินเบี้ยกันดำร (220900)      จ ำนวน       48,000 บำท 
 เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนให้กับพนักงำนส่วนต ำบล จ ำนวน 2  รำย 
ในกำรปฏิบัติงำนในส ำนักงำนพ้ืนที่ พิ เศษ ถือปฏิบัติตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทย   ว่ำด้วยสวัสดิกำรเกี่ยวกับเบี้ยกันดำรของพนักงำน
ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2543 
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งบด ำเนินงำน (530000)      รวม   355,000 บำท 
ค่ำตอบแทน (531000)      รวม     55,000 บำท 
ค่ำตอบแทนผู้ปฎิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. (310100)  จ ำนวน       37,500 บำท 

 เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษให้แก่พนักงำน
ส่วนต ำบลและลูกจ้ำง อบต. ถือปฏิบัติตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย 
ว่ำด้วยกำรก ำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นเงินรำงวัลประจ ำปีแก่พนักงำนท้องถิ่นให้เป็นรำยจ่ำยอ่ืน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร (310300)   จ ำนวน       15,000 บำท 
 เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรให้แก่
 พนักงำนส่วนต ำบลและพนักงำนจ้ำงขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ที่มำ
ปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรหรือในวันหยุดรำชกำร ตำมค ำสั่งองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบล ฯลฯ ถือปฏิบัติตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วย
กำรเบิกจ่ำยเงินตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอหกเวลำรำชกำรของ อปท. 
พ.ศ. 2559  

เงินช่วยเหลอืกำรศึกษำบุตร      จ ำนวน         2,500 บำท 
 เพ่ือจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรของพนักงำนส่วนต ำบล คณะ
ผู้บริหำรและผู้มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรตำมระเบียบ
ก ำหนด ถือปฏิบัติตำมหนังสือกรมบัญชีกลำง ที่ กค 0422.3/ว. 257 ลง
วันที่ 28 มิถุนำยน 2559 ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินสวัสดิกำร
เกี่ยวกับกำรศึกษำของบุตรพนักงำนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพ่ิมเติม 

ค่ำใช้สอย (300000)       รวม    240,000 บำท 
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร (320100)    รวม        80,000 บำท 
ค่ำธรรมเนียมและค่ำลงทะเบียน                                 จ ำนวน       80,000 บำท 

 เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำธรรมเนียมศำล ค่ำลงทะเบียนในกำรฝึกอบรม 
ประชุมสัมมนำต่ำงๆ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องและจ ำเป็น  
 

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกบักำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ม่เข้ำลกัษณะรำยจ่ำยหมวดอื่น รวม   160,000 บำท 
(320300) 
ค่ำใช้จ่ำยเดินทำงไปรำชกำร      จ ำนวน       50,000 บำท 

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักร
และนอกรำชอำณำจักร เช่น ค่ำเบี้ยเลี้ยงเดินทำง ค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำ              
ที่พัก ค่ำธรรมเนียมต่ำง ๆ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องของพนักงำนส่วนต ำบล  
พนักงำนจ้ำง ตลอดจนผู้ที่ เกี่ยวข้องขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล                 
ถือปฏิบัติตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร
เดินทำงไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559  
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โครงกำรทุนกำรศึกษำให้แก่นักเรียน/นักศึกษำที่เรียนดีแต่ด้อยโอกำส จ ำนวน       60,000 บำท 

เพ่ือจ่ำยเป็นทุนกำรศึกษำส ำหรับนักเรียน/นักศึกษำที่ เรียนดีแต่                    
ด้อยโอกำสส ำหรับผู้ที่สอบผ่ำนกำรคัดเลือกในสถำบันต่ำงๆ ของรัฐ                  
จ่ำยเป็นค่ำเล่ ำเรียน ค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ  ค่ ำบ ำรุงหน่วยกิ ต                        
ถือปฏิบัติตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่  มท 0808.2/ว 1365 ลงวันที่ 
30 เมษำยน 2550 แผนพัฒนำสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 หน้ำ  121 ล ำดับ
ที่ 14  และสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศำสตร์ที่ 3 

โครงกำรจัดงำนวันเด็กแห่งชำติ      จ ำนวน      50,000 บำท 
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ  ในกำรจัดงำนวันเด็กแห่งชำติของศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่ตื่น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เด็กและ
เยำวชนมีควำมสนุกสนำน เกิดควำมรัก ควำมสำมัคคีกัน ส่งเสริมและพัฒนำให้
เด็กมีร่ำงกำย จิตใจ สติปัญญำที่ดี สำมำรถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่ำงมีควำมสุข 
มีค่ำใช้จ่ำย เช่น ค่ำของขวัญ ค่ำขนม ค่ำอำหำร ค่ำจัดสถำนที่ และค่ำใช้จ่ำย
อ่ืน  ๆที่จ ำเป็น ถือปฏิบัติตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิก
ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำรของ อปท. พ.ศ. 2542  ระเบียบ
กระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน  กำรจัด
แข่งขันกีฬำ  และกำรส่งนักกีฬำ เข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2559  และหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 
0808.4/3722 ลงวันที่ 10 สิงหำคม 2555  มท 0808.2/ว2873 ลงวันที่ 20 
ธันวำคม 2560 แผนพัฒนำสี่ปี  พ.ศ. 2561 – 2564   หน้ำ  119                  
ล ำดับที่ 4  และสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศำสตร์ที่ 3 

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมทรัพย์สิน (320400)   รวม         10,000 บำท 
ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมทรัพย์สิน     จ ำนวน      10,000 บำท 

 เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำบ ำรุงรักษำหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน หรือซ่อมแซม
ทรัพย์สินอื่นๆ เช่น เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ำย
เอกสำร ยำนพำหนะ วัสดุต่ำง ๆ รวมทั้งงำนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและ
จ ำเป็นตลอดปี  

ค่ำวัสดุ (330000)       รวม     60,000 บำท 
วัสดุส ำนักงำน (330100)      จ ำนวน       30,000 บำท 

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำจัดซื้อวัสดุส ำนักงำน เช่น  กระดำษ ปำกกำ ดินสอ 
ยำงลบ ลวดเย็บกระดำษ แฟ้ม แบบพิมพ์ต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น 
รวมทั้งวัสดุอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องและจ ำเป็นตลอดปี  
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วัสดุคอมพิวเตอร์ (331400)      จ ำนวน       30,000 บำท 
 เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำจัดซื้อแผ่นหรือจำนบันทึกข้อมูล (Diskette, Floppy 
Disk, Removable Disk, Compact Disc, Digital Video Disc) เท ป
บั นทึ กข้ อมู ล  (Reel Magnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge 
Tape) หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ ส ำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก
ส ำหรับเครื่องพิมพ์เลเซอร์        แผ่นกรองแสง แป้นพิมพ์ สำยเคเบิล 
แผงแป้นอักขระ หรือแป้นพิมพ์ (Key Board) เมนบอร์ด (Main Board) 
เมมโมรี่ซิป (Memory Chip) เช่น RAM เม้ำส์ (Mouse) พรินเตอร์สวิต
ซิ่งบ๊อกซ์ (Printer Switching Box) เครื่องกระจำยสัญญำณ (Hub) 
แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์  (Card) เช่น Ethernet Card, Lan Card, 
Antivirus Card, Sound Card) เป็นต้น เครื่องอ่ำนและบันทึกข้อมูล
ต่ำงๆ เช่น แบบดิสก์เก็ต (Diskette) แบบฮำร์ดดิสต์ (Hard Disk) และ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีรำคำหน่วยหนึ่งไม่เกิน  20,000  บำท ฯลฯ ที่
เกี่ยวข้องและจ ำเป็นตลอดปี  

งบลงทุน        รวม     16,000 บำท 
ค่ำครุภัณฑ์ (410000)       รวม        16,000 บำท 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (411600)      จ ำนวน       16,000 บำท 

1. ค่ำจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ส ำหรับงำนส ำนักงำน จ ำนวน 
16,000 บำท 
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส ำหรับงำนส ำนักงำน  1 ชุด ๆ 
ละ 16,000 บำท มีคุณลักษณะพ้ืนฐำน ดังนี้ 
  - มีหน่วยประมวลผลกลำง (CPU) ไม่น้อยกว่ำ 2 แกนหลัก (2 core) 
จ ำนวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่ำงใดอย่ำงหน่ึง หรือดีกว่ำ ดังนี้  

1) ในกรณีที่มีหน่วยควำมจ ำแบบ Cache Memory ขนำดไม่น้อย
กว่ำ 2 MB ต้องมีควำมเร็วสัญญำณนำฬิกำพื้นฐำนไม่น้อยกว่ำ 1.8 GHz และมี
หน่วยประมวลผลด้ำนกรำฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่ำ 6 
แกน หรือ  

2) ในกรณีที่มีหน่วยควำมจ ำแบบ Cache Memory ขนำดไม่น้อย
กว่ำ 3 MB ต้องมีควำมเร็วสัญญำณนำฬิกำพื้นฐำนไม่น้อยกว่ำ 2.0 GHz  

- มีหน่วยควำมจ ำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่ำ ขนำดไม่น้อย
กว่ำ 4 GB 

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ 1 TB 
จ ำนวน 1 หน่วยหรือ ชนิด Solid State Disk ขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ 120 
GB จ ำนวน 1 หน่วย  

- มีจอภำพที่รองรับควำมละเอียดไม่น้อยกว่ำ 1,366 x 768 Pixel 
และมีขนำดไม่น้อยกว่ำ 12 น้ิว  

- มี DVD-RW หรือดีกว่ำ จ ำนวน 1 หน่วย  
- มี ช่ อ งเช่ื อมต่ อ ระบ บ เครื อข่ ำย  (Network Interface) แบ บ 

10/100/1000 Base-T หรือดีกว่ำ จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง  
- สำมำรถใช้งำน Wi-Fi (802.11b, g, n) และ Bluetooth ได้เป็น

อย่ำงน้อย  
โดยจัดซื้อตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพื้นฐำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ประจ ำปี พ.ศ. 2561 แผนพัฒนำสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 หน้ำ  177 ล ำดับที่ 24  
และสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศำสตร์ที่ 6 
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งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ (00212)    รวม 15,367,349 บำท 
งบบุคลำกร (200000)      รวม  1,464,000 บำท
เงินเดือน(ฝ่ำยประจ ำ) (220000)     รวม  1,464,000 บำท 
เงินเดือนพนักงำน (220100)      จ ำนวน      793,560 บำท  

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ ำปีให้แก่
พนักงำนครู จ ำนวน 3 อัตรำ ถือปฏิบัติตำมบัญชีอัตรำเงินเดือน
ข้ำรำชกำรครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ปี 2558   

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง (220700)     จ ำนวน     571,440 บำท 
 เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงพนักงำนจ้ำงขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล จ ำนวน 4 อัตรำ 
ถือปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ประกำศคณะกรรมกำรกลำงพนักงำนส่วนต ำบล เรื่อง 
มำตรฐำนทั่วไปเกี่ยวกับพนักงำนจ้ำง  

เงินเพิ่มต่ำงๆของพนักงำนจ้ำง (210800)               จ ำนวน      27,000 บำท 
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำครองชีพชั่วครำวให้กับพนักงำนจ้ำง ถือปฏิบัติตำม
หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ 0809.3/ว 115 ลงวันที่ 14 กรกฎำคม 
2551 เรื่อง ให้ข้ำรำชกำร พนักงำนส่วนท้องถิ่น ลูกจ้ำงประจ ำและ
พนักงำนจ้ำงของ อปท. ได้รับเงินเพ่ิมกำรครองชีพชั่วครำว และ
หนังสือที่เก่ียวข้อง 

เงินเบี้ยกันดำร  (220900)      จ ำนวน       72,000 บำท 
 เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนให้กับพนักงำนส่วนต ำบล จ ำนวน 3 รำย ในกำร
ปฏิบัติงำนในส ำนักงำนพ้ืนที่พิเศษ ถือปฏิบัติตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำ
ด้วยสวัสดิกำรเกี่ยวกับเบี้ยกันดำรของพนักงำนส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2543 

งบด ำเนินงำน (300000)      รวม 5,755,349 บำท 
ค่ำตอบแทน (310000)      รวม     35,000 บำท 
ค่ำตอบแทนผู้ปฎิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. (310100)  จ ำนวน       35,000 บำท 

 เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษให้แก่พนักงำน
ส่ ว น ต ำ บ ล แ ล ะ ลู ก จ้ ำ ง  อ บ ต . ถื อ ป ฏิ บั ติ ต ำ ม ร ะ เบี ย บ
กระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรก ำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรำงวัลประจ ำปีแก่พนักงำนท้องถิ่นให้
เป็นรำยจ่ำยอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

ค่ำใช้สอย (532000)       รวม   1,855,080 บำท 
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร (320100)    รวม     792,000 บำท 
ค่ำจ้ำงเหมำคนงำนทั่วไป ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก หมู่ที่ 7 ,9 ,11  จ ำนวน    360,000 บำท 

 เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำจ้ำงเหมำคนงำนทั่วไป ปฏิบัติงำนใช้แรงงำนทั่วไป และงำนอ่ืน
ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเป็นค่ำจ้ำงเหมำงำนหรือกิจกรรมต่ำงๆ  รวมทั้งงำนอ่ืน  ๆที่
เกี่ยวข้องและจ ำเป็นตลอดปี ถือตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย มท 088.2/ว
7120 ลงวันที่ 9 ธันวำคม 2559 

ค่ำจ้ำงเหมำผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก หมู่ที่ 7 ,9 ,11  จ ำนวน    432,000 บำท 
 เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก หมู่ที่ 7 ,9 ,11 
จ ำนวน 3 อัตรำ ถือตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย มท 088.2/ว
7120 ลงวันที่ 9 ธันวำคม 2559 
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รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกบักำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ม่เข้ำลกัษณะรำยจ่ำยหมวดอื่น รวม 1,063,080 บำท 
(320300)                                                                
โครงกำรส่งเสริมกำรประเมินมำตรฐำนศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก     จ ำนวน        20,000 บำท 

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำใช้จ่ำยโครงกำรส่งเสริมกำรประเมินมำตรฐำนศูนย์
พัฒนำเด็กเล็ก โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนำคุณภำพด้ำนต่ำงๆของ
สถำนศึกษำ (ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก)  มีค่ำใช้จ่ำย เช่น ค่ำวัสดุอุปกรณ์ ค่ำ
วิทยำกร ค่ำอำหำรและอำหำรว่ำง ค่ำใช้จ่ำยอื่นที่เกี่ยวข้องและจ ำเป็น  
ถือปฏิบัติตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำย
เกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำรของ อปท. พ.ศ. 2542แผนพัฒนำสี่ปี พ.ศ. 
2561 - 2564 หน้ำ 121 ล ำดับที่  11 และสอดคล้องกับยุทธศำสตร์
จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศำสตร์ที่ 3 

โครงกำรศึกษำแหล่งเรียนรู้นอกสถำนที่ของศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก  จ ำนวน       20,000 บำท 
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำใช้จ่ำยโครงกำรศึกษำแหล่งเรียนรู้นอกสถำนที่ของศูนย์
พัฒนำเด็กเล็ก  มีค่ำใช้จ่ำย เช่น ค่ำวัสดุอุปกรณ์ ค่ำวิทยำกร ค่ำอำหำรและ
อำหำรว่ำง ค่ำใช้จ่ำยอ่ืนที่เกี่ยวข้องและจ ำเป็น  ถือปฏิบัติตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำร
ของ อปท. พ.ศ. 2542แผนพัฒนำสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564  หน้ำ  121  
ล ำดับที่ 13  และสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศำสตร์ที่ 3 

โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรกำรศึกษำ    จ ำนวน    1,023,000 บำท 
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรสนับสนุนกำรบริหำรกำรศึกษำให้แก่ศูนย์
พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่ตื่น จ ำนวน  6 ศูนย์ เช่น 
ค่ำอำหำรกลำงวัน ค่ำพัฒนำผู้เรียน ค่ำวัสดุอุปกรณ์ ค่ำวัสดุเครื่องแต่งกำย 
ฯลฯ ถือปฏิบัติตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ 
มท 0816.2/ว 3301 ลงวันที่ 14  มิถุนำยน  2560  แผนพัฒนำสี่ปี พ.ศ. 
2561 - 2564 หน้ำ 120 ล ำดับที่ 5 และสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัด
เชียงใหม ่ยุทธศำสตร์ที่ 3  

ค่ำวัสดุ (330000)       รวม    3,865,269 บำท 
ค่ำอำหำรเสริม(นม) (330400)      จ ำนวน  2,350,379.20 บำท 

 เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำอำหำรเสริม (นม) ส ำหรับโรงเรียนสังกัดส ำนักงำน
คณะกรรมกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน (สพฐ.) จ ำนวน 7 โรงเรียน ข้อมูล
นักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนำยน 2561 จ ำนวน 1,156 คนๆ ละ 7.82 
บำท จ ำนวน 260 วัน ดังนี้ 
  - โรงเรียนบ้ำนขุนตื่นน้อย จ ำนวน 158 คน วงเงิน 321,245.60 บำท 
 - โรงเรียนบ้ำนซิแบร จ ำนวน 293 คน วงเงิน 595,727.60 บำท    
 - โรงเรียนบ้ำนห้วยหล่อดูก จ ำนวน 148 คน วงเงิน 300,913.60 บำท 
 - โรงเรียนบ้ำนทุ่งต้นงิ้ว จ ำนวน 177 คน วงเงิน 359,876.40 บำท 
 - โรงเรียนบ้ำนแม่ตื่น จ ำนวน  83 คน วงเงนิ 168,755.60 บำท 
 - โรงเรียนชุมชนบ้ำนใหม่ จ ำนวน 223 คน วงเงิน 453,403.60 บำท 
 - โรงเรียนบ้ำนทุ่งต้นงิ้ว (สำขำ บ้ำนหม่ำโอโจ) จ ำนวน  74 คน วงเงิน 150,456.80 บำท 
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ถือปฏิบัติตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 
3028 ลงวันที่ 6 มิถุนำยน 2561 และหนังสือกระทรวงมหำดไทย 
ด่วนที่สุด ที่  มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่  19 มิถุนำยน 2561  
แผนพัฒนำสี่ปี  พ.ศ. 2561 – 2564 หน้ำ 120 ล ำดับที่  7   และ
สอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศำสตร์ที่ 3 

ค่ำอำหำรเสริม(นม) (330400)      จ ำนวน  1,226,176 บำท 
 เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำอำหำรเสริม (นม) ส ำหรับสถำนศึกษำสังกัดกรมกำร
ศึกษำนอกโรงเรียน (กศน.) จ ำนวน 21 โรงเรียน ข้อมูลนักเรียน ณ 
วันที่ 10 มิถุนำยน 2561 จ ำนวน 561 คนๆ ละ 7.82 บำท จ ำนวน 
280 วัน ดังนี้ 
- ศูนย์กำรเรียนชุมชนชำวไทยภูเขำบ้ำนบรำโกร จ ำนวน 18 คน วงเงิน 39,412.80 บำท 
- ศูนย์กำรเรียนชุมชนชำวไทยภูเขำบ้ำนเลอะกรำ จ ำนวน 25 คน วงเงิน 54,740.00 บำท    
- ศูนย์กำรเรียนชุมชนชำวไทยภูเขำบ้ำนทะโกรเด จ ำนวน 23 คน วงเงิน 50,360.80 บำท 
- ศูนย์กำรเรียนชุมชนชำวไทยภูเขำบ้ำนขุนตื่นใหม่ จ ำนวน 16 คน วงเงิน 35,033.60 บำท 
- ศูนย์กำรเรียนชุมชนชำวไทยภูเขำบ้ำนห้วยโป่ง จ ำนวน 23 คน วงเงิน 50,360.80 บำท 
- ศูนย์กำรเรียนชุมชนชำวไทยภูเขำบ้ำนเคอะกะชอเด จ ำนวน 35 คน วงเงิน 76,636.00 บำท 
- ศูนย์กำรเรียนชุมชนชำวไทยภูเขำบ้ำนเลอะตอ จ ำนวน 28 คน วงเงิน 61,308.80 บำท 
- ศูนย์กำรเรียนชุมชนชำวไทยภูเขำบ้ำนซอแอะ จ ำนวน 37 คน วงเงิน 81,015.20 บำท 
- ศูนย์กำรเรียนชุมชนชำวไทยภูเขำบ้ำนยะลิกุย จ ำนวน 25 คน วงเงิน 54,740.00 บำท 
- ศูนย์กำรเรียนชุมชนชำวไทยภูเขำบ้ำนมะแตะแหละกุย จ ำนวน  7 คน วงเงิน 15,327.20 บำท 
- ศูนย์กำรเรียนชุมชนชำวไทยภูเขำบ้ำนขุนตื่นน้อย จ ำนวน 26 คน วงเงิน 56,929.60 บำท 
- ศูนย์กำรเรียนชุมชนชำวไทยภูเขำบ้ำนปิพอ จ ำนวน 28 คน วงเงิน 61,308.80 บำท 
- ศูนย์กำรเรียนชุมชนชำวไทยภูเขำบ้ำนไหมทอง จ ำนวน 27 คน วงเงิน 59,119.20 บำท 
- ศูนย์กำรเรียนชุมชนชำวไทยภูเขำบ้ำนห้วยไก่ป่ำ จ ำนวน 50 คน วงเงิน 109,480.00 บำท 
- ศูนย์กำรเรียนชุมชนชำวไทยภูเขำบ้ำนห้วยยำบ จ ำนวน 14 คน วงเงิน 30,654.40 บำท 
- ศูนย์กำรเรียนชุมชนชำวไทยภูเขำบ้ำนจกปก จ ำนวน 38 คน วงเงิน 83,204.80 บำท 
- ศูนย์กำรเรียนชุมชนชำวไทยภูเขำบ้ำนฉุ้ยมอ จ ำนวน 21 คน วงเงิน 45,981.60 บำท 
- ศูนย์กำรเรียนชุมชนชำวไทยภูเขำบ้ำนลูกูดู จ ำนวน 29 คน วงเงิน 63,498.40 บำท 
- ศูนย์กำรเรียนชุมชนชำวไทยภูเขำบ้ำนแม่ระอำนอก จ ำนวน 22 คน วงเงิน 48,171.20 บำท 
- ศูนย์กำรเรียนชุมชนชำวไทยภูเขำบ้ำนแม่ระอำใน จ ำนวน 37 คน วงเงิน 81,015.20 บำท 
- ศูนย์กำรเรียนชุมชนชำวไทยภูเขำบ้ำนห้วยขนุน จ ำนวน 31 คน วงเงิน 67,877.60 บำท 
ถือปฏิบัติตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 
3028 ลงวันที่ 6 มิถุนำยน 2561 และหนังสือกระทรวงมหำดไทย 
ด่วนที่สุด ที่  มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่  19 มิถุนำยน 2561  
แผนพัฒนำสี่ปี  พ.ศ. 2561 – 2564 หน้ำ  120  ล ำดับที่  7 และ
สอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศำสตร์ที่ 3 
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ค่ำอำหำรเสริม(นม) (330400)      จ ำนวน   288,713.80 บำท 

 เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำอำหำรเสริม (นม) ส ำหรับศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก จ ำนวน 6 
ศูนย์ ข้อมูลเด็กเล็ก ณ วันที่ 10 มิถุนำยน 2561 จ ำนวน 142 คนๆ ละ 
7.82 บำท จ ำนวน 260 วัน ดังนี้ 
  - ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหลวง จ ำนวน 36 คน วงเงิน 73,195.20 บำท 
 - ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนซิแบร จ ำนวน 30 คน วงเงิน 60,996.00 บำท    
 - ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนแม่ตื่นน้อย จ ำนวน 12 คน วงเงิน 24,398.40 บำท 
 - ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนปรอโพ จ ำนวน 17 คน วงเงิน 34,564.40 บำท 
 - ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนทุ่งต้นงิ้ว จ ำนวน 34 คน วงเงิน 69,128.80 บำท 
 - ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนลูกูด ู จ ำนวน 13 คน วงเงิน 26,431.00 บำท 
ถือปฏิบัติตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 
3028 ลงวันที่ 6 มิถุนำยน 2561 และหนังสือกระทรวงมหำดไทย 
ด่วนที่สุด ที่  มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่  19 มิถุนำยน 2561  
แผนพัฒนำสี่ปี  พ.ศ. 2561 – 2564 หน้ำ  120 ล ำดับที่  6  และ
สอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศำสตร์ที่ 3 

งบเงินอุดหนุน (600000)      รวม     8,048,000 บำท 
เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร (610200)     รวม  8,048,000 บำท 
1. เงินอุดหนุนโรงเรียนสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน จ ำนวน    4,624,000 บำท 
   (สพฐ.) 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำอำหำรกลำงวัน ส ำหรับโรงเรียนสังกัดส ำนักงำน
คณะกรรมกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน (สพฐ.) จ ำนวน 7 โรงเรียน ข้อมูล
นักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนำยน 2561 จ ำนวน 1,156 คนๆ ละ 20 
บำท จ ำนวน 200 วัน ดังนี้ 
  - โรงเรียนบ้ำนขุนตื่นน้อย จ ำนวน 158 คน วงเงิน    632,000 บำท 
 - โรงเรียนบ้ำนซิแบร จ ำนวน 293 คน วงเงิน 1,172,000 บำท    
 - โรงเรียนบ้ำนห้วยหล่อดูก จ ำนวน 148 คน วงเงิน   592,000 บำท 
 - โรงเรียนบ้ำนทุ่งต้นงิ้ว จ ำนวน 177 คน วงเงิน   708,000 บำท 
 - โรงเรียนบ้ำนแม่ตื่น จ ำนวน  83 คน วงเงิน   332,000 บำท 
 - โรงเรียนชุมชนบ้ำนใหม่ จ ำนวน 223 คน วงเงิน   892,000 บำท 
 - โรงเรียนบ้ำนทุ่งต้นงิ้ว (สำขำ บ้ำนหม่ำโอโจ) จ ำนวน  74 คน วงเงิน   296,000 บำท 
ถือปฏิบัติตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 
3028 ลงวันที่ 6 มิถุนำยน 2561 และหนังสือกระทรวงมหำดไทย 
ด่วนที่สุด ที่  มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่  19 มิถุนำยน 2561  
แผนพัฒนำสี่ปี  พ.ศ. 2561 – 2564 หน้ำ  120 ล ำดับที่  8  และ
สอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศำสตร์ที่ 3 
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2. เงินอุดหนุนสถำนศึกษำสังกัดกรมกำรศึกษำนอกโรงเรียน (กศน.)  จ ำนวน  3,136,000 บำท 
 เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำอำหำรกลำงวัน ส ำหรับสถำนศึกษำสังกัดกรมกำรศึกษำ
นอกโรงเรียน (กศน.) จ ำนวน 21 โรงเรียน ข้อมูลนักเรียน ณ วันที่ 10 
มิถุนำยน 2561 จ ำนวน 561 คนๆ ละ 20 บำท จ ำนวน 280 วัน ดังนี้ 
- ศูนย์กำรเรียนชุมชนชำวไทยภูเขำบ้ำนบรำโกร จ ำนวน 18 คน วงเงิน 100,800 บำท 
- ศูนย์กำรเรียนชุมชนชำวไทยภูเขำบ้ำนเลอะกรำ จ ำนวน 25 คน วงเงิน 140,000 บำท    
- ศูนย์กำรเรียนชุมชนชำวไทยภูเขำบ้ำนทะโกรเด จ ำนวน 23 คน วงเงิน 128,800 บำท 
- ศูนย์กำรเรียนชุมชนชำวไทยภูเขำบ้ำนขุนตื่นใหม่ จ ำนวน 16 คน วงเงิน   89,600 บำท 
- ศูนย์กำรเรียนชุมชนชำวไทยภูเขำบ้ำนห้วยโป่ง จ ำนวน 23 คน วงเงิน 128,800 บำท 
- ศูนย์กำรเรียนชุมชนชำวไทยภูเขำบ้ำนเคอะกะชอเด จ ำนวน 35 คน วงเงิน 196,000 บำท 
- ศูนย์กำรเรียนชุมชนชำวไทยภูเขำบ้ำนเลอะตอ จ ำนวน 28 คน วงเงิน 156,800 บำท 
- ศูนย์กำรเรียนชุมชนชำวไทยภูเขำบ้ำนซอแอะ จ ำนวน 37 คน วงเงิน 207,200 บำท 
- ศูนย์กำรเรียนชุมชนชำวไทยภูเขำบ้ำนยะลิกุย จ ำนวน 25 คน วงเงิน 140,000 บำท 
- ศูนย์กำรเรียนชุมชนชำวไทยภูเขำบ้ำนมะแตะแหละกุย จ ำนวน  7 คน วงเงิน   39,200 บำท 
- ศูนย์กำรเรียนชุมชนชำวไทยภูเขำบ้ำนขุนตื่นน้อย จ ำนวน 26 คน วงเงิน 145,600 บำท 
- ศูนย์กำรเรียนชุมชนชำวไทยภูเขำบ้ำนปิพอ จ ำนวน 28 คน วงเงิน 156,800 บำท 
- ศูนย์กำรเรียนชุมชนชำวไทยภูเขำบ้ำนไหมทอง จ ำนวน 27 คน วงเงิน 151,200 บำท 
- ศูนย์กำรเรียนชุมชนชำวไทยภูเขำบ้ำนห้วยไก่ป่ำ จ ำนวน 50 คน วงเงิน 280,000 บำท 
- ศูนย์กำรเรียนชุมชนชำวไทยภูเขำบ้ำนห้วยยำบ จ ำนวน 14 คน วงเงิน   78,400 บำท 
- ศูนย์กำรเรียนชุมชนชำวไทยภูเขำบ้ำนจกปก จ ำนวน 38 คน วงเงิน 212,800 บำท 
- ศูนย์กำรเรียนชุมชนชำวไทยภูเขำบ้ำนฉุ้ยมอ จ ำนวน 21 คน วงเงิน 117,600 บำท 
- ศูนย์กำรเรียนชุมชนชำวไทยภูเขำบ้ำนลูกูดู จ ำนวน 29 คน วงเงิน 162,400 บำท 
- ศูนย์กำรเรียนชุมชนชำวไทยภูเขำบ้ำนแม่ระอำนอก จ ำนวน 22 คน วงเงิน 123,200 บำท 
- ศูนย์กำรเรียนชุมชนชำวไทยภูเขำบ้ำนแม่ระอำใน จ ำนวน 37 คน วงเงิน 207,200 บำท 
- ศูนย์กำรเรียนชุมชนชำวไทยภูเขำบ้ำนห้วยขนุน จ ำนวน 31 คน วงเงิน 173,600 บำท 
ถือปฏิบัติตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 
3028 ลงวันที่ 6 มิถุนำยน 2561 และหนังสือกระทรวงมหำดไทย 
ด่วนที่สุด ที่  มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่  19 มิถุนำยน 2561  
แผนพัฒนำสี่ปี  พ.ศ. 2561 – 2564 หน้ำ  120 ล ำดับที่  8  และ
สอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศำสตร์ที่ 3 

3. เงินอุดหนุนโรงเรียนสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน จ ำนวน    288,000 บำท 
   (สพฐ.) 

3.1 โครงกำรสนับสนุนกำรส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็กและเยำวชน จ ำนวน 20,000 บำท 
ในโรงเรียนภำยในเขตต ำบลแม่ตื่น  
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้ำนขุนตื่นน้อยในกำรด ำเนินกำร   
 ตำมโครงกำรข้ำวคุณธรรม ถือปฏิบัติตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย
ว่ำด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ไม่
เกินร้อยละ 5 หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 
3616  ลงวันที่ 24  มิถุนำยน  2559  แผนพัฒนำสี่ปี พ.ศ. 2561 – 
2564  หน้ำ  157 ล ำดับที่ 1  และสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัด
เชียงใหม่ ยุทธศำสตร์ที่ 4 
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3.2 โครงกำรสนับสนุนงบประมำรตำมโครงกำรงำนสวนพฤกษำศำสตร์   จ ำนวน 20,000 บำท 
ในโรงเรียน 
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้ำนขุนตื่นน้อยในกำรด ำเนินกำร 
ตำมโครงกำรสวนพฤกษศำสตร์ ในโรงเรี ยน  ถื อปฏิ บั ติ ตำมระเบี ยบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
ไม่เกินร้อยละ 5 หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616   
ลงวันที่ 24  มิถุนำยน  2559  แผนพัฒนำสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564  หน้ำ  155 
ล ำดับที่ 1  และสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศำสตร์ที่ 4 
3.3  โครงกำรสนับสนุนและส่งเสริมกำรเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง และเกษตร  จ ำนวน 10,000 บำท 
ทฤษฏีใหม่ในสถำนศึกษำภำยในต ำบลแม่ต ื่น 
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้ำนซิแบรในกำรด ำเนินกำรตำมโครงกำรเพำะ   
เห็ ดนำงฟ้ ำตำมปรัชญำเศรษฐกิ จพอเพี ยง  ถื อปฏิ บั ติ ตำมระเบี ยบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
ไม่เกินร้อยละ 5 หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616  ลง
วันที่ 24  มิถุนำยน  2559   แผนพัฒนำสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564  หน้ำ  151 
ล ำดับที่ 1  และสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศำสตร์ที่ 4 
 3.4 โครงกำรสนับสนุนกำรส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็กและเยำวชน   จ ำนวน 15,000 บำท 
ในโรงเรียนภำยในเขตต ำบลแม่ตื่น 
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้ำนซิแบรในกำรด ำเนินกำรตำม    
โครงกำรส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพ่ือพัฒนำชีวิต  ถือปฏิบัติตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
ไม่เกินร้อยละ 5 หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616  ลง
วันที่ 24  มิถุนำยน  2559    แผนพัฒนำสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564  หน้ำ  157 ล ำดับ
ที่ 1  และสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัดเชียงใหม ่ยุทธศำสตร์ที่ 4 
3.5 โครงกำรสนับสนุนงบประมำรตำมโครงกำรงำนสวนพฤกษำศำสตร์ จ ำนวน 15,000 บำท  
ในโรงเรียน 
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้ำนซิแบรในกำรด ำเนินกำร 
ตำมโครงกำรสวนพฤกษศำสตร์ในโรงเรียน  ถือปฏิบัติตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2559 ไม่เกินร้อยละ 5 หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 3616  ลงวันที่ 24  มิถุนำยน  2559 แผนพัฒนำสี่ปี พ.ศ. 2561 
– 2564  หน้ำ  155 ล ำดับที่ 1  และสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัด
เชียงใหม่ ยุทธศำสตร์ที่ 4 
3.6 โครงกำรสนับสนุนและส่งเสริมกำรเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตร จ ำนวน 25,000 บำท  
ทฤษฏีใหม่ในสถำนศึกษำภำยในต ำบลแม่ตื่น 
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้ำนแม่ตื่นในกำรด ำเนินกำร   
ตำมโครงกำรเกษตรธรรมชำติ  ถือปฏิบัติตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงิน
อุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ไม่เกินร้อยละ 5 หนังสือ
กระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616  ลงวันที่ 24  มิถุนำยน  2559    
แผนพัฒนำสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564  หน้ำ  151 ล ำดับที่ 1  และสอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศำสตร์ที่ 4 
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3.7โครงกำรสนับสนุนกำรส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็กและเยำวชน  จ ำนวน  5,000 บำท 
ในโรงเรียนภำยในเขตต ำบลแม่ตื่น  
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้ำนแม่ตื่นในกำรด ำเนินกำร  
ตำมโครงกำรคุณธรรม จริยธรรม  ถือปฏิบัติตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วย
เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ไม่เกินร้อยละ 5 หนังสือ
กระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616  ลงวันที่ 24  มิถุนำยน  2559    
แผนพัฒนำสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564  หน้ำ  157 ล ำดับที่ 1  และสอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศำสตร์ที่ 4 
3.8 โครงกำรสนับสนุนและส่งเสริมกำรเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและ  จ ำนวน 30,000 บำท 
เกษตรทฤษฏีใหม่ในสถำนศึกษำภำยในต ำบลแม่ตื่น 
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนชุมชนบ้ำนใหม่ในกำรด ำเนินกำร   
ตำมโครงกำรเศรษฐกิจพอเพียง  ถือปฏิบัติตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วย
เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ไม่เกินร้อยละ 5 หนังสือ
กระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616  ลงวันที่ 24  มิถุนำยน  2559    
แผนพัฒนำสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564  หน้ำ  151 ล ำดับที่ 1  และสอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศำสตร์ที่ 4 
3.9 โครงกำรสนับสนุนกำรส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็กและเยำวชน  จ ำนวน  8,000 บำท 
ในโรงเรียนภำยในเขตต ำบลแม่ตื่น 
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนชุมชนบ้ำนใหม่ในกำรด ำเนินกำร   
ตำมโครงกำรคุณธรรม จริยธรรม  ถือปฏิบัติตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วย
เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ไม่เกินร้อยละ 5 หนังสือ
กระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616  ลงวันที่ 24  มิถุนำยน  2559    
แผนพัฒนำสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564  หน้ำ  157 ล ำดับที่ 1  และสอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศำสตร์ที่ 4 
3.10 โครงกำรสนับสนุนงบประมำรตำมโครงกำรงำนสวนพฤกษำศำสตร์ จ ำนวน 10,000 บำท 
ในโรงเรียน 
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียน ตชด. รำงวัลอินทิรำ คำนธีในกำร  
ด ำเนินกำรตำมโครงกำรสวนพฤกษศำสตร์ในโรงเรียน  ถือปฏิบัติตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
ไม่เกินร้อยละ 5 หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616              
ลงวันที่ 24  มิถุนำยน  2559    แผนพัฒนำสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564  หน้ำ  155 
ล ำดับที่ 1  และสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศำสตร์ที่ 4 
3.11 โครงกำรสนับสนุนกำรส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็กและเยำวชน  จ ำนวน 20,000 บำท 
ในโรงเรียนภำยในเขตต ำบลแม่ตื่น 
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียน ตชด. รำงวัลอินทิรำ คำนธีในกำร  
ด ำเนินกำรตำมโครงกำรปรับปรุงสถำนี เรียนรู้   ถือปฏิบั ติตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
ไม่เกินร้อยละ 5 หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616  ลง
วันที่ 24  มิถุนำยน  2559    แผนพัฒนำสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564  หน้ำ  155 ล ำดับ
ที่ 1  และสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศำสตร์ที่ 4 
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3.12 โครงกำรสนับสนุนงบประมำรตำมโครงกำรงำนสวนพฤกษำศำสตร์ จ ำนวน 15,000 บำท 
ในโรงเรียน 
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้ำนทุ่งต้นงิ้วในกำรด ำเนินกำร   
ตำมโครงกำรสวนพฤกษศำสตร์ ในโรงเรี ยน  ถื อปฏิ บั ติ ตำมระเบี ยบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
ไม่เกินร้อยละ 5 หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616  ลง
วันที่ 24  มิถุนำยน  2559    แผนพัฒนำสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564  หน้ำ  155 ล ำดับ
ที่ 1  และสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศำสตร์ที่ 4 
3.13 โครงกำรสนับสนุนและส่งเสริมกำรเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง และเกษตร จ ำนวน 25,000 บำท  
ทฤษฏีใหม่ในสถำนศึกษำภำยในต ำบลแม่ตื่น 
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้ำนทุ่งต้นงิ้วในกำรด ำเนินกำร   
ตำมโครงกำรเศรษฐกิจพอเพียง กำรเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่  ถือปฏิบัติตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
ไม่เกินร้อยละ 5 หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616  ลง
วันที่ 24  มิถุนำยน  2559    แผนพัฒนำสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564  หน้ำ  151 ล ำดับ
ที่ 1  และสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศำสตร์ที่ 4 
3.14 โครงกำรสนับสนุนงบประมำรตำมโครงกำรงำนสวนพฤกษำศำสตร์ จ ำนวน 30,000 บำท  
ในโรงเรียน 
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้ำนห้วยหล่อดูกในกำรด ำเนินกำร  
ตำมโครงกำรสวนพฤกษศำสตร์ ในโรงเรี ยน  ถื อปฏิ บั ติ ตำมระเบี ยบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
ไม่เกินร้อยละ 5 หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616  ลง
วันที่ 24  มิถุนำยน  2559    แผนพัฒนำสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564  หน้ำ  155 ล ำดับ
ที่ 1  และสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศำสตร์ที่ 4 
3.15 โครงกำรสนับสนุนกำรส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็กและเยำวชน  จ ำนวน 20,000 บำท 
ในโรงเรียนภำยในเขตต ำบลแม่ตื่น 
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้ำนทุ่งต้นงิ้ว (สำขำ หม่ำโอโจ) ใน  
กำรด ำเนินกำรตำมโครงกำรคุณธรรม จริยธรรม  ถือปฏิบัติตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
ไม่เกินร้อยละ 5 หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616  ลง
วันที่ 24  มิถุนำยน  2559    แผนพัฒนำสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564  หน้ำ  157  ล ำดับ
ที่ 1  และสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศำสตร์ที่ 4 
3.16 โครงกำรสนับสนุนและส่งเสริมกำรเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและ        จ ำนวน 20,000 บำท                                  
เกษตรทฤษฏีใหม่ในสถำนศึกษำภำยในต ำบลแม่ตื่น 
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้ำนทุ่งต้นงิ้ว (สำขำ หม่ำโอโจ)ใน  
กำรด ำเนินกำรตำมโครงกำรเศรษฐกิจพอเพียง  ถือปฏิบั ติตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
ไม่เกินร้อยละ 5 หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616  ลง
วันที่ 24  มิถุนำยน  2559    แผนพัฒนำสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564  หน้ำ  151  ล ำดับ
ที่ 1  และสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศำสตร์ที่ 4 
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งบลงทุน (400000)       รวม     100,000 บำท 
ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง (420000)      รวม     100,000 บำท  
ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้ำง (421100)    จ ำนวน       100,000 บำท 

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำบ ำรุงรักษำหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง ค่ำ
บ ำรุงรักษำหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น ๆ  รวมทั้งงำนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
และจ ำเป็นตลอดปี  
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แผนงำนสำธำรณสขุ 
งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับสำธำรณสุข (00221)   รวม 1,113,920 บำท 
งบบุคลำกร (200000)      รวม     958,920 บำท 
เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) (220000)     รวม     958,920 บำท 
เงินเดือนพนักงำน (220100)      จ ำนวน       420,000   บำท 

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือน พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ ำปี ให้แก่
 พนักงำนส่วนต ำบล จ ำนวน 2 อัตรำ ถือปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัติ
ระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 หนังสือส ำนักงำน 
กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวำคม 
2558 และประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบลจังหวัดเชียงใหม่ 
เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับอัตรำเงินเดือนและวิธีกำรจ่ำยเงินเดือนและ
วิธีกำรจ่ำยเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับที่  5) ลงวันที่ 
26 กุมภำพันธ์ 2559 

เงินประจ ำต ำแหน่ง (220300)      จ ำนวน         31,500 บำท 
เพื่อจ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่งผู ้อ ำนวยกำรกองสำธำรณสุขและ
สิ่งแวดล้อมองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่ตื่นในอัตรำเดือนละ 3,500 
บำท ถือปฏิบัติตำมหนังสือส ำนักงำน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่  มท 
0809 .2/ว  138 ลงวันที่  30  ธัน วำคม  2558 และประกำศ
คณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์
และเงื่อนไขเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคลขององค์กำรบริหำรส่วนส่วน
ต ำบล (แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 31) ลงวันที่  10 พฤษภำคม 2559 

 ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง(220700)     จ ำนวน       426,000  บำท 
 เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงของพนักงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล จ ำนวน 3 
อัตรำ ถือปฏิบัติตำมหลัก เกณฑ์ประกำศคณะกรรมกำรกลำง
พนักงำนส่วนต ำบล เรื่อง มำตรฐำนทั่วไปเกี่ยวกับพนักงำนจ้ำง  

เงินเพิ่มต่ำงๆของพนักงำนจ้ำง (220800)     จ ำนวน        33,420 บำท 
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำครองชีพชั่วครำวให้กับพนักงำนจ้ำง ถือปฏิบัติตำม
หนังสือ ที่  มท  0809.3/ว 115 ลงวันที่ 14 กรกฎำคม 2551 เรื่อง  
ให้ข้ำรำชกำร พนักงำนส่วนท้องถิ่น ลูกจ้ำงประจ ำและพนักงำนจ้ำง
ของ อปท. ได้รับเงินเพิ่มกำรครองชีพชั่วครำว และหนังสือที่เกี่ยวข้อง  

เงินเบี้ยกันดำร (220900)      จ ำนวน        48,000 บำท 
 เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนให้กับพนักงำนส่วนต ำบล จ ำนวน 2 รำย 
ในกำรปฏิบัติงำนในส ำนักงำนพื้นที ่พิเศษ ถือปฏิบัติตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยสวัสดิกำรเกี่ยวกับเบี้ยกันดำรของพนักงำน
ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2543 
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งบด ำเนินงำน (300000)      รวม     155,000 บำท 
ค่ำตอบแทน (310000)      รวม       50,000 บำท 
ค่ำตอบแทนผู้ปฎิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. (310100)  จ ำนวน         35,000 บำท 

 เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงำนส่วน
ต ำบลและลูกจ้ำง อบต. ถือปฏิบัติตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วย
กำรก ำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็น
เงินรำงวัลประจ ำปีแก่พนักงำนท้องถิ่นให้เป็นรำยจ่ำยอ่ืนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557  

ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร (310300)   จ ำนวน        15,000 บำท 
 เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรให้แก่
 พนักงำนส่วนต ำบลและพนักงำนจ้ำงขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ที่มำ
ปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรหรือในวันหยุดรำชกำร ตำมค ำสั่งองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบล ฯลฯ ถือตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิก
จ่ำยเงินตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรของ อปท. พ.ศ. 2559 

ค่ำใช้สอย (320000)       รวม     65,000 บำท 
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร (320100)    รวม     30,000   บำท           
ค่ำธรรมเนียมและค่ำลงทะเบียน       จ ำนวน       30,000   บำท 

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำธรรมเนียมศำล ค่ำลงทะเบียนในกำรฝึกอบรม
ประชุม สัมมนำต่ำงๆฯลฯ ที่เก่ียวข้องและจ ำเป็น  

รำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรปฏิบตัิรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่น รวม      25,000 บำท 
(320300) 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร     จ ำนวน      25,000 บำท 

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและนอก
รำชอำณำจักร เช่น ค่ ำเบี้ ยเลี้ ยงเดินทำง ค่ ำพำหนะ ค่ ำเช่ ำที่ พั ก 
ค่ำธรรมเนียม  ต่ำง ๆ  ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องของพนักงำนส่วนต ำบล พนักงำนจ้ำง
ผู้บริหำรตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ถือปฏิบัติตำม
ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของ
เจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559  

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมทรัพย์สิน (320400)    รวม      10,000 บำท 
ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมทรัพย์สิน     จ ำนวน       10,000 บำท        

 เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำบ ำรุงรักษำหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่ำบ ำรุงรักษำหรือ
ซ่อมแซมทรัพย์สินอ่ืนๆ เช่นเครื่องพิมพ์ดีดเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ำย
เอกสำร ยำนพำหนะ วัสดุต่ำง  ๆฯลฯ รวมทั้งงำนอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องและจ ำเป็น
ตลอดปี 

ค่ำวัสดุ (330000)       รวม     40,000 บำท 
วัสดุส ำนักงำน (330100)      จ ำนวน       20,000 บำท 

 เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำจัดซื้อวัสดุส ำนักงำน เช่น  กระดำษ ปำกกำ ดินสอ 
ยำงลบ ลวดเย็บกระดำษ แฟ้ม แบบพิมพ์ต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น 
รวมทั้งวัสดุอื่นๆ ที่เก่ียวข้องและจ ำเป็นตลอดปี  
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วัสดุวัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ (330900)    จ ำนวน       10,000 บำท 
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อชุดเครื่องมือผ่ำตัด ที่วำงกรวยแก้ว กระบอกตวง 
เบ้ำหลอม หูฟัง เปลหำมคนไข้ คีมถอนฟัน เครื่องวัดน้ ำฝน ถังเก็บ
เชื้อเพลิง เครื่องนึ่ ง เครื่องมือวิทยำศำสตร์ ส ำลี  และผ้ำพันแผล 
เวชภัณฑ์ แอลกอฮอล์ ฟิล์มเอกซเรย์ เคมีภัณฑ์ ออกซิเจน น้ ำยำต่ำง ๆ 
เลือด สำยยำง ลูกยำง หลอดแก้ว ลวดเชื่อมเงิน ถุงมือ กระดำษกรอง 
จุกต่ำง ๆ สัตว์เลี้ยงเพ่ือกำรทดลองวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ หลอด
เอกซเรย์ ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก 
ที่ มท 0808.2/ว 2989 ลงวันที่ 31 พฤษภำคม 2560 เรื่องซักซ่อมแนว
ทำงกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ,หนังสือกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น ด่วน
มำก ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนำยน  2559 เรื่องแนวทำง
กำรพิจำรณำสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตำมหลักกำรจ ำแนก
ประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณ  

วัสดุคอมพิวเตอร์ (331400)      จ ำนวน      10,000 บำท 
 เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำจัดซื้อแผ่นหรือจำนบันทึกข้อมูล (Diskette, 
Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Digital Video 
Disc) เทปบั นทึ กข้ อมู ล  (Reel Magnetic Tape, Cassette Tape, 
Cartridge Tape) หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ ส ำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ 
ตลับผงหมึกส ำหรับเครื่องพิมพ์เลเซอร์        แผ่นกรองแสง แป้นพิมพ์ 
สำยเคเบิล แผงแป้นอักขระ หรือแป้นพิมพ์ (Key Board) เมนบอร์ด 
(Main Board) เมมโมรี่ซิป (Memory Chip) เช่น RAM เม้ำส์ (Mouse) 
พรินเตอร์สวิตซิ่ งบ๊อกซ์  (Printer Switching Box) เครื่องกระจำย
สัญญำณ (Hub) แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Card) เช่น Ethernet Card, 
Lan Card, Antivirus Card, Sound Card) เป็นต้น เครื่องอ่ำนและ
บันทึกข้อมูลต่ำงๆ เช่น แบบดิสก์เก็ต (Diskette) แบบฮำร์ดดิสต์ (Hard 
Disk) และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีรำคำหน่วยหนึ่งไม่เกิน  20,000  
บำท ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องและจ ำเป็นตลอดปี 
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งำนบริกำรสำธำรณสุขและงำนสำธำรณสุขอืน่ (00223)  รวม   837,850 บำท 
งบด ำเนินงำน (300000)      รวม    791,850 บำท 
ค่ำใช้สอย (320000)       รวม    791,850 บำท 
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร (320100)    รวม    324,000    บำท 
ค่ำจ้ำงเหมำคนงำนทั่วไป       จ ำนวน      324,000 บำท 

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำจ้ำงเหมำคนงำนทั่วไป ปฏิบัติงำนใช้แรงงำนทั่วไป
และงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเป็นค่ำจ้ำงเหมำงำนหรือกิจกรรม
ต่ำงๆ รวมทั้งงำนอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องและจ ำเป็นตลอดปี  

รำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรปฏิบตัิรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่น รวม     467,850 บำท 
(320300) 
โครงกำรสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจำกพิษสุนัขบ้ำ   จ ำนวน       77,400 บำท 

 เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ำในเขตต ำบลแม่ตื่น โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือฝึกอบรมให้ควำมรู้วิธีกำรควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ำ 
และวิธีด ำเนินกำรฉีดวัคซีนป้องกันฯ  โดยมีค่ำใช้จ่ำย เช่น ค่ำวิทยำกร  
ค่ำอำหำร  อำหำรว่ำง ค่ำวัคซีน ค่ำตอบแทน ค่ำวัสดุอุปกรณ์ ค่ำใช้จ่ำยอ่ืน  ๆ
ที่เกี่ยวข้อง ตำมพระปณิธำนของศำสตรำจำรย์ ดร. สมเด็จพระเจ้ำลูกเธอ เจ้ำ
ฟ้ำจุฬำภรณ์ วลัยลักษณ์   อัครรำชกุมำรี โดยถือปฏิบัติตำมหนั งสือ
กระทรวงมหำดไทย ด่วนที่ สุด ที่  มท 0810.5/ว 0994  ลงวันที่   24  
กุมภำพันธ์  2560  และหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น   ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0810.5/ว 729  ลงวันที่  31  มีนำคม  2560  แผนพัฒนำสี่ปี พ.ศ. 
2561 – 2564  หน้ำ 125  และสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัดเชียงใหม่ 
ยุทธศำสตร์ที่ 3 

โครงกำรรณรงค์ให้ควำมรู้และกิจกรรมป้องกันโรคไข้เลือดออก  จ ำนวน      80,000 บำท  
และไข้มำลำเรีย 

 เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำรณรงค์ประชำสัมพันธ์ให้ควำมรู้และกิจกรรมควบคุมป้องกัน
โรคไข้เลือดออกและไขม้ำลำเรีย โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือป้องกันและลดอัตรำ
กำรป่วยของประชำชนในชุมชน โดยมีค่ำใช้จ่ำย เช่น ค่ำจ้ำงเหมำพ่นหมอก
ควัน ค่ำน้ ำมันดีเซล เบนซิน น้ ำมันหล่อลื่น น้ ำยำก ำจัดกลิ่น ทรำยอะเบท 
น้ ำยำก ำจัดยุงลำย และอุปกรณ์ต่ำง ๆ ที่จ ำเป็น ใช้ส ำหรับพ่นหมอกควัน 
และออกรณรงค์ประชำสัมพันธ์  ถือปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ ว่ำด้วยกำรตั้ง
งบประมำณ เพ่ือกำรช่วยเหลือประชำชนตำมอ ำนำจหน้ำที่ของ อบจ. 
เทศบำล อบต พ.ศ.2543 แผนพัฒนำสำมปี พ.ศ.2560-2562 หน้ำ 124 
ล ำดับที่ 4  และสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศำสตร์ที่ 3 

โครงกำรบริหำรจัดกำรขยะในเขตต ำบลแม่ตื่น   จ ำนวน     285,450 บำท 
 เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำรบริหำรจัดกำรขยะในเขตต ำบลแม่ตื่น 
กำรประชำสัมพันธ์   อบรมให้ ควำมรู้ วิ ธีกำรคัดแยกขยะ โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือควบคุมและก ำจัดภำวะมลพิษที่ มีผลต่อสุขภำพ
อนำมัย สวัสดิกำร และคุณภำพชีวิตของประชำชน  มีค่ำใช้จ่ำย เช่น 
ค่ำวิทยำกร  ค่ำอำหำร  อำหำรว่ำง ค่ำวัสดุอุปกรณ์ในกำรจัดฝึกอบรม  
วัสดุในกำรคัดแยกขยะ โรงเรือนเก็บขยะอันตรำย ค่ำจ้ำงเหมำจัดส่ง
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ก ำจัดขยะอันตรำย และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนที่เกี่ยวข้องและจ ำเป็น ถือปฏิบัติ
ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมำก ที่  มท 
0891.4/ว 407 ลงวันที่ 26 กุมภำพันธ์ 2559 หลักเกณฑ์ว่ำด้วยกำรตั้ง
งบประมำณ เพ่ือกำรช่วยเหลือประชำชนตำมอ ำนำจหน้ำที่ของ อบจ. 
เทศบำล อบต พ.ศ.2543 และมติคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ เรื่อง 
Roadmap กำรก ำจัดขยะมูลฝอยและของเสียอันตรำย แผนพัฒนำสี่ปี 
พ.ศ. 2561 – 2564 หน้ำ  106  และสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัด
เชียงใหม่ ยุทธศำสตร์ที่ 4 

โครงกำรส่งเสริมกำรออกก ำลังกำยของประชำชน   จ ำนวน     25,000 บำท 
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรส่งเสริมกำรออกก ำลังกำยของ
ประชำชน มีค่ำใช้จ่ำย เช่น ค่ำวัสดุ และอุปกรณ์ ครุภัณฑ์อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ตำมแผนพัฒนำสี่ปี  พ.ศ.2561 – 2564 หน้ำ  124  ล ำดับที่  5  และ
สอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศำสตร์ที่ 3 

งบลงทุน        รวม     50,000 บำท 
ค่ำครุภัณฑ์ (410000)       รวม        50,000 บำท 
ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์  (411800)    จ ำนวน       50,000 บำท 

 เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำบ ำรุงรักษำหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ค่ำบ ำรุงรักษำ
หรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น ๆ เช่น ยำนพำหนะ วัสดุต่ำง ๆ รวมทั้งงำน
อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง และจ ำเป็นตลอดปี  

งบเงินอุดหนุน (600000)      รวม     320,000 บำท 
เงินอุดหนุนกิจกำรที่เป็นสำธำรณประโยชน์ (610400)  รวม     320,000 บำท 
เงินอุดหนุนคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน      จ ำนวน       320,000 บำท 

 เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรตำมแนวทำงโครงกำร
พระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข จ ำนวน 16 หมู่บ้ำน ถือปฏิบัติตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2559 ไม่เกินร้อยละ 5 หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/
ว 2072  ลงวันที่ 5 กรกฎำคม 2561  แผนพัฒนำสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 
หน้ำ 106 และสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศำสตร์ที่ 4 
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แผนงำนสงัคมสงเครำะห ์
งำนสวัสดิกำรสังคมและสังคมสงเครำะห ์(00230)  รวม     300,000 บำท 
งบด ำเนินงำน (530000)      รวม       300,000 บำท 
ค่ำใช้สอย (532000)       รวม       250,000 บำท 
รำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรปฏิบตัิรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่น รวม     250,000 บำท 
(320300) 
โครงกำรจัดหำเครื่องนุ่งห่มกันหนำวส ำหรับผู้ด้อยโอกำสในเขต  จ ำนวน 250,000 บำท 
ต ำบลแม่ตื่น 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเครื่องนุ่งห่มกันหนำวส ำหรับผู้ด้อยโอกำสในเขต
ต ำบลแม่ตื่น ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยเพ่ือ
ช่วยเหลือประชำชนตำมอ ำนำจหน้ำที่ของ อปท. แผนพัฒนำสี่ปี     
พ.ศ. 2561  – 2564  หน้ำ 128 ล ำดับที่  8  และสอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศำสตร์ที่ 5 

ค่ำวัสดุ (533000)       รวม   50,000 บำท 
วัสดุก่อสร้ำง (330600)       จ ำนวน     50,000    บำท 

 เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ และจ้ำงแรงงำนในกำรก่อสร้ำง 
ซ่อมแซม ปรับปรุงที่อยู่อำศัย และพัฒนำคุณภำพชีวิตให้แก่ผู้ด้อยโอกำส 
ผู้ยำกไร้ ผู้พิกำรหรือผู้ยำกจน ถือปฏิบัติตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย 
ด่วนที่ สุ ด ที่  มท 0891.4/ว 4283 ลงวันที่  29 กรกฎำคม 2559 
แผนพัฒนำสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564  หน้ำ  139 
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แผนงำนเคหะและชุมชน 
งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00240)  รวม  2,437,730   บำท 
งบบุคลำกร (200000)      รวม    1,791,130    บำท 
เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ)(220000)     รวม    1,791,130   บำท 
เงินเดือนพนักงำน (220100)      จ ำนวน      891,230    บำท 

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือน พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ ำปี ให้แก่
พนักงำนส่วนต ำบล จ ำนวน 4 อัตรำ ถือปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัติ
ระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 หนังสือส ำนักงำน 
กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวำคม 
2558 และประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบลจังหวัดเชียงใหม่ 
เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับอัตรำเงินเดือนและวิธีกำรจ่ำยเงินเดือนและ
วิธีกำรจ่ำยเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 
26 กุมภำพันธ์ 2559 

เงินเพิ่มต่ำงๆของพนักงำน (220200)     จ ำนวน     39,300 บำท 
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำครองชีพชั่วครำวให้แก่พนักงำนส่วนต ำบล และเงิน
ที่ปรับเพ่ิมตำมคุณวุฒิที่ ก.พ. หรือคณะกรรมกำรกลำงข้ำรำชกำร 
หรือพนักงำนส่วนท้องถิ่นรับรอง (ก.จ. หรือ ก.ท. หรือ ก.อบต.) ถือ
ปฏิบัติตำมหนังสือ ที่  มท 0809.3/ว 115 ลงวันที่  14 กรกฎำคม 
2551 เรื่อง ให้ข้ำรำชกำร พนักงำนส่วนท้องถิ่น ลูกจ้ำงประจ ำและ
พนักงำนจ้ำงของ อปท. ได้รับเงินเพ่ิมกำรครองชีพชั่วครำว และ
หนังสือที่เก่ียวข้อง  

เงินประจ ำต ำแหน่ง (220300)      จ ำนวน     42,000 บำท 
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลแม่ตื่นในอัตรำเดือนละ 3,500 บำท  ถือปฏิบัติตำมหนังสือ
ส ำนักงำน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 
ธันวำคม 2558 และประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบล
จังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับกำรบริหำรงำน
บุคคลขององค์กำรบริหำรส่วนส่วนต ำบล (แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 31) ลง
วันที่ 10 พฤษภำคม 2559   

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง(220700)     จ ำนวน    618,600  บำท 
 เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงของพนักงำนจ้ำงขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
จ ำนวน 5 อัตรำ ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ถือปฏิบัติตำมหลัก เกณฑ์
ประกำศคณะกรรมกำรกลำงพนักงำนส่วนต ำบล เรื่อง มำตรฐำน
ทั่วไปเกี่ยวกับพนักงำนจ้ำง  

เงินเพิ่มต่ำงๆของพนักงำนจ้ำง (220800)               จ ำนวน    110,000 บำท 
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำครองชีพชั่วครำวให้กับพนักงำนจ้ำง ถือปฏิบัติตำม
หนังสือ ที่  มท  0809.3/ว 115 ลงวันที่ 14 กรกฎำคม 2551 เรื่อง  
ให้ข้ำรำชกำร พนักงำนส่วนท้องถิ่น ลูกจ้ำงประจ ำและพนักงำนจ้ำง
ของ อปท. ได้รับเงินเพิ่มกำรครองชีพชั่วครำว และหนังสือที่เก่ียวข้อง  
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เงินเบี้ยกันดำร (220800)      จ ำนวน     90,000       บำท 
 เพ่ือจ่ ำยเป็นค่ำตอบแทนให้กับพนักงำนส่วนต ำบลและลูกจ้ ำงประจ ำ          
จ ำนวน 4 รำย ในกำรปฏิบัติงำนในส ำนักงำนพ้ืนที่พิเศษ ถือปฏิบัติตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยสวัสดิกำรเกี่ยวกับเบี้ยกันดำรของพนักงำนส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2543 

งบด ำเนินงำน (300000)      รวม       446,600    บำท 
ค่ำตอบแทน (310000)      รวม         70,000   บำท 
ค่ำตอบแทนผู้ปฎิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. (310100)  จ ำนวน        50,000 บำท 

 เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงำนส่วน
ต ำบลและลูกจ้ำง อบต. ถือปฏิบัติตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วย
กำรก ำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็น
เงินรำงวัลประจ ำปีแก่พนักงำนท้องถิ่นให้เป็นรำยจ่ำยอ่ืนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557  

ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร (310300)   จ ำนวน        20,000 บำท 
 เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรให้แก่
 พนักงำนส่วนต ำบลและพนักงำนจ้ำงขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ที่มำ
ปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรหรือในวันหยุดรำชกำร ตำมค ำสั่งองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบล ฯลฯ ถือตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิก
จ่ำยเงินตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรของ อปท. พ.ศ. 2559 

ค่ำใช้สอย (532000)       รวม       256,600    บำท 
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร (320100)    รวม       176,600    บำท 
ค่ำธรรมเนียมและค่ำลงทะเบียน        จ ำนวน        40,000    บำท 

 เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำธรรมเนียมศำล ค่ำลงทะเบียนในกำรฝึกอบรม 
ประชุมสัมมนำต่ำง ๆ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องและจ ำเป็น  

ค่ำจ้ำงเหมำคนงำนทั่วไป       จ ำนวน         91,000    บำท 
 เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำจ้ำงเหมำคนงำนทั่วไป ปฏิบัติงำนใช้แรงงำนทั่วไป 
และงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเป็นค่ำจ้ำงเหมำงำน หรือกิจกรรม
ต่ำง ๆ รวมทั้งงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้องและจ ำเป็นตลอดปี ถือตำมหนังสือ
กระทรวงมหำดไทย มท 088.2/ว7120 ลงวันที่ 9 ธันวำคม 2559  

ค่ำเช่ำเครื่องถ่ำยเอกสำร              จ ำนวน      45,600 บำท 
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำเช่ำเครื่องถ่ำยเอกสำรประจ ำกองช่ำงองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลแม่ตื่น ถือปฏิบัติตำมกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1555   ลงวันที่ 22  มีนำคม  2560 หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนำยน 2559  

รำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรปฏิบตัิรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่น รวม     80,000 บำท 
(320300) 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร     จ ำนวน     50,000    บำท 

 เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักร และนอก
รำชอำณำจักร ถือปฏิบัติตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร
เดินทำงไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ.  2555 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3)  
พ.ศ. 2559  
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ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมทรัพย์สิน (320400)   รวม      30,000    บำท 
ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมทรัพย์สิน      จ ำนวน     30,000    บำท 

 เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำบ ำรุงรักษำหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ค่ำบ ำรุงรักษำ
หรือซ่อมแซมทรัพย์สินอ่ืนๆ เช่น เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องคอมพิวเตอร์ 
เครื่องถ่ำยเอกสำร ยำนพำหนะ วัสดุต่ำงๆ ฯลฯ รวมทั้งงำนอ่ืนๆ                
ที่เก่ียวข้องและจ ำเป็นตลอดปี  

ค่ำวัสดุ (533000)       รวม    120,000     บำท 
วัสดุส ำนักงำน (330100)      จ ำนวน     20,000     บำท 

 เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำจัดซื้อวัสดุส ำนักงำน เช่น กระดำษ ปำกกำ ดินสอ
ยำงลบลวด เย็บ กระดำษ แฟ้ม แบบพิมพ์ต่ำงๆที่เกี่ยวข้องเป็นต้น 
รวมทั้งวัสดุอื่นๆ ที่เก่ียวข้องและจ ำเป็นตลอดปี  

 วัสดุคอมพิวเตอร์ (331400)      จ ำนวน     20,000    บำท 
 เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำจัดซื้อแผ่นหรือจำนบันทึกข้อมูล (Diskette,Floppy 
Disk,Removable Disk,Compact Disc, Digital Video Disk) เทปบันทึก
ข้อมูล Reel Magnetic Tape, Cassette Tape) หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ 
ส ำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกส ำหรับเครื่องพิมพ์เลเซอร์ แผ่น
กรองแสง แป้นพิมพ์ สำยเคเบิล แผงแป้นอักขระ หรือแป้นพิมพ์ (Key 
Board) เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมรี่ชิป (Memory Chip) เช่น RAM 
เมำส์ (Mous) พรินเตอร์สวิตซิ่งบ๊อกซ์ (Printer Switching Box) เครื่อง
กระจำยสัญญำณ (Hub) แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Card) เช่น Ethernet 
Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Card) เป็นต้น เครื่องอ่ำนและ
บันทึกข้อมูลต่ำงๆ เช่น แบบดิสก์เก็ต (Diskettes) แบบฮำร์ดดิสก์ (Hard 
Disk) แบบซีดีรอม (CD-ROM) และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีรำคำต่อ
หน่วยหนึ่งไม่เกิน 20,000 บำท ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องและจ ำเป็นตลอดทั้งปี  

วัสดุก่อสร้ำง (330600)       จ ำนวน     30,000 บำท 
 เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุก่อสร้ำง เช่น ปูนซีเมนต์ ทรำย อิฐ สี รวมทั้ง
วัสดุ  ไม้ เหล็ก และอ่ืนที่จ ำเป็น ฯลฯ  

วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง (330700)     จ ำนวน     50,000 บำท 
 เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำจัดซื้อวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ 
ยำงใน หัวเทียน ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องและจ ำเป็นตลอดทั้งปี  

งบลงทุน        รวม   200,000     บำท 
ค่ำครุภัณฑ์ (410000)       รวม   200,000     บำท 
ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์  (411800)     จ ำนวน    200,000 บำท 

 เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำบ ำรุงรักษำหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ค่ำบ ำรุงรักษำ
หรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น ๆ เช่น ยำนพำหนะ วัสดุต่ำง ๆ รวมทั้งงำน
อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง และจ ำเป็นตลอดปี  
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งำนไฟฟ้ำและถนน (00242)  รวม  8,220,604 บำท 
งบด ำเนินงำน (300000)      รวม        80,000   บำท 
ค่ำวัสดุ (330000)       รวม        80,000 บำท 
วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ (330200)      จ ำนวน       80,000 บำท 

 เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำจัดซื้อวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ ส ำหรับซ่อมหรือเปลี่ยน
วัสดุอุปกรณ์ที่ช ำรุดเสียหำยภำยในเขตต ำบลแม่ตื่น เช่น หลอดไฟฟ้ำ 
บำลำทส์  สตำร์ทเตอร์ สำยไฟฟ้ำ โคมไฟฟ้ำพร้อมขำ เทปพัน
สำยไฟฟ้ำ ปลั๊กไฟฟ้ำ สวิตซ์ไฟฟ้ำ และอุปกรณ์อ่ืนที่จ ำเป็น  

งบลงทุน        รวม   7,840,604 บำท 
ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง (420000)     รวม   7,840,604 บำท  
ค่ำก่อสร้ำงสิ่งสำธำรณูปโภค (421000)    รวม   7,840,604 บำท 
1. โครงกำรปรับปรุงและซ่อมแซมถนนในเขตพื้นที่ต ำบลแม่ตื่น  จ ำนวน       487,604 บำท 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำปรับปรุงและซ่อมแซมถนนในเขตพ้ืนที่ต ำบลแม่ตื่น 
จ ำนวน 16 หมู่บ้ำน เพ่ือบ ำรุงรักษำ ถนน ทำงสำธำรณะที่ช ำรุดให้
ประชำชนได้สัญจรไป-มำได้สะดวก แผนพัฒนำสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 
หน้ำ 94  ล ำดับที่ 11 และสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัดเชียงใหม่ 
ยุทธศำสตร์ที่ 2   

2. โครงกำรพนังป้องกันตลิ่งโดยวำงหินในกล่องลวดตำข่ำย บ้ำนหลวง  จ ำนวน       400,000 บำท 
    หมู่ที่ 1 

ขนำด ควำมยำว 40.00 เมตร สูง 2.50 เมตร กว้ำง 1.00 เมตร ตำมแบบ
แปลนที่ อบต.ก ำหนด แผนพัฒนำสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 หน้ำ  141  
ล ำดับที่ 1  และสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศำสตร์ที่ 2 

3. โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้ำนใหม่ หมู่ที่ 2 จ ำนวน       400,000 บำท 
จุดที่ 1 ขนำดกว้ำง 0.20 เมตร ควำมยำว 126.00 เมตร พร้อมฝำปิด 
จุดที่ 2 ขนำดกว้ำง 0.20 เมตร ควำมยำว 85.00 เมตร พร้อมฝำปิด  
ตำมแบบแปลนที่ กรมทำงหลวงชนบทก ำหนด แผนพัฒนำสี่ปี พ.ศ. 2561–
2564 หน้ำ 92 ล ำดับที่ 5 และสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัดเชียงใหม่ 
ยุทธศำสตร์ที่ 2 

 4.  โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้ำนแม่ตื่นน้อย จ ำนวน      378,000 บำท 
      หมู่ที่ 3 

จุดที่ 1 ขนำดกว้ำง 3.00 เมตร ควำมยำว 140.00 เมตร หนำ 0.15 เมตร 
พร้อมไหล่ทำง หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่ำ 420 ตำรำงเมตร 
จุดที่ 2 ขนำดกว้ำง 3.00 เมตร ควำมยำว 40.00 เมตร หนำ 0.15 เมตร 
พร้อมไหล่ทำง หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่ำ 120 ตำรำงเมตร  
ตำมแบบแปลนที่ กรมทำงหลวงชนบท แผนพัฒนำสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 
หน้ำ 92  ล ำดับที่  6  และสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัดเชียงใหม่ 
ยุทธศำสตร์ที่ 2 
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5. โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้ำนสันต้นปิน หมู่ที่ 4  จ ำนวน      390,000 บำท 
จุดที่ 1 ขนำดกว้ำง 3.00 เมตร ควำมยำว 157.00 เมตร หนำ 0.15 เมตร 
พร้อมไหล่ทำง หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่ำ 471 ตำรำงเมตร 
จุดที่ 2 ขนำดกว้ำง 3.00 เมตร ควำมยำว 24.00 เมตร หนำ 0.15 เมตร 
พร้อมไหล่ทำง และวำงท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำง 
0.40 เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่ำ 72 ตำรำงเมตร  
ตำมแบบแปลนที่ กรมทำงหลวงชนบทก ำหนด แผนพัฒนำสี่ปี พ.ศ. 2561 
– 2564 หน้ ำ 92 และสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จั งหวัดเชี ยงใหม่ 
ยุทธศำสตร์ที่ 2ที่ อบต.ก ำหนด แผนพัฒนำสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 
หน้ำ  92  ล ำดับที่ 6  และสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัดเชียงใหม่ 
ยุทธศำสตร์ที่ 2 

6. โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้ำนห้วยหล่อดูก หมู่ที่ 5  จ ำนวน      375,000 บำท 
ขนำดกว้ำง 4.00 เมตร ควำมยำว 134.00 เมตร หนำ 0.15 เมตร 
พร้อมไหล่ทำง หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่ำ 536 ตำรำงเมตร ตำมแบบแปลน
ที่ กรมทำงหลวงชนบทก ำหนด แผนพัฒนำสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 หน้ำ  
92 ล ำดับที่  6  และสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จั งหวัด เชียงใหม่ 
ยุทธศำสตร์ที่ 2 

7. โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้ำนขุนแม่ตื่นน้อย จ ำนวน      375,000 บำท 
    หมู่ที่ 6 

ขนำดกว้ำง 4.00 เมตร ควำมยำว 134.00 เมตร หนำ 0.15 เมตร 
พร้อมไหล่ทำง หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่ำ 536 ตำรำงเมตร ตำมแบบแปลน
ที่ กรมทำงหลวงชนบทก ำหนด แผนพัฒนำสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 
หน้ำ  92 ล ำดับที่ 6 และสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัดเชียงใหม่ 
ยุทธศำสตร์ที่ 2 

8. โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้ำนซิแบร หมู่ที่ 7  จ ำนวน      375,000 บำท 
ขนำดกว้ำง 4.00 เมตร ควำมยำว 134.00 เมตร หนำ 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทำง 
หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่ำ 536 ตำรำงเมตร ตำมแบบแปลนที่ กรมทำงหลวงชนบท
ก ำหนด แผนพัฒนำสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 หน้ำ  92 ล ำดับที่ 6 และสอดคล้อง
กับยุทธศำสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศำสตร์ที่ 2 

9. โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้ำนห้วยยำบ หมู่ที่ 8  จ ำนวน      375,000 บำท 
ขนำดกว้ำง 4.00 เมตร ควำมยำว 134.00 เมตร หนำ 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทำง 
หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่ำ 536 ตำรำงเมตร ตำมแบบแปลนที่ กรมทำงหลวงชนบท
ก ำหนด แผนพัฒนำสี่ป ีพ.ศ. 2561 – 2564 หน้ำ 92 ล ำดับที่ 6และสอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์จังหวัดเชยีงใหม ่ยุทธศำสตร์ที่ 2 

10. โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้ำนแม่ระอำใน จ ำนวน      375,000 บำท 
     หมู่ที่ 9 

ขนำดกว้ำง 4.00 เมตร ควำมยำว 134.00 เมตร หนำ 0.15 เมตร 
พร้อมไหล่ทำง หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่ำ 536 ตำรำงเมตร ตำมแบบแปลน
ที่ กรมทำงหลวงชนบทก ำหนด แผนพัฒนำสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 
หน้ำ  92 ล ำดับที่ 6 และสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัดเชียงใหม่ 
ยุทธศำสตร์ที่ 2 
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11. โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้ำนแม่ระอำนอก จ ำนวน      375,000 บำท 
     หมู่ที่ 10 

ขนำดกว้ำง 4.00 เมตร ควำมยำว 134.00 เมตร หนำ 0.15 เมตร 
พร้อมไหล่ทำง หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่ำ 536 ตำรำงเมตร ตำมแบบแปลน
ที่ กรมทำงหลวงชนบทก ำหนด แผนพัฒนำสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 
หน้ำ  92 ล ำดับที่ 6  และสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัดเชียงใหม่ 
ยุทธศำสตร์ที่ 2 

12. โครงกำรก่อสร้ำงแท็งค์เก็บน้ ำ เพื่ออุปโภคบริโภค    จ ำนวน      375,000 บำท 
     บ้ำนทุ่งต้นงิ้ว หมู่ที่ 11 

ก่อสร้ำงถังเก็บน้ ำ ขนำดกว้ำง 4.00 เมตร ควำมยำว 8.00 เมตร 
ควำมสูง 2.50 เมตร ตำมแบบแปลนที่ อบต.ก ำหนด แผนพัฒนำสี่ปี 
พ.ศ. 2561 – 2564  หน้ ำ 96 ล ำดับที่  24  และสอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศำสตร์ที่ 2 

13. โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้ำนแม้วแม่เทย จ ำนวน      375,000 บำท 
     หมู่ที่ 12 

ขนำดกว้ำง 4.00 เมตร ควำมยำว 134.00 เมตร หนำ 0.15 เมตร 
พร้อมไหล่ทำง หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่ำ 536 ตำรำงเมตร ตำมแบบแปลน
ที่ กรมทำงหลวงชนบทก ำหนด แผนพัฒนำสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 
หน้ำ  92 ล ำดับที่ 6  และสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัดเชียงใหม่ 
ยุทธศำสตร์ที่ 2 

14. โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้ำนปิยอทะ หมู่ที่ 13 จ ำนวน      375,000 บำท 
ขนำดกว้ำง 4.00 เมตร ควำมยำว 134.00 เมตร หนำ 0.15 เมตร 
พร้อมไหล่ทำง หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่ำ 536 ตำรำงเมตร ตำมแบบแปลน
ที่ กรมทำงหลวงชนบทก ำหนด แผนพัฒนำสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 
หน้ำ  92 ล ำดับที่ 6  และสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัดเชียงใหม่ 
ยุทธศำสตร์ที่ 2 

 15. โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้ำนห้วยไก่ป่ำ จ ำนวน      385,000 บำท 
      หมู่ที่ 14 

จุดที่ 1 ขนำดกว้ำง 3.00 เมตร ควำมยำว 90.00 เมตร หนำ 0.15 เมตร พร้อมไหล่
ทำง หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่ำ 270 ตำรำงเมตร 
จุดที่ 2 ขนำดกว้ำง 4.00 เมตร ควำมยำว 70.00 เมตร หนำ 0.15 เมตร พร้อมไหล่
ทำง หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่ำ 280 ตำรำงเมตร ตำมแบบแปลนที่ กรมทำงหลวง
ชนบทก ำหนด แผนพัฒนำสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 หน้ำ  92 ล ำดับที่ 6  และ
สอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศำสตร์ที่ 2 

 16. โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้ำนบรำโกร  จ ำนวน      375,000 บำท 
      หมู่ที่ 15 

ขนำดกว้ำง 4.00 เมตร ควำมยำว 134.00 เมตร หนำ 0.15 เมตร 
พร้อมไหล่ทำง หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่ำ 536 ตำรำงเมตร ตำมแบบแปลน
ที่ กรมทำงหลวงชนบทก ำหนด แผนพัฒนำสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 
หน้ำ  92 ล ำดับที่ 6  และสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัดเชียงใหม่ 
ยุทธศำสตร์ที่ 2 
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17. โครงกำรก่อสร้ำงฝำยชะลอน้ ำขนำดเล็กเพื่อกำรเกษตรบ้ำนห้วยดินหม้อ จ ำนวน      400,000 บำท 
     หมู่ที่16 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรก่อสร้ำงฝำยชะลอน้ ำขนำดเล็กเพ่ือ
กำรเกษตร บ้ำนห้วยดินหม้อ หมู่ที่ 16 ขนำดควำมยำว 20 เมตร สูง 
1.50 เมตร สันฝำยกว้ำง 1.00 เมตร ตำมแบบแปลนที่ อบต.ก ำหนด 
แผนพัฒนำสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 หน้ำ  98 ล ำดับที่ 5 และสอดคล้อง
กับยุทธศำสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศำสตร์ที่ 2 

18.  โครงกำรปรับปรุงและซ่อมแซมถนนในเขตพื้นที่ต ำบลแม่ตื่น  จ ำนวน      400,000 บำท  
      (บ้ำนใหม่ หมู่ที่ 2 – บ้ำนสันต้นปินหมู่ที่ 4) 

 เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรปรับปรุงถนนสำยหลักเส้นทำงจำก บ้ำน
ใหม่ หมู่ที่ 2 – บ้ำนสันต้นปิน หมู่ที่ 4  ตำมแบบแปลนที่กรมทำง
หลวงชนบทก ำหนด แผนพัฒนำสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 หน้ำ  94 
ล ำดับที่ 11  และสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศำสตร์
ที่ 2  

19.  โครงกำรก่อสร้ำงอำคำรศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก บ้ำนลูกูดู   จ ำนวน      400,000 บำท  
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรก่อสร้ำงอำคำรศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก บ้ำนลูกูดู  
ตำมแบบแปลนที่ อบต.ก ำหนด แผนพัฒนำสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564  หน้ำ  
96  และสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศำสตร์ที่ 3 

20. โครงกำรปรับปรุงซ่อมแซมและต่อเติมศำลำเอนกประสงค์ประจ ำ จ ำนวน      250,000 บำท 
     หมู่บ้ำนในเขตต ำบลแม่ตื่น 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรปรับปรุงที่พักริมทำง/จุดชมวิว บ้ำนแม้ว
แม่เทย หมู่ที่ 12  ตำมแบบแปลนที่ อบต.ก ำหนด แผนพัฒนำสี่ปี พ.ศ. 
2561 – 2564 หน้ำ  94 ล ำดับที่ 14  และสอดคล้องกับยุทธศำสตร์
จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศำสตร์ที่ 6 

ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง(420000)     รวม    200,000    บำท 
ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้ำง (421100)   จ ำนวน      200,000 บำท 

 เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำบ ำรุงรักษำหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ค่ำบ ำรุงรักษำ
หรือซ่อมแซมทรัพย์สินอ่ืน ๆ เช่น ซ่อมแซมประตูห้องพัก  ซ่อมแซม
ประต ูหน ้ำต ่ำง ทำส ีบ ้ำนพ ักข ้ำรำชกำร ซ ่อมแซมฝ ้ำเพดำน 
ซ ่อ ม แ ซ ม ห ล ัง ค ำบ ้ำ น  ซ ่อ ม แ ซ ม ห ้อ งน้ ำ  ป ร ับ ป ร ุง ร ะบ บ
สำธำรณูปโภค และอ่ืนๆที่เสียหำยตลอดปี   

งบเงินอุดหนุน (600000)      รวม     300,000 บำท 
เงินอุดหนุนกิจกำรที่เป็นสำธำรณประโยชน์ (610200)  รวม     300,000 บำท 
เงินอุดหนุนกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค อ ำเภอฮอด    จ ำนวน       300,000 บำท 

 เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรขยำยกำรให้บริกำร
ไฟฟ้ำในพ้ืนที่ต ำบลแม่ตื่น ถือปฏิบัติตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำ
ด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ไม่เกินร้อยละ 5 
หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 2072  ลงวันที่ 5 
กรกฎำคม 2561  แผนพัฒนำสี่ปี  พ.ศ. 2561 – 2564 หน้ำ 92 และ
สอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศำสตร์ที่ 2  
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แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 
งำนส่งเสริมและสนับสนุนควำมเข้มแข็งของชุมชน (00250) รวม   185,000 บำท 
งบด ำเนินงำน (530000)      รวม    135,000 บำท 
ค่ำใช้สอย (532000)       รวม    135,000 บำท 
รำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรปฏิบตัิรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่น รวม     135,000 บำท 
(320300) 
โครงกำรเสริมสร้ำงกระบวนกำรจัดท ำแผนชุมชน และแผนพัฒนำท้องถิ่น จ ำนวน       50,000 บำท  

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำใช้สอยในกำรจัดโครงกำรเสริมสร้ำงกระบวนกำรจัดท ำ
แผนชุมชน และแผนพัฒนำท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้น ำชุมชนมี
ส่วนร่วม และตระหนักถึงควำมส ำคัญกระบวนกำรจัดท ำแผนชุมชน เพ่ือน ำ
ข้อมูลมำจัดท ำเป็นแผนพัฒนำท้องถิ่น มีค่ำใช้จ่ำย เช่น ค่ำอำหำรและ
อำหำรว่ำง ค่ำป้ำย ค่ำวัสดุอุปกรณ์ ค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องและจ ำเป็น 
ถือปฏิบัติตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0891.4/ ว 856 ลงวันที่ 12 
มีนำคม 2553 ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.
2559 หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด มท 0810.2/ว 0600  ลงวันที่ 
29 มกรำคม 2559 และหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด มท 0810.2/ว 
5797 ลงวันที่ 10 ตุลำคม 2559 แผนพัฒนำสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 หน้ำ 
150  ล ำดับที่ 3 และสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศำสตร์
ที่ 6 

โครงกำรบ ำบัดทุกข์บ ำรุงสุขแบบ ABC      จ ำนวน      20,000 บำท 
 เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรบ ำบัดทุกข์บ ำรุงสุขแบบ ABC โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและพัฒนำควำมเป็นอยู่ของ
ประชำชน ให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจน และน ำไป
ต่อยอดในกำรประกอบอำชีพของตนเอง มีค่ำใช้จ่ำย เช่น ค่ำวิทยำกร ค่ำ
ป้ำย ค่ำวัสดุอุปกรณ์ ค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องและจ ำเป็น ถือปฏิบัติตำม
หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที่ 0891.4/ว893 ลงวันที่ 
30 มีนำคม 2555 แผนพัฒนำสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564  หน้ำ  102 ล ำดับ
ที่ 2  และสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศำสตร์ที่ 3 

โครงกำรเสริมสร้ำงครอบครัวอบอุ่นเพิ่มพูนศักยภำพควำมเข้มแข็งของชุมชน จ ำนวน     10,000 บำท 
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรเสริมสร้ำงครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมครอบครัวในชุมชนให้มีควำมอบอุ่น เกิด
ควำมรักควำมสำมัคคี ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมสำนสัมพันธ์ระหว่ำงแม่ กับ
ลูก เพ่ือให้ เกิดควำมอบอุ่นในครอบครัว  มีค่ำใช้จ่ำย เช่น ค่ำป้ำย 
ค่ำอำหำรและอำหำรว่ำง ค่ำตอบแทนวิทยำกร ค่ำวัสดุอุปกรณ์ ค่ำใช่
จ่ำยอื่นๆที่เกี่ยวข้องและจ ำเป็น ถือปฏิบัติตำม พ.ร.บ. สภำต ำบลและ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม มำตรำ 67 (6) 
แผนพัฒนำสี่ปี  พ.ศ. 2561 – 2564 หน้ ำ  131 ล ำดับที่  2 และ
สอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศำสตร์ที่ 3 
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โครงกำรส่งเสริมและสนับสนุนปรองดองสมำนฉันท์   จ ำนวน       30,000 บำท 
 เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรส่งเสริมและสนับสนุนปรองดอง
สมำนฉันท์ ถือปฏิบัติตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 
0310.4/ว 2128 ลงวันที่  3 กรกฎำคม 2557 และด ำเนินกำรตำม
แนวนโยบำยคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) แผนพัฒนำสี่ปี 
พ.ศ. 2561 – 2564 หน้ ำ  142 ล ำดับที่  2   และสอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศำสตร์ที่ 5 

โครงกำรลด ละ เลิก อบำยมุข      จ ำนวน        5,000 บำท 
 เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรลด ละ เลิก อบำยมุข มี
ค่ำใช้จ่ำย เช่น ค่ำวัสดุ ค่ำวิทยำกร ค่ำอำหำรและอำหำรว่ำง และอุปกรณ์
อ่ืนๆ ที่ เกี่ยวข้อง ถือปฏิบัติตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วย
ค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและกำรเข้ำรับกำรฝึก อบรมของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น 
พ.ศ. 2557 และหนังสือกระทรวงมหำดไทย มท 0808.2/ว2224 ลงวันที่                
19 ต.ค. 2560 ตำมแผนพัฒนำสี่ปี พ.ศ.2561 – 2564 หน้ำ  134 ล ำดับที่ 5  
และสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศำสตร์ที่ 5 

โครงกำรจัดงำนวันสตรีสำกลต ำบลแม่ตื่น     จ ำนวน      20,000 บำท 
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรจัดงำนวันสตรีสำกล
ต ำบลแม่ตื่น มีค่ำใช้จ่ำย เช่น ค่ำวัสดุ ค่ำวิทยำกร ค่ำอำหำรและ
อำหำรว่ำง และอุปกรณ์ อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ถือปฏิบัติตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและกำรเข้ำรับ
กำรฝึก อบรมของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2557 และหนั งสือ
กระทรวงมหำดไทย มท 0808.2/ว2224 ลงวันที่  19 ต.ค. 2560    
ตำมแผนพัฒนำสี่ปี พ.ศ.2561 – 2564 หน้ำ 131 ล ำดับที่ 1 และ
สอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศำสตร์ที่ 5 

งบเงินอุดหนุน (560000)      รวม     50,000 บำท 
เงินอุดหนุน (561000)      รวม     50,000 บำท 
เงินอุดหนุนเอกชน (610300)      รวม        50,000 บำท 
เงินอุดหนุนวิสำหกิจชุมชนเพื่อกำรท่องเที่ยว    จ ำนวน       50,000 บำท 

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนตำมโครงกำรส่งเสริมอำชีพวิสำหกิจชุมชนเพ่ือ
กำรท่องเที่ยว  ส่งเสริมให้ประกอบอำชีพเสริมสร้ำงรำยได้ ลดรำยจ่ำย
ในครัวเรือน  ถือปฏิบัติตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงิน
อุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ไม่เกินร้อยละ 5 
หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616  ลงวันที่ 24  
มิถุนำยน  2559  แผนพัฒนำสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564  หน้ำ  154 ล ำดับ
ที่ 6  และสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศำสตร์ที่ 3 
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แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนนัทนำกำร 
งำนกีฬำและนันทนำกำร(00262)     รวม     250,000 บำท 
งบด ำเนินงำน (300000)      รวม    250,000 บำท 
ค่ำใช้สอย (320000)       รวม    250,000 บำท 
รำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรปฏิบตัิรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่น รวม     250,000 บำท 
(320300) 
โครงกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำในระดับต่ำงๆ   จ ำนวน    120,000 บำท 

 เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำใช้จ่ำยในกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำใน
ระดับต่ำงๆ ถือปฏิบัติตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที่ มท 
0808.2/ว 73 ลงวันที่ 16 มกรำคม  2560 แผนพัฒนำสี่ปี พ.ศ. 2561– 
2564 หน้ำ 133 ล ำดับที่ 1 และสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัดเชียงใหม่ 
ยุทธศำสตร์ที่ 3 

โครงกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำยุวชนและเยำวชนประจ ำต ำบลแม่ตื่น   จ ำนวน    50,000 บำท 
 เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำเยำวชนและประชำชน
ประจ ำต ำบลแม่ตื่น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก เยำวชน และ
ประชำชนมีสุขภำพ พลำนำมัยแข็งแรง สมบูรณ์ ใช้ เวลำว่ำงให้เกิด
ประโยชน์ ห่ำงไกลยำเสพติด รู้รักสำมัคคี   รู้แพ้ รู้ชนะ มีค่ำใช้จ่ำย เช่น 
ค่ำป้ำย เงินรำงวัล ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำร ค่ำจ้ำงเหมำจัดสถำนที่ 
ค่ำเช่ำเครื่องเสียง ค่ำใช้จ่ำยอื่นที่เกี่ยวข้องและจ ำเป็น กรมส่งเสริมกำร
ปกครองท้องถิ่น ที่  มท 0808.2/ว73 ลงวันที่  16 มกรำคม  2560 
แผนพัฒนำสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 หน้ำ  134 ล ำดับที่ 8  และสอดคล้อง
กับยุทธศำสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศำสตร์ที่ 3 

โครงกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำ “ยอดดอยสัมพันธ์”    จ ำนวน     80,000 บำท 
 เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำ “ยอดดอยสัมพันธ์”โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมให้ เด็ก เยำวชน และประชำชนมีสุขภำพ 
พลำนำมัยแข็งแรง สมบูรณ์ ใช้เวลำว่ำงให้เกิดประโยชน์ ห่ำงไกลยำเสพ
ติด รู้รักสำมัคคี   รู้แพ้ รู้ชนะ มีค่ำใช้จ่ำย เช่น ค่ำป้ำย เงินรำงวัล 
ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำร ค่ำจ้ำงเหมำจัดสถำนที่ ค่ำเช่ำเครื่องเสียง 
ค่ำใช้จ่ำยอื่นที่เกี่ยวข้องและจ ำเป็น กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที่ 
มท 0808.2/ว73 ลงวันที่ 16 มกรำคม  2560 แผนพัฒนำสี่ปี พ.ศ. 2561 
– 2564 หน้ำ  134 ล ำดับที่ 4  และสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัด
เชียงใหม่ ยุทธศำสตร์ที่ 3 
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งำนศำสนำวัฒนธรรมท้องถิน่ (00263)    รวม   720,000 บำท 
งบด ำเนินงำน (300000)      รวม    720,000 บำท 
ค่ำใช้สอย (320000)       รวม    720,000 บำท 
รำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรรับรองและพิธีกำร (320200)   รวม        60,000 บำท 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำนรัฐพิธี      จ ำนวน       60,000 บำท 

 เพ่ือเป็นเงินค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำนรัฐพิธีต่ำง ๆ  เช่น วันเฉลิมพระชนมพรรษำ  
วันปิยมหำรำช ฯลฯ รวมทั้งงำนอ่ืน ๆ  ที่ เกี่ยวข้อง ถือปฏิบัติตำมหนังสือ
กระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0310.4/ว 2128  ลงวันที่ 31 กรกฎำคม 
2557 แผนพัฒนำสี่ปี  พ.ศ. 2561 – 2564   หน้ ำ  112 ล ำดับที่  1  และ
สอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศำสตร์ที่ 3 

รำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรปฏิบตัิรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่น รวม     660,000 บำท 
(320300) 
โครงกำรจัดงำนประเพณียี่เป็ง-ลอยกระทง ต ำบลแม่ตื่น   จ ำนวน     500,000 บำท 

 เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรจัดงำนประเพณียี่เป็ง-ลอยกระทง 
โดยมีวัตถุประสงค์ส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี พัฒนำ
อำชีพ เสริมรำยได้ พัฒนำคุณภำพชีวิตของประชำชน เสริมสร้ำงควำม
รักควำมสำมัคคีของเด็ก เยำวชน ประชำชน ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วม
ของหน่วยงำน ภำครัฐ เอกชน ประชำชน มีค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน
ตำมโครงกำร เช่น เงินรำงวัล จ้ำงเหมำเครื่องเสียง ค่ำจัดกำรระบบ
ไฟฟ้ำ ค่ำเช่ำสถำนที่  จ้ำงเหมำท ำควำมสะอำดสถำนที่จัดงำน 
ค่ำอำหำรว่ำงส ำหรับแขกผู้มีเกียรติ ค่ำป้ำย ค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง
และจ ำเป็น ถือปฏิบัติตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.4/  
ว 3722 ลงวันที่ 10 สิงหำคม 2555 แผนพัฒนำสี่ปี พ.ศ. 2561 – 
2564   หน้ำ  116 ล ำดับที่ 7  และสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัด
เชียงใหม่ ยุทธศำสตร์ที่ 3  

โครงกำรจัดเก็บข้อมูลทำงด้ำนประวัติศำสตร์ ศิลปวัฒนธรรม  จ ำนวน      50,000 บำท 
โบรำณสถำนและโบรำณวัตถุ ต ำบลแม่ตื่น 

 เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำรส่งเสริมและสนับสนุนภูมิปัญญำท้องถิ่น 
ประจ ำปี 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ืออนุรักษ์ภูมิปัญญำท้องถิ่น ส่งเสริม
กำรรวมกลุ่มต่ำงๆในเขตต ำบลแม่ตื่น มีค่ำใช้จ่ำย ถือปฏิบัติตำม พรบ.สภำ
ต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติม มำตรำ 67(8) 
แผนพัฒนำสี่ปี  พ.ศ. 2561 – 2564   หน้ำ  116  ล ำดับที่  4  และ
สอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศำสตร์ที่ 3 
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โครงกำรจัดงำนมุฑิตำจิตรดน้ ำด ำหัวผู้สูงอำยุและประเพณีปี๋ใหม่เมือง  จ ำนวน        40,000 บำท 
 เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำรจัดงำนแสดงมุฑิตำจิตรดน้ ำด ำหัว ผู้สูงอำยุและ
ประเพณีปี๋ ใหม่ ประจ ำปี 2560 โดยมีวัตถุประสงค์ส่งเสริมให้ประชำชน 
ตระหนักถึงควำมส ำคัญถึงประเพณีรดน้ ำด ำหัวผู้สูงอำยุ เพ่ือสร้ำงควำมรัก 
ควำมสำมัคคีในชุมชน  มีค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรตำมโครงกำร เช่น ค่ำป้ำย เงิน
รำงวัล ถือปฏิบัติตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1639 ลง
วันที่ 17 เมษำยน 2556 แผนพัฒนำสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564   หน้ำ  110  
และสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศำสตร์ที่ 3 

โครงกำรส่งเสริมงำนประเพณีท้องถิ่นของต ำบลแม่ตื่น   จ ำนวน      40,000 บำท 
 เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำรส่งเสริมงำนประเพณีท้องถิ่นของต ำบลแม่ตื่น 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมและสืบทอดพระพุทธศำสนำและวัฒนธรรม
ประเพณีของชำติ มีค่ำใช้จ่ำย เช่น วัสดุอุปกรณ์ ค่ำใช้จ่ำยอ่ืนที่เกี่ยวข้องและ
จ ำเป็น ถือปฏิบัติตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1639 ลง
วันที่ 17 เมษำยน 2556 แผนพัฒนำสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564   หน้ำ  116  
ล ำดับที่ 5 และสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศำสตร์ที่ 3 

โครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ     จ ำนวน      30,000 บำท 
 เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ภำรกิจกำร
รับเสด็จอ ำเภออมก๋อย ถือปฏิบัติตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด มท 0891.4/ว 1659 ลงวันที่ 24 สิงหำคม 2553 และ
หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0801.2/ว 
1060 ลงวันที่ 31 พฤษภำคม 2559แผนพัฒนำสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564  
หน้ำ  103  ล ำดับที่ 1 และสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัดเชียงใหม่ 
ยุทธศำสตร์ที่ 3 
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งำนวิชำกำรวำงแผนและส่งเสรมิกำรท่องเที่ยว (00264) รวม     208,000    บำท 
งบด ำเนินงำน (300000)      รวม    208,000    บำท 
ค่ำใช้สอย (320000)       รวม    208,000    บำท 
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร (320100)    รวม    108,000   บำท 
ค่ำจ้ำงเหมำคนงำนทั่วไป       จ ำนวน      108,000 บำท 

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำจ้ำงเหมำคนงำนทั่วไป ปฏิบัติงำนใช้แรงงำนทั่วไป
และงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเป็นค่ำจ้ำงเหมำงำนหรือกิจกรรม
ต่ำงๆรวมทั้งงำนอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องและจ ำเป็นตลอดปี  ถือปฏิบัติตำม
หนังสือกระทรวงมหำดไทย มท 088.2/ว7120 ลงวันที่ 9 ธันวำคม 
2559 

รำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรปฏิบตัิรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่น รวม     100,000 บำท 
(320300) 
โครงกำรพัฒนำแหล่งท่องเที่ยวในเขตต ำบลแม่ตื่น    จ ำนวน      100,000 บำท 

 เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำรพัฒนำแหล่งท่องเที่ยวในเขตต ำบลแม่ตื่น โดย
มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนำแหล่งท่องเที่ยวและอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม และขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น รักษำระบบนิเวศ 
ประชำชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน มีค่ำใช้จ่ำย เช่น ค่ำป้ำยแหล่งท่องเที่ยว ค่ำ
วัสดุอุปกรณ์ต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องและจ ำเป็น ถือปฏิบัติตำมหนังสือกรม
ส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 164 ลงวันที่ 26 
มกรำคม 2558 และพ.ร.บ.สภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล มำตรำ 
67 (7) แผนพัฒนำสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564  หน้ำ  108 ล ำดับที่ 2  และ
สอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศำสตร์ที่ 4 
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แผนงำนกำรเกษตร 
งำนส่งเสรมิกำรเกษตร (00321)     รวม     70,000 บำท 
งบด ำเนินงำน (530000)      รวม    50,000 บำท 
ค่ำใช้สอย (532000)       รวม    50,000 บำท 
รำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรปฏิบตัิรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่น รวม     50,000 บำท 
(320300) 
โครงกำรรณรงค์และป้องกันโรคพืชและสัตว์    จ ำนวน      30,000 บำท 

 เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรตำมโครงกำรรณรงค์และป้องกันโรค
พืชและสัตว์ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือก ำจัดโรคระบำด และส่งเสริมให้
เกษตรกรมีควำมรู้ในกำรฉีดวัคซีนและอำกำรของโรคท่ีเกิดจำกสัตว์ มี
ค่ำใช้จ่ำย เช่น ค่ำป้ำย ค่ำตอบแทนวิทยำกร ค่ำวัสดุอุปกรณ์ ค่ำอำหำร และ
อำหำรว่ำง ค่ำใช้จ่ำยอ่ืนที่เกี่ยวข้องและจ ำเป็น ถือปฏิบัติตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมของ อปท. พ.ศ. 2549 
และหลักเกณฑ์ ว่ำด้วยกำรตั้งงบประมำณ เพ่ือกำรช่วยเหลือประชำชนตำม
อ ำนำจหน้ำที่ของ อบจ. เทศบำล อบต. พ.ศ. 2543 แผนพัฒนำสี่ปี พ.ศ. 
2561 – 2564   หน้ำ  135 ล ำดับที่ 3  และสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัด
เชียงใหม่ ยุทธศำสตร์ที่ 3 

โครงกำรด ำเนนิกำรให้บริกำรและถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรเกษตร  จ ำนวน        20,000 บำท 
ประจ ำต ำบลแม่ตื่น    

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนของศูนย์บริกำรและถ่ำยทอด
เทคโนโลยีทำงกำรเกษตรต ำบลแม่ตื่น ตำมแนวทำงเศรษฐกิจพอเพียง โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้เกษตรกรเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ น ำไปใช้ในชีวิตประจ ำวัน 
และปรับปรุงพัฒนำอำชีพได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ มีค่ำใช้จ่ ำย เช่น
ค่ำตอบแทน เบี้ยประชุม คณะกรรมกำรศูนย์ฯ วัสดุอุปกรณ์ประจ ำศูนย์  ค่ำ
สื่อสิ่งพิมพ์ ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ค่ำวิทยำกร ค่ำศึกษำดูงำน
และฝึกอบรมให้ควำมรู้เกษตรกรและประชำชนทั่วไป  ค่ำป้ำย ค่ำพำหนะ ค่ำ
น้ ำมันเชื้อเพลิง จัดหำพันธุ์สัตว์  พันธุ์พืชผัก พันธุ์ข้ำว วัสดุกำรเกษตร  และ
ค่ำใช้จ่ำยอ่ืนที่จ ำเป็น แผนพัฒนำสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 หน้ำ  135 
ล ำดับที่ 2  และสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศำสตร์ที่ 3 

ค่ำวัสดุ (330000)       รวม       20,000 บำท 
วัสดุกำรเกษตร (331000)      จ ำนวน      20,000 บำท 

 เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุเกษตร เช่น สำรอินทรีย์ และปุ๋ยชีวภำพ เพ่ือ
ป้องกันและก ำจัดศัตรูพืชและสัตว์ พันธุ์พืช ปุ๋ย วัสดุเพำะช ำ อุปกรณ์ใน
กำรขยำยพันธุ์พืช ฯลฯ เพ่ือใช้ในส ำนักงำน  
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งำนอนุรักษ์แหล่งน้ ำและป่ำไม้ (00322)    รวม      40,000 บำท 
งบด ำเนินงำน (300000)        รวม     40,000 บำท 
ค่ำใช้สอย (320000)       รวม     40,000 บำท 
รำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรปฏิบตัิรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่น รวม      40,000 บำท 
(320300) 
โครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ   จ ำนวน       20,000 บำท 

 เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรตำมโครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ ครบ 60 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้
ประชำชนตระหนักและเห็นควำมส ำคัญของพืชท้องถิ่น รู้จักใช้ทรัพยำกร
อย่ำงชำญฉลำด มีค่ำใช้จ่ำย เช่น จ้ำงเก็บข้อมูล จ้ำงท ำรูปเล่ม จ้ำงเหมำ
รถยนต์ ค่ำจัดซื้อเมล็ดพันธุ์พืช ค่ำใช้จ่ำยอ่ืนที่เกี่ยวข้องและจ ำเป็น ถือ
ปฏิบัติตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/
ว164 ลงวันที่ 26 มกรำคม 2558 แผนพัฒนำสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564  หน้ำ 
111 ล ำดับที่ 11 และสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศำสตร์
ที่ 4 

โครงกำรปลูกป่ำเฉลิมพระเกียรติ      จ ำนวน       20,000 บำท 
 เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรตำมโครงกำรปลูกป่ำเฉลิมพระ
เกียรติ “ท้องถิ่น สร้ำงป่ำ รักษ์น้ ำ” ถือปฏิบัติตำมหนังสือกรมส่งเสริม
กำรปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0801.2/ว 1931 ลงวันที่ 25 มิถุนำยน 2561 
และพ.ร.บ.สภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพ่ิมเติม มำตรำ 67 (7) และด ำเนินกำรตำมแนวนโยบำยคณะ
รักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) แผนพัฒนำสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 
หน้ำ 110 ล ำดับที่ 6 และสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัดเชียงใหม่ 
ยุทธศำสตร์ที่ 4   
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ส่วนที่ 4 
 

งบประมำณรำยจ่ำยเฉพำะกำร 
งบประมำณรำยจ่ำยเฉพำะกำรกิจกำรประปำ 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
 
 
 

ของ 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่ตื่น 
อ ำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 
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ค ำแถลงงบประมำณประจ ำปีงบประมำณ  2562 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่ตื่น 
อ ำเภออมก๋อย  จังหวดัเชียงใหม่ 

รำยรับงบประมำณรำยจ่ำยเฉพำะกำรกิจกำรประปำ 

ค ำแถลง 
ประกอบงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 

รำยรับ ประมำณกำร 
ปี พ.ศ.2562 

รำยได้จัดเก็บ  
   หมวดค่ำธรรมเนียม ค่ำปรับและใบอนุญำต 25,000.00 
   หมวดรำยได้จำกทรัพย์สิน 1,000.00 
   หมวดรำยได้จำกสำธำรณูปโภคและกำรพำณิชย์ 214,000.00 

รวมรำยได้จัดเก็บเอง 240,000.00 
เงินช่วยเหลืองบประมำณรำยจ่ำยเฉพำะกำรประปำ  
   เงินช่วยเหลืองบประมำณรำยจ่ำยเฉพำะกำรประปำ 200,000.00 
   รวมเงินช่วยเหลืองบประมำณรำยจ่ำยเฉพำะกำร/ประปำ  

รวมรำยรับ 440,000.00 

รำยจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยเฉพำะกำรกิจกำรประปำ 

ค ำแถลงงบประมำณ 
ประกอบงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 

รำยจ่ำย ประมำณกำร 
ปี พ.ศ.2562 

รำยจ่ำยจำกงบประมำณ  
งบกลำง - 
งบบุคลำกร (หมวดเงินเดือน ค่ำจ้ำงประจ ำ และค่ำจ้ำงชั่วครำว) - 
งบด ำเนินงำน (หมวดค่ำตอบแทน ใช้สอยและวัสดุและหมวดค่ำ
สำธำรณูปโภค) 

400,000.00 

งบลงทุน (หมวดค่ำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง) 40,000.00 
งบรำยจ่ำยอ่ืน (หมวดรำยจ่ำยอ่ืน) - 
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน) - 

รวมรำยจ่ำย 440,000.00 
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รำยงำนรำยละเอียดประมำณกำรรำยจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยเฉพำะกำร 
กิจกำรประปำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่ตืน่ 

ประจ ำปีงบประมำณ 2562 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่ตื่น 
อ ำเภออมก๋อย   จังหวดัเชียงใหม ่

 
ประมำณกำรรำยรับรวมทั้งสิ้น   440,000.00 บำท แยกเป็น 
 

รำยได้จัดเก็บเอง 
หมวดค่ำธรรมเนียม ค่ำปรับและใบอนุญำต             รวม      25,000  บำท 
ประเภทรำยรับ  ค่ำธรรมเนียมติดตั้งประปำ   จ ำนวน   10,000   บำท 

ประมำณกำรไว้  เนื่องจำกคำดว่ำจะจัดเก็บได้ 
ประเภทรำยรับ  ค่ำมำตรวัดน้ ำประปำ    จ ำนวน   10,000  บำท 
   ประมำณกำรไว้  เนื่องจำกคำดว่ำจะจัดเก็บได้ 
ประเภทรำยรับ  เงินประกัน     จ ำนวน    5,000  บำท 

ประมำณกำรไว้ เนื่องจำกคำดว่ำจะจัดเก็บได้ 
หมวดรำยได้จำกทรัพย์สิน       รวม       1,000  บำท 
ประเภทรำยรับ  ดอกเบี้ย      จ ำนวน    1,000   บำท  
  ประมำณกำรไว้  เนื่องจำกคำดว่ำจะได้รับ 
หมวดรำยได้จำกสำธำรณูปโภคและกำรพำณิชย์    รวม     214,000  บำท 
ประเภทรำยรับ  รำยได้จำกสำธำรณูปโภคและกำรพำณิชย์  จ ำนวน  214,000  บำท 
   ประมำณกำรไว้  เนื่องจำกคำดว่ำจะจัดเก็บได้ 

เงินช่วยเหลืองบประมำณรำยจ่ำยเฉพำะกำรประปำ 
เงินช่วยเหลืองบประมำณรำยจ่ำยเฉพำะกำรประปำ   รวม      200,000  บำท 
ประเภทรำยรับ เงินช่วยเหลืองบประมำณรำยจ่ำยเฉพำะกำรประปำ  

จ ำนวน   200,000  บำท 
ประมำณกำรไว้ เนื่องจำกมีกำรจัดเก็บค่ำประปำปีแรก 
จึงขอรับเงินช่วยเหลือ 
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รำยงำนรำยละเอียดประมำณกำรรำยจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยเฉพำะกำร 
กิจกำรประปำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่ตืน่ 

ประจ ำปีงบประมำณ 2562 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่ตื่น อ ำเภออมก๋อย  จังหวัดเชียงใหม ่

ประมำณกำรรำยจ่ำยรวมทั้งสิ้น  440,000.00 บำท จ่ำยจำกรำยได้จัดเก็บเอง หมวดเงิน
อุดหนุนทั่วไป  แยกเป็น 

แผนงำนกำรพำณิชย์ 
งำนกิจกำรประปำ (00332)     รวม     440,000 บำท 
งบด ำเนินงำน (300000)      รวม       400,000  บำท 
ค่ำใช้สอย (320000)       รวม         70,000 บำท 
รำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่ลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ จ ำนวน     10,000 บำท 
(320300) 
ค่ำตรวจสอบคุณภำพน้ ำ        จ ำนวน       10,000 บำท 

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรส่งตัวอย่ำงน้ ำประปำตรวจสอบคุณภำพน้ ำให้
เป็นไปตำมมำตรฐำนที่ก ำหนด  

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมทรัพย์สิน (320400)   รวม         60,000    บำท 
ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม (320400)     จ ำนวน      60,000  บำท 

 เพื่อจ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำหรือซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้สำมำรถใช้งำนได้
ตำมปกติ เช่น ค่ำซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ต่ำง ๆ ค่ำบ ำรุงรักษำทรัพย์สิน 
เป็นต้น โดยถือปฏิบัติติตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่  มท 
0808.2/ว 2989 ลงวันที่ 31 พฤษภำคม 2560 เรื่องซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำ
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ,หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 
22 มีนำคม 2560 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตรำค่ำใช้จ่ำยประกอบกำรพิจำรณำ
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีในลักษณะค่ำใช้สอย วัสดุและค่ำสำธำรณูปโภค 

ค่ำวัสดุ (330000)       รวม         150,000  บำท 
วัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ (330900)     จ ำนวน      100,000  บำท 

 เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อชุดเครื่องมือผ่ำตัด ที่วำงกรวยแก้ว กระบอกตวง เบ้ำ
หลอม หูฟัง เปลหำมคนไข้ คีมถอนฟัน เครื่องวัดน้ ำฝน ถังเก็บเชื้อเพลิง เครื่อง
นึ่ง เคร่ืองมือวิทยำศำสตร์ ส ำลี และผ้ำพันแผล เวชภัณฑ์ แอลกอฮอล์ ฟิล์ม
เอกซเรย์ เคมีภัณฑ์ ออกซิเจน น้ ำยำต่ำง ๆ เลือด สำยยำง ลูกยำง หลอดแก้ว 
ลวดเชื่อมเงิน ถุงมือ กระดำษกรอง จุกต่ำง ๆ สัตว์เลี้ยงเพื่อกำรทดลอง
วิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ หลอดเอกซเรย์ ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตำมหนังสือ
กระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 2989 ลงวันที่ 31 พฤษภำคม 
2560 เรื่องซักซ่อมแนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ.2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ,หนังสือกรมส่งเสริมปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนำยน  2559 เรื่อง
แนวทำงกำรพิจำรณำสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตำมหลักกำรจ ำแนก
ประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณ 
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วัสดุอื่นๆ (331700)       จ ำนวน       50,000  บำท 

 เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุอ่ืน ๆ ส ำหรับบริกำรกำรขอใช้และติดตั้งประปำ เช่น 
มำตรวั ดน้ ำ , วำล์ วน้ ำ , ยี โบ  ฯลฯ  โดยถื อปฏิ บั ติ ต ำมหนั งสื อ
กระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่  มท 0808.2/ว 2989 ลงวันที่  31 
พฤษภำคม 2560 เรื่องซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ,หนังสือ
กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนำยน 2559 เรื่องแนวทำงกำรพิจำรณำสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตำมหลักกำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณ 

ค่ำสำธำรณูปโภค (340000)      รวม       180,000 บำท 
ค่ำไฟฟ้ำ  (340100)       จ ำนวน     180,000 บำท 
 เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำไฟฟ้ำที่ใช้ผลิตน้ ำประปำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่

ต่ืน โดยถือปฏิบัติตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/
ว 2989 ลงวันที่ 31 พฤษภำคม 2560 เรื่องซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำ
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ,หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 1555 
ลงวันที่ 22 มีนำคม 2560 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตรำค่ำใช้จ่ำยประกอบกำร
พิจำรณำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีในลักษณะค่ำใช้สอย วัสดุและค่ำ
สำธำรณูปโภค 

งบลงทุน (400000)       รวม     40,000 บำท 
ค่ำครุภัณฑ์ (410000)       รวม        40,000 บำท  
ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์ (411800)            จ ำนวน      40,000 บำท 
 เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำบ ำรุงรักษำหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ค่ำบ ำรุงรักษำหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอ่ืน ๆ เช่น 
ยำนพำหนะ วัสดุต่ำง ๆ รวมทั้งงำนอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง และจ ำเป็นตลอดปี 
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