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รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ประจ าปีงบประมาณ 2561 

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ตื่น 
อ าเภออมก๋อย  จังหวดัเชียงใหม่ 

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น  54,500,000.00 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และ
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  แยกเป็น 

 
แผนงานงบกลาง 

 
งบกลาง (510000)        รวม     9,760,000 บาท 
งานงบกลาง(00411)        รวม     9,760,000 บาท 
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม (110300)      จ านวน     280,000   บาท 

 เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมให้กับพนักงานจ้าง ถือปฏิบัติตาม
หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 9 ลงวันที่ 
22 มกราคม 2557  พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ. 2533 และหนังสือส านักงาน ก.จ. 
ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557  
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 6  

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ (110900)       จ านวน     36,000    บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ที่แพทย์ได้รับรองและท าการวินิจฉัยแล้ว 
และมีความเป็นอยู่ยากจน หรือถูกทอดทิ้ง ขาดผู้อุปการะดูแลไม่สามารถ
ประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพของ อปท. พ.ศ. 2548 และหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 1198 ลงวันที่ 
20 มิถุนายน  2560 ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ตื่น จ านวน 6 ราย 
แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้า 127 และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
จังหวัดเชียงใหม ่ยุทธศาสตร์ที่ 3 

เบี้ยยังชีพผูสู้งอายุ (110700)        จ านวน  7,017,600 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีบริบูรณ์ และได้
ลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพ จ านวน 878 ราย ในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่ตื่น ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงิน
สงเคราะห์เพ่ือการยังชีพของ อปท. พ.ศ. 2548 และหนังสือกรมส่งเสริม      
การปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 1234 ลงวันที่ 23  
มิถุนายน  2560  แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้า 127  และ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 3 
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เบี้ยยังชีพผูพ้ิการ (110800)       จ านวน     1,046,400   บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ ที่แพทย์ได้รับรองและท าการวินิจฉัยแล้วว่ามี
ความพิการ และมีความเป็นอยู่ยากจน หรือถูกทอดทิ้ง ขาดผู้อุปการะดูแลไม่
สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ จ านวน 109 ราย ในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบลแม่ตื่น ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงิน
สงเคราะห์เพ่ือการยังชีพของ อปท. พ.ศ. 2548 และหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 1234 ลงวันที่ 23  มิถุนายน  
2560  แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้า 127 และสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 3 

เงินส ารองจ่าย (111000)       จ านวน     1,000,000   บาท 
 เพ่ือใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉิน เร่งด่วนและมีความจ าเป็นต่อชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน เช่น ใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดจากภัยธรรมชาติที่ไม่อาจ
คาดการณ์ได้ล่วงหน้า โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือช่วยเหลือหรือแก้ไขปัญหาเฉพาะ
หน้าตามความเหมาะสมให้แก่ผู้ประสบสาธารณภัยต่างๆ เช่น อุทกภัย วาตภัย 
อัคคีภัย ฯลฯ ด าเนินการโดยจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ พร้อมที่จะให้การช่วยเหลือ
เมื่อเกิดภัย มีค่าใช้จ่าย เช่น ค่ากระสอบทราย ค่ากระเบื้อง ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0313.4/ว 
667 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2545 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 4072 ลงวันที่ 15  กรกฎาคม  2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3215 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2559 แผนพัฒนาสี่ปี 
พ.ศ. 2561 - 2564 หน้า 137  และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 

รายจ่ายตามข้อผูกพัน (111100)       รวม        380,000   บาท 
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลแม่ตื่น     จ านวน       180,000   บาท 

 เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบหลักประกันกองทุนสุขภาพต าบลแม่ตื่น ตามหลักเกณฑ์ฯ
ที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติก าหนด (อบต.สมทบไม่น้อยกว่า
ร้อยละ  40 ของค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ) เพ่ือใช้ในการด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในท้องถิ่น ถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว 1263 วันที่ 
30 พฤษภาคม 2557 แผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้า 118      และ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 3 

เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (120100)  จ านวน       200,000   บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญพนักงานส่วนต าบล เพ่ือช่วยเหลือแก่
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น เงินช่วยเหลือ บ าเหน็จตกทอด ตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 1 ของรายได้
โดยไม่รวมพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้ และเงินอุดหนุนทุกชนิด ถือปฏิบัติตาม
หนังสือส านักงานกองทนุบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.5/
ว  28  ลงวันที่  21  กรกฎาคม  2559 หนังสือส านักงานกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.5/ว  29  ลงวันที่  21  กรกฎาคม  2559  และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.5/ว 1264  ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2557 สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 6 
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แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

งานบริหารทั่วไป  (00111)       รวม    11,652,000 บาท 
งบบุคลากร (520000)        รวม  8,645,480 บาท 
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) (521000)      รวม      3,521,520 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก (210100)                 จ านวน    514,080 บาท 

 เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือน ต าแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลและรอง
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตลอดปี ดังนี้ 
  1. ค่าตอบแทนรายเดือน นายก อบต. จ านวน 20,400 บาท 
  2. ค่าตอบแทนรายเดือน รองนายก อบต. จ านวน 11,220 บาท   
ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายก
องค์การบริหารส่ วนต าบล รองนายกองค์การบริหารส่ วนต าบล 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล รองประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เลขานุการนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลและเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2557  

เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก  (210200)     จ านวน      42,120 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่ง ต าแหน่งนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลและรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตลอดปี ดังนี้ 
   1. ค่าตอบแทนประจ าต าแหน่ง นายก อบต. จ านวน 1,750 บาท 
   2. ค่าตอบแทนประจ าต าแหน่ง รองนายก อบต. จ านวน 880 บาท 
ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายก
องค์การบริหารส่ วนต าบล รองนายกองค์การบริหารส่ วนต าบล 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล รองประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เลขานุการนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลและเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2557  

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

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

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

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

ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายก
องค์การบริหารส่ วนต าบล รองนายกองค์การบริหารส่ วนต าบล 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล รองประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เลขานุการนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลและเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2557  

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) (522000)      รวม  5,123,960 บาท 
เงินเดือนพนักงาน (220100)       จ านวน  2,097,300 บาท 

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

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

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (210700)        จ านวน   2,553,350 บาท 
         เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 17 อัตรา 

ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล 
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง 
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เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน (210200)                จ านวน      12,780 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานส่วนต าบล และเงินที่ปรับ
เพ่ิมตามคุณวุฒิที่ ก.พ. หรือคณะกรรมการกลางข้าราชการ หรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่นรับรอง (ก.จ. หรือ ก.ท. หรือ ก.อบต.) ถือปฏิบัติตามหนังสือ ที่ 
มท 0809.3/ว 115 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2551 เรื่อง ให้ข้าราชการ 
พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างของ อปท. ได้รับเงิน
เพ่ิมการครองชีพชั่วคราว และหนังสือที่เก่ียวข้อง  

เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง (210800)                จ านวน       166,530 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานจ้าง ถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ 0809.3/ว 115 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2551 เรื่อง 
ให้ข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างของ 
อปท. ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว และหนังสือที่เก่ียวข้อง  

เงินเบี้ยกันดาร (210800)        จ านวน       84,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับพนักงานส่วนต าบล จ านวน 7 ราย ในการ
ปฏ ิบ ัต ิง านในส าน ักงานพื ้นที ่พ ิเศษ  ถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยสวัสดิการเกี่ยวกับเบี้ยกันดารของพนักงานส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ.2543 

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

งบด าเนินงาน (530000)                           รวม     2,433,520 บาท 
ค่าตอบแทน (531000)        รวม      267,520 บาท 
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. (310100)   จ านวน      242,520  บาท 

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ต่อองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จ านวน 50,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ต่อองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง เงิน
ตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง และอ่ืนๆที่มีลักษณะงานเหมือนกัน 
เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ แก่พนักงานส่วนต าบลและ
พนักงานจ้าง จ านวน 192,520  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนเป็นกรณีพิเศษ (โบนัส) ให้แก่พนักงานส่วนต าบล
พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล ถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณี
พิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแก่พนักงานท้องถิ่นให้เป็นรายจ่าย
อ่ืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557  
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (310300)     จ านวน       25,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงาน
ส่วนต าบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล ที่มาปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการหรือในวันหยุดราชการ ตามค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบล ฯลฯ 
ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 1562 ลงวันที่ 15 
พฤษภาคม 2550  

ค่าใช้สอย (532000)          รวม   1,085,000 บาท 
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100)                   รวม      537,000   บาท           
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน                   จ านวน    120,000   บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าธรรมเนียมศาล ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมประชุม 
สัมมนาต่างๆฯลฯ ที่เก่ียวข้องและจ าเป็น 

ค่าจ้างเหมาบริการ  จ านวน      50,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าจ้างเหมาบริการ/ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอก 
ให้ผู้รับจ้างก่อสร้างอย่างใด และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง หรือ 
ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร ค่าจ้างเหมาท าป้ายต่างๆ ค่าจ้างเหมาปรับปรุง
ระบบเสียงตามสาย ค่าจ้างเหมาจัดท าอุปกรณ์ต่างๆ  ที่เกี่ยวข้องกับงานรัฐ
พิธี ประเพณีท้องถิ่นต่างๆ ค่าจ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้า  ค่าติดตั้งประปา ค่าจ้าง
เหมาเดินท่อประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ และค่าจ้างเหมาบริการทั่วไป รวมทั้ง
งานอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องและจ าเป็นตลอดปี  

ค่าจ้างเหมาท าความสะอาดส านักงาน/อาคารสถานที่ อบต.แม่ตื่น  จ านวน     90,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกปฏิบัติงานท าความ
สะอาดอาคาร สถานที่ราชการ ห้องประชุม รับรองแขกผู้ใหญ่และผู้มาติดต่อ
ราชการกับองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ตื่น ตลอดจนเป็นค่าจ้างเหมางานหรือ
กิจกรรมต่างๆ รวมทั้งงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องและจ าเป็นตลอดปี ถือปฏิบัติตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1555
ลงวันที่ 22  มีนาคม  2560  (พ้ืนที่ 750 ตารางเมตร ตารางเมตรละ 10 บาท/
เดือน หรืออัตราไม่เกิน 11,500  บาท/คน /เดือน  ท างานวันละ 8 ชั่วโมง 
สัปดาห์ละ 6 วัน) 

ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป           จ านวน    252,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป ปฏิบัติงานใช้แรงงานทั่วไปและงาน
อ่ืนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเป็นค่าจ้างเหมางานหรือกิจกรรมต่างๆรวมทั้งงาน
อ่ืนๆที่เก่ียวข้องและจ าเป็นตลอดปี  

ค่าเบี้ยประกันภัยรถราชการ            จ านวน     25,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าเบี้ยประกันภัยรถราชการ และงานอ่ืน ๆ ที่มีความจ าเป็น
และเหมาะสมตลอดทั้งป ี
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รายจ่ายเกี่ยวกับรับรองและพิธีการ (320200)        รวม        50,000 บาท 
ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล          จ านวน     30,000   บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสารค่าใช้จ่าย
ที่ เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรอง รวมทั้งค่าอาหารและค่าใช้จ่ายอ่ืน ซึ่ ง
จ าเป็นต้องจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง เพ่ือเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือ 
คณะบุคคล ที่ไปนิเทศงาน ตรวจงาน หรือเยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน และ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลค่าใช้จ่ายในการจัด
งานนิทรรศการประกวดการแข่งขัน และพิธีเปิดอาคารต่าง ๆ รวมทั้งงานอ่ืน ๆ 
ที่เกี่ยวข้องและจ าเป็นตลอดปี ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 
0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28   กรกฎาคม  2548 

ค่ารับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น          จ านวน     20,000 บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่มต่างๆ เครื่องใช้ในการเลี้ยงรับรอง
รวมทั้งค่าใช้จ่ายอ่ืนๆซึ่งจ าเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการรับรองในการประชุม 
ทั้งนี้ให้รวมถึงผู้เข้าร่วมประชุมอ่ืนๆ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเข้าร่วม
ประชุม เป็นต้น ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 
2381 ลงวันที่ 28   กรกฎาคม  2548 

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน (320300)    รวม      468,000 บาท 
ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล         จ านวน      5,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล ในงานและกิจกรรม
ต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบล เช่น ส าหรับมอบให้แก่บุคคลส าคัญของ
องค์การบริหารส่วนต าบล โครงการแลกเปลี่ยนพนักงาน เพ่ือศึกษาดูงาน ฯลฯ 
เป็นต้น รวมทั้งงานอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องและจ าเป็นตลอดปี  

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

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง          จ านวน      50,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่
กฎหมายก าหนด  อีกทั้งให้ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์  การรณรงค์ หรือการ
ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนให้ทราบถึงสิทธิและหน้าที่และการมีส่วนร่วมทางการ
เมืองในการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎร และหรือสมาชิกวุฒิสภาตามความเหมาะสม
ฯลฯ รวมทั้งงานอ่ืน  ๆที่เกี่ยวข้องและจ าเป็นตลอดปี   

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร    จ านวน    200,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าธรรมเนียม
ต่างๆ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องของพนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างผู้บริหารตลอดจนผู้ที่
เ กี่ ยวข้ องขององค์ การบริ หารส่ วนต าบล ถื อปฏิ บั ติ ตามระเบี ยบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559  
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ค่าพวงมาลัยช่อดอกไม้ ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา   จ านวน         3,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้  กระเช้าดอกไม้   และพวงมาลา
พานพุ่ม ฯลฯ เพ่ือใช้ในงานพิธีต่างๆขององค์การบริหารส่วน รวมทั้งงานอ่ืนๆ 
ที่เก่ียวข้องและจ าเป็นตลอดปี 

โครงการประเมินการปฏิบัติงานของ อบต.แม่ตื่น     จ านวน       40,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินในการจัดท าโครงการประเมินการปฏิบัติงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลแม่ตื่น รวมทั้งงานอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องและจ าเป็นตลอดปี ถือปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ 1301 ลงวันที่ 29 เมษายน 2548 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 6 

โครงการจัดอบรมให้ความรู้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ   จ านวน    20,000 บาท 
ให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน และประชาชนในเขตพื้นที่   

เพ่ือจ่ายเป็นเงินในการจัดท าโครงการจัดอบรมให้ความรู้พระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการให้แก่พนักงาน และประชาชนในเขตพ้ืนที่โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้บริหาร  สมาชิกสภา พนักงาน และประชาชนในเขต
พ้ืนที่  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของ
ทางราชการ สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ตามหลักกฎหมายว่าด้วยข้อมูล
ข่าวสารของราชการได้อย่างถูกต้องอีกทั้งยังเพ่ิมศักยภาพในการท างานให้
พร้อมบริการแก่ประชาชนผู้มารับบริการ มีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าวัสดุ ค่า
วิทยากร ค่าอาหารและอาหารว่าง และอุปกรณ์อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  ถือปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึก อบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.
2561 – 2564 หน้า  147  และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 

โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของคณะผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต. จ านวน     100,000 บาท 
และเจ้าหน้าที่ 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินในการจัดท าโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของคณะ
ผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต. และเจ้าหน้าที่ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
เสริมสร้างทักษะและความรู้แก่ผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต.และเจ้าหน้าที่ 
ทั้งนี้เพ่ือเตรียมพร้อมรับมือและปรับการท างานให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงใน
อนาคต มีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าจ้างเหมารถ ค่าวัสดุ ค่าวิทยากร ค่าอาหารและ
อาหารว่ าง  และอุปกรณ์ อ่ืนๆ ที่ เกี่ยวข้อง  ถือปฏิบัติ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 - 
2564  หน้า  147  และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์
ที่ 6 
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โครงการจัดอบรมคุณธรรมจริยธรรม และเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานของ  จ านวน     30,000 บาท
คณะผู้บริหารสมาชิกสภา อบต.  พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง 
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ตื่น 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินในการจัดท าโครงการจัดอบรมคุณธรรมจริยธรรม และเพ่ิมศักยภาพ
การปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนต าบล  และ
พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ตื่น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรมให้แก่คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา อบต.   พนักงานส่วนต าบล  
และพนักงานจ้าง ของ อบต.แม่ตื่น อีกทั้งยังเพ่ิมศักยภาพในการท างานให้พร้อม
บริการแก่ประชาชนผู้มารับบริการ มีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าวัสดุ ค่าวิทยากร 
ค่าอาหารและอาหารว่าง และอุปกรณ์อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง   ถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 
2561 - 2564 หน้า  144  และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 

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

ซ่อมแซมทรัพย์สินอ่ืนๆ เช่นเครื่องพิมพ์ดีดเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องถ่าย
เอกสาร ยานพาหนะ วัสดุต่างๆ ฯลฯ รวมทั้งงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องและจ าเป็น
ตลอดปี  

ค่าวัสดุ (533000)        รวม         626,000 บาท 
วัสดุส านักงาน (330100)       จ านวน       80,000 บาท 

 เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อวัสดุส านักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ 
ลวดเย็บกระดาษ แฟ้ม แบบพิมพ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น รวมทั้งวัสดุอ่ืนๆ 
ที่เก่ียวข้องและจ าเป็นตลอดปี  

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (330200)       จ านวน       25,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่นฟิวส์ สายไฟ วัสดุอุปกรณ์ที่
เกี่ยวกับไฟฟ้าทีจ่ าเป็นตลอดทั้งปี 

วัสดุงานบ้านงานครัว (330300)       จ านวน       30,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  เช่น แก้วน้ า จาน ชาม ช้อน 
กระติกน้ าร้อน กระติกน้ าแข็ง ถุงขยะ น้ าจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯที่เกี่ยวข้อง
และจ าเป็นตลอดทั้งปี  

วัสดุก่อสร้าง (330600)        จ านวน        5,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ปูนซีเมนต์ ทราย อิฐ สี รวมทั้งวัสดุ
อุปกรณ์ท่อน้ าประปา ไม้ เหล็ก และอ่ืนที่จ าเป็น ฯลฯ  

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (330700)      จ านวน       50,000 บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยาง
ใน หัวเทียน ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องและจ าเป็นตลอดทั้งปี  
 
 
 



64 
 

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (330800)      จ านวน      390,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ ามันดีเซล
 น้ ามั นก๊ าด  น้ ามั น เบนซิน  น้ ามั น เ ตา  ถ่ าน  แก๊ สหุ ง ต้ ม  น้ า จ ารบี 
 น้ ามันเครื่อง ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องและจ าเป็นตลอดทั้งปี ถือปฏิบัติตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1555     
ลงวันที่ 22  มีนาคม  2560 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 
ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559  

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (331100)      จ านวน       10,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ฟิล์ม กระดาษ
โปสเตอร์พู่กันและสี รูปสีหรือขาวด าที่ได้จากการล้างอัดขยายฟิล์มสไลด์ 
แถบบันทึกเสียง ภาพถ่ายดาวเทียม รวมไปถึงค่าจัดซื้อสิ่งพิมพ์ที่ได้จากการ
ซื้อหรือการจ้างพิมพ์ต่างๆ เช่น ค่าวารสารต่างๆ หนังสือหรือระเบียบ
กฎหมายที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน หนังสือพิมพ์ ฯลฯ รวมทั้งงาน
อ่ืนๆ  

วัสดุคอมพิวเตอร์ (331400)        จ านวน       30,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อแผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล (Diskette,Floppy 
Disk,Removable Disk, Compact Disc, Digital Video Disc) เทปบันทึก
ข้อมูล(Reel Magnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape)หัวพิมพ์
หรือแถบพิมพ์ ส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก ส าหรับเครื่องพิมพ์
เลเซอร์ แผ่นกรองแสง แป้นพิมพ์ สายเคเบิล แผงแป้นอักขระ หรือแป้นพิมพ์ 
(Key Board) เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมรี่ซิป (Memory Chip) เช่น 
RAM เม้าส์ (Mouse) พรินเตอร์สวิตซิ่งบ๊อกซ์ (Printer Switching Box) 
เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Card) เช่น 
Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Card) เป็นต้น 
เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลต่างๆ เช่น แบบดิสเกต (Diskette) แบบ
ฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk) และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่มีราคาหน่วยหนึ่งไม่
เกิน 20,000 บาท ฯลฯ ที่เก่ียวข้องและจ าเป็นตลอดปี  

วัสดุสนาม (331610)        จ านวน         6,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อวัสดุสนาม เช่น เต็นท์  ถุงนอน  เข็มทิศ เปล เตียง
สนาม  และวัสดุสนามอ่ืนๆ ฯลฯ ที่เก่ียวข้องและจ าเป็นตลอดทั้งปี  

ค่าสาธารณูปโภค (534000)       รวม     455,000 บาท 
ค่าไฟฟ้า (340100)        จ านวน     180,000 บาท 

 เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลตลอดทั้งปี     
ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 
0890.3/ว 2271 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2552  
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ค่าโทรศัพท์ (340300)        จ านวน        5,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าโทรศัพท์ทางไกลภายในประเทศ ค่าโทรศัพท์ส านักงาน
องค์การบริหารส่วนต าบล ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่  และให้หมายรวมถึง
ค่าใช้จ่าย เพ่ือให้ได้ใช้บริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้
บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าเลขหมายโทรศัพท์ ค่าบ ารุงรักษาสาย ฯลฯ 
ตลอดทั้งปี ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที่ มท 0890.3/ว 2271 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2552  

ค่าไปรษณีย์ (340400)        จ านวน       10,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าไปรษณีย์ค่าโทรสาร ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณีย์
ยากร   ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ตลอดทั้งปี ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่  มท 0890.3/ว 2271 ลงวันที่  23 
พฤศจิกายน 2552  

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม (340500)     จ านวน     260,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าโทรภาพหรือโทรสาร (FACSIMILE) ค่าเทเลกซ์ (TELEX) 
ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
การใช้ระบบอินเตอร์เน็ต (INTERNET) ค่าเช่าพ้ืนที่ในการจัดท าเว็บไซต์ และ
ค่าสื่อสารอ่ืน ๆ และให้หมายเลข รวมถึงค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ได้บริการดังกล่าว
และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการตลอดปี ถือปฏิบัติตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0890.3/ว 2271 ลง
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2552  

งบลงทุน         รวม     533,000 บาท 
ค่าครุภัณฑ์ (541000)        รวม         523,000 บาท 
ครุภัณฑ์ส านักงาน (410100)       จ านวน     196,000 บาท 

1. โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ  แบบแยกส่วน    จ านวน     196,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ   แบบแยกส่วน  ชนิดติด
ผนัง (มีระบบฟอกอากาศ)  ขนาด  24,000  บีทียู  จ านวน  7  เครื่อง ๆ ละ 
28,000 บาท เป็นเงิน  196,000  บาท  มีคุณลักษณะพ้ืนฐาน  ดังนี้   
 1.  ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดไม่ต่ ากว่า  24,000  บีทียู 
 2.  ราคาที่ก าหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง 
 3.  เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการท าความเย็นขนาดไม่เกิน  
40,0000 บีทียู  ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  และ
ฉลากประหยัดไฟเบอร์  5  
 4.  ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบส าเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่ง
ความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน 
 5.  เครื่องปรับอากาศที่มีระบบฟอกอากาศ สามารถดักจับอนุภาคฝุ่น
ละออง  และสามารถถอดล้างท าความสะอาดได้ชนิดติดผนัง 
 6.  มีความหน่วงเวลาการท างานของคอมเพรสเซอร์ 
โดยจัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ  ปี 2560  
แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564  หน้า  173  และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
จังหวัดเชียงใหม ่ยุทธศาสตร์ที่ 6 
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (411600)       จ านวน       27,000   บาท 
1. ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก ส าหรับงานส านักงาน    จ านวน       16,000    บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน  1 ชุด ๆ ละ 
16,000 บาท มีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 
  - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 
core) จ านวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้  

1) ในกรณีที่มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 2 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 1.8 GHz 
และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อย
กว่า 6 แกน หรือ  

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

- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 4 
GB 

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

- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel 
และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว  

- มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย  
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 

10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
- สามารถใช้งาน Wi-Fi (802.11b, g, n) และ Bluetooth ได้เป็นอย่างน้อย  
โดยจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ประจ าปี พ.ศ. 2560 แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 หน้า  174  และ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 6 
 2. ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)    จ านวน      7,700    บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเคร่ืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)   
จ านวน 1 เครื่อง ราคา 7,700 บาท มีคุณลักษณะพืน้ฐาน ดังนี้ 

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

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

กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น 
โดยจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
ประจ าปี พ.ศ. 2560 แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 หน้า 174  และ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 6 
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3. ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวด า (18 หน้า/นาที)  จ านวน       3,300   บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวด า  
(18 หน้า/นาที) จ านวน  1  เครื่อง  ราคา 3,300 บาทมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi  
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)  
- มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB  
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือ

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

กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น 
โดยจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ประจ าปี พ.ศ. 2560 แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 หน้า  174  และ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 6 

ครุภัณฑ์อ่ืน  (411700)        จ านวน     200,000    บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแท้งค์เก็บน้ ามันเชื้อเพลิง แบบวางบนดิน ขนาด  
5,000  ลิตร พร้อมหัวจ่าย 1 มือจ่าย  รวมทั้งงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องและจ าเป็น
ตลอดปี โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาด นอกมาตรฐานครุภัณฑ์  มีความ
จ าเป็นต้องใช้นอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์เพราะเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่สามารถจัดหา
ได้ตามบัญชี มีความคุ้มค่าและประหยัดกว่า ราคามาจากการสืบค้นหาของ
คณะกรรมการตรวจสอบราคาและคุณสมบัติของครุภัณฑ์ ตามค าสั่งองค์การ
บริหารส่วนต าบลแม่ตื่น   259/2560 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2560 แผนพัฒนาสี่ปี 
พ.ศ. 2561 - 2564  หน้า 174  และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  (411800)     จ านวน      100,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าบ ารุงรักษาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ค่าบ ารุงรักษาหรือ
ซ่อมแซมทรัพย์สินอ่ืน ๆ เช่น ยานพาหนะ วัสดุต่าง ๆ รวมทั้งงานอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้อง และจ าเป็นตลอดปี  

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (542000)       รวม        10,000    บาท  
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง (421100)     จ านวน        10,000  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าบ ารุงรักษา
หรือซ่อมแซมทรัพย์สินอ่ืน ๆ  รวมทั้งงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องและจ าเป็นตลอดปี  

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

 เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามโครงการบริหารจัดการ
ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อ าเภออมก๋อย  ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ไม่เกินร้อยละ 5 แผนพัฒนาสี่ปี 
พ.ศ. 2561 – 2564   หน้า  164  และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
เชียงใหม ่ยุทธศาสตร์ที่ 6 
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งานบริหารงานคลัง (00113)       รวม  3,235,260 บาท 
งบบุคลากร (520000)        รวม  2,496,360 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) (522000)      รวม  2,496,360 บาท
เงินเดือนพนักงาน (220100)       จ านวน   1,199,820 บาท  

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

เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน (210200)                จ านวน      38,340 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานส่วนต าบล และเงินที่ปรับ
เพ่ิมตามคุณวุฒิที่ ก.พ. หรือคณะกรรมการกลางข้าราชการ หรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่นรับรอง (ก.จ. หรือ ก.ท. หรือ ก.อบต.) ถือปฏิบัติตามหนังสือ ที่ 
มท 0809.3/ว 115 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2551 เรื่อง ให้ข้าราชการ 
พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างของ อปท. ได้รับเงิน
เพ่ิมการครองชีพชั่วคราว และหนังสือที่เก่ียวข้อง  

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

ค่าจ้างพนักงานจ้าง (220700)       จ านวน   1,124,900 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 8 
อัตรา ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน
ส่วนต าบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  

เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง (210800)                จ านวน      31,300 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานจ้าง ถือปฏิบัติตามหนังสือ 
ที่ มท 0809.3/ว 115 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2551 เรื่อง ให้ข้าราชการ 
พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างของ อปท. ได้รับเงิน
เพ่ิมการครองชีพชั่วคราว และหนังสือที่เก่ียวข้อง  

เงินเบี้ยกันดาร (220900)       จ านวน      60,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับพนักงานส่วนต าบล จ านวน 5 ราย ในการปฏิบัติงาน
ในส านักงานพ้ืนที่พิเศษ ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
สวัสดิการเกี่ยวกับเบี้ยกันดารของพนักงานส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2543 
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งบด าเนินงาน (530000)        รวม    690,100  บาท 
ค่าตอบแทน (531000)        รวม    122,500 บาท 
ค่าตอบแทนผู้ปฎิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. (310100)   จ านวน      92,500 บาท 

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

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

ค่าใช้สอย (532000)        รวม    496,600 บาท 
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100)      รวม        311,600 บาท 
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน              จ านวน      50,000 บาท 

เ พ่ือจ่ ายเป็นเงินค่าธรรมเนียมศาล ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม
ประชุมสัมมนาต่างๆ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องและจ าเป็น  

ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป        จ านวน     216,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป ปฏิบัติงานใช้แรงงานทั่วไปและงานอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง ตลอดจนเป็นค่าจ้างเหมางานหรือกิจกรรมต่างๆรวมทั้งงานอื่นๆที่
เกี่ยวข้องและจ าเป็นตลอดปี  

ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร               จ านวน      45,600 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจ าส่วนการคลังองค์การบริหาร
ส่วนต าบลแม่ตื่น ถือปฏิบัติตามกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1555   ลงวันที่ 22  มีนาคม  2560 หนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 
20 มิถุนายน 2559  

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน  (320300)  รวม       165,000 บาท                      
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร   จ านวน     50,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักและนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักค่าธรรมเนียม
ต่างๆฯลฯ ที่เกี่ยวข้องของพนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง ตลอดจนผู้ที่
เ กี่ ย วข้ อ งขององค์ การบริ หารส่ วนต าบล  ถื อปฏิบั ติ ต าม ระเบี ยบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559  
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ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงข้อมูลระบบแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน  จ านวน     100,000 บาท 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงข้อมูลระบบแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมีวัตถุประสงค์พัฒนา
ประสิทธิภาพในระบบงานจัดเก็บรายได้ จัดท าแผนที่ภาษีโดยใช้ฐานข้อมูลจาก
กรมที่ดิน พัฒนาศักยภาพของบุคลากร สนองนโยบายกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น เจ้าหน้าที่สามารถใช้งานและปรับปรุงข้อมูลได้ มีค่าใช้จ่าย เช่น ค่า
ส ารวจข้อมูลภาคสนามค่าวัสดุและเบ็ดเตล็ด ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจัดพิมพ์
แผนที่และจัดท าเอกสาร  ตู้เก็บเอกสารสิทธิ์ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ค่าใช้จ่าย
อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก 
ที่ มท 0808.3/ว 462 ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2551 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.3/ว 67 ลงวันที่ 9 มกราคม 2555 แผนพัฒนาสี่
ปี พ.ศ. 2561 – 2564   หน้า  145  และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
เชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 6 

ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี    จ านวน        5,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายให้บริการรับช าระภาษีนอกสถานที่และให้ความรู้แก่
ประชาชน โดยมีวัตถุประสงค์ออกบริการจัดเก็บนอกสถานที่ อ านวยความ
สะดวกแก่ประชาชนผู้มีหน้าที่เสียภาษี โดยมีค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ เช่น ค่า
ป้าย ค่าจัดท าเอกสารประชาสัมพันธ์ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าวัสดุอุปกรณ์ ถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ
ของ อปท. พ.ศ. 2542 แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564   หน้า  145  และ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 6 

โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การจัดซื้อและจัดจ้าง   จ านวน       10,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินในการจัดท าโครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การ
จัดซื้อและจัดจ้าง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน  
การจัดซื้อและจัดจ้างให้แก่ประชาชนในเขตพ้ืนที่  อีกทั้งยังเพ่ิมศักยภาพใน
การท างานให้พร้อมบริการแก่ประชาชนผู้มารับบริการ มีค่าใช้จ่าย เช่น ค่า
วัสดุ ค่าวิทยากร ค่าอาหารและอาหารว่าง และอุปกรณ์อ่ืนๆ ที่ถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 
2561 - 2564  หน้า  146  และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 

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

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

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อวัสดุส านักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ 
ลวดเย็บกระดาษ แฟ้ม แบบพิมพ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น รวมทั้งวัสดุอ่ืนๆ 
ที่เก่ียวข้องและจ าเป็นตลอดปี  

วัสดุคอมพิวเตอร์ (331400)       จ านวน      35,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อแผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล (Diskette, Floppy Disk, 
Removable Disk, Compact Disc, Digital Video Disc) เทปบันทึกข้อมูล 
(Reel Magnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัวพิมพ์หรือแถบ
พิมพ์ ส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกส าหรับเครื่องพิมพ์เลเซอร์ แผ่น
กรองแสง แป้นพิมพ์ สายเคเบิล แผงแป้นอักขระ หรือแป้นพิมพ์ (Key Board) 
เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมรี่ซิป (Memory Chip) เช่น RAM เม้าส์ 
(Mouse) พรินเตอร์สวิตซิ่งบ๊อกซ์ (Printer Switching Box) เครื่องกระจาย
สัญญาณ (Hub) แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Card) เช่น Ethernet Card, Lan 
Card, Antivirus Card, Sound Card) เป็นต้น เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูล
ต่างๆ เช่น แบบดิสก์เก็ต (Diskette) แบบฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk) และ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่มีราคาหน่วยหนึ่งไม่เกิน  20,000  บาท ฯลฯ ที่
เกี่ยวข้องและจ าเป็นตลอดปี  

งบลงทุน         รวม       48,800 บาท 
ค่าครุภัณฑ์ (541000)        รวม           48,800 บาท 
ครุภัณฑ์ส านักงาน (410100)       จ านวน       25,100 บาท 

1. ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน จ านวน 5,500 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน จ านวน 1  ใบ ๆ ละ 5,500 
บาท โดยจัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ  ปี 2560  
แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564  หน้า  174  และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 6 
2. ค่าจัดซื้อตู้บานเลื่อนแบบกระจก  3,500 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้บานเลื่อนแบบกระจก 4 ฟุต จ านวน 1  ใบ ๆ ละ 3,500 
บาท โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาด นอกมาตรฐานครุภัณฑ์  มีความจ าเป็นต้อง
ใช้นอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์เพราะเป็นครุภัณฑ์ท่ีไม่สามารถจัดหาได้ตามบัญชี 
มีความคุ้มค่าและประหยัดกว่า ราคามาจากการสืบค้นหาของคณะกรรมการ
ตรวจสอบราคาและคุณสมบัติของครุภัณฑ์ ตามค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบล
แม่ตื่น  259/2560 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2560 แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564  
หน้า  175  และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 6 
3. ค่าจัดซื้อโต๊ะท างาน ขนาด 4  ฟุต จ านวน 9,700 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะท างาน ขนาด 4 ฟุต จ านวน 2 ตัว ๆ ละ 4,850 บาท โดยจัดซื้อ
ตามราคาท้องตลาด นอกมาตรฐานครุภัณฑ์  มีความจ าเป็นต้องใช้นอกบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์เพราะเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่สามารถจัดหาได้ตามบัญชี มีความคุ้มค่าและประหยัดกว่า 
ราคามาจากการสืบค้นหาของคณะกรรมการตรวจสอบราคาและคุณสมบัติของครุภัณฑ์ ตาม
ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ตื่น  ที่ 259/2560 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2560 แผนพัฒนาสี่
ปี พ.ศ. 2561 - 2564  หน้า  175  และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 
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4. ค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์   จ านวน 6,400 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ ขนาด 100x60x75 cm  จ านวน 2 ตัว ๆ ละ 3,200 
บาท โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาด นอกมาตรฐานครุภัณฑ์  มีความจ าเป็นต้องใช้นอกบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์เพราะเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่สามารถจัดหาได้ตามบัญชี มีความคุ้มค่าและ
ประหยัดกว่า ราคามาจากการสืบค้นหาของคณะกรรมการตรวจสอบราคาและคุณสมบัติของ
ครุภัณฑ์ ตามค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ตื่น  ที่ 259/2560 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2560 
แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564  หน้า  175  และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
เชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 6 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (411600)       จ านวน       23,700 บาท 
1. ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ ส าหรับงานส านักงาน (จอขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิ้ว) จ านวน 16,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะ ส าหรับงานส านักงาน  (จอขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิ้ว) จ านวน 1 ชุด ๆ ละ 16,000 บาท มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
  - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.3 GHz หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย  

- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB  
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย

กว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จ านวน 1 หน่วย  
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย  
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 

10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์  
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 

: 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย 
โดยจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ประจ าปี พ.ศ. 2560 แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 หน้า  174  และ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 6 
 2. ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)   
จ านวน 7,700 บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)   
จ านวน 1 เครื่อง ราคา 7,700 บาท มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 

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

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

กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น 
โดยจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ประจ าปี พ.ศ. 2560 แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 หน้า 174  และ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 6 
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (00123)   รวม       389,700 บาท 
งบบุคลากร (520000)        รวม   143,560 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) (522000)      รวม   143,560 บาท 
ค่าจ้างพนักงานจ้าง (220700)       จ านวน   119,560 บาท 

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 1 อัตรา 
ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล 
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  

เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง (210800)                จ านวน     24,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานจ้าง ถือปฏิบัติตามหนังสือ 
ที่ มท 0809.3/ว 115 ลงวันที่  14 กรกฎาคม  2551 เรื่อง ให้ข้าราชการ 
พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างของ อปท. ได้รับเงิน
เพ่ิมการครองชีพชั่วคราว และหนังสือที่เก่ียวข้อง  

งบด าเนินงาน (530000)        รวม    144,990 บาท 
ค่าตอบแทน (531000)        รวม       4,990 บาท 
ค่าตอบแทนผู้ปฎิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. (310100)   จ านวน       4,990 บาท 

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

ค่าใช้สอย (532000)        รวม        130,000 บาท 
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100)      รวม      90,000 บาท 
ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย      จ านวน      90,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย  ถือปฏิบัติตามหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1555ลงวันที่ 22  มีนาคม  
2560  (อัตราไม่เกิน  6.15 บาท/ตารางเมตร/เดือน หรืออัตราไม่เกิน 19,600  บาท/คน 
/เดือน  ท างานวันละ 12 ชั่วโมงต่อวัน ไม่มีวันหยุด) 

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน (320300) รวม      40,000 บาท 
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน   จ านวน      20,000 บาท 

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลวันส าคัญ เช่น วันขึ้นปีใหม่ วันสงกรานต์ ฯลฯ ถือปฏิบัติตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0804.5/ว 1634 ลง
วันที่ 22  กันยายน   2557  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ 
มท 0810.5/ว 2209 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2558 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 4007 ลงวันที่ 13  กรกฎาคม  2559 และ
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0801.4/ว 668 ลงวันที่ 
27  มีนาคม  2560  แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 หน้า  136  และ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 5 
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ค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างความเข้าใจในโทษของยาเสพติด   จ านวน      20,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการเสริมสร้างความเข้าใจในโทษของยา
เสพติด โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ืออบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับโทษของยาเสพ
ติดแก่เยาวชนในพ้ืนที่ต าบลแม่ตื่น มีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าวัสดุ ค่าวิทยากร 
ค่าอาหารและอาหารว่าง และค่าอุปกรณ์อ่ืนๆ  ที่เกี่ยวข้อง ถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557   หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 1102 ลงวันที่ 1  กรกฎาคม  2557   
และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2378 
ลงวันที่ 3  พฤศจิกายน  2558 แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 หน้า  137  
และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 5 

ค่าวัสดุ (533000)        รวม      10,000 บาท 
วัสดุเครื่องดับเพลิง (331600)       จ านวน      10,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง เช่น เครื่องดับเพลิง ฯลฯ  
งบลงทุน         รวม     50,000 บาท 
ค่าครุภัณฑ์ (541000)        รวม         50,000 บาท  
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  (411800)     จ านวน     50,000 บาท 

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

งบเงินอุดหนุน (560000)       รวม       51,150 บาท 
เงินอุดหนุนส่วนราชการ  (610200)      รวม       51,150 บาท 
เงินอุดหนุนสถานีต ารวจภูธรแม่ตื่น      จ านวน       31,800 บาท 

 เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามโครงการเสริมสร้าง
วินัยการจราจรและการขับขี่อย่างปลอดภัย  ถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2559 ไม่เกินร้อยละ 5 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 
3616  ลงวันที่ 24  มิถุนายน  2559  แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564   หน้า  
163  และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 5 

เงินอุดหนุนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านใหม่    จ านวน       19,350 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามโครงการฝึกซ้อมแผน
ป้องกันภัย  ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น พ.ศ. 2559 ไม่ เกินร้ อยละ 5 หนั งสื อ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616  ลงวันที่ 24  มิถุนายน  
2559  แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564   หน้า  161  และสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 5 
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แผนงานการศึกษา 
 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)     รวม   1,989,960 บาท    
งบบุคลากร (520000)        รวม   1,580,260 บาท
เงินเดือน(ฝ่ายประจ า) (522000)       รวม   1,580,260 บาท 
เงินเดือนพนักงาน (220100)       จ านวน      759,900 บาท 

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

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

ค่าจ้างพนักงานจ้าง (220700)       จ านวน     706,360 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 5 
อัตรา ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วน
ต าบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  

เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง (210800)               จ านวน       48,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานจ้าง ถือปฏิบัติตามหนังสือ 
ที่ มท 0809.3/ว 115 ลงวันที่  14 กรกฎาคม  2551 เรื่อง ให้ข้าราชการ 
พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างของ อปท. ได้รับเงิน
เพ่ิมการครองชีพชั่วคราว และหนังสือที่เก่ียวข้อง  

เงินเบี้ยกันดาร  (220900)            จ านวน       24,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับพนักงานส่วนต าบล จ านวน 2 ราย ในการ
ปฏิบัติงานในส านักงานพื้นที่พิเศษ ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย   
ว่าด้วยสวัสดิการเกี่ยวกับเบี้ยกันดารของพนักงานส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2543 

งบด าเนินงาน (530000)        รวม     331,100 บาท 
ค่าตอบแทน (531000)        รวม       76,100 บาท 
ค่าตอบแทนผู้ปฎิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. (310100)   จ านวน       61,100 บาท 

 เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษให้แก่พนักงานส่วนต าบลและ
ลูกจ้าง อบต. ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการก าหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแก่
พนักงานท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (310300)    จ านวน       15,000 บาท 
 เพ่ือจ่ ายเป็นเงินค่ าตอบแทนการปฏิบัติ งานนอกเวลาราชการให้แก่
 พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล ที่มา
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือในวันหยุดราชการ ตามค าสั่งองค์การบริหารส่วน
ต าบล ฯลฯ ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 1562    
ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2550  

ค่าใช้สอย (530000)        รวม     215,000 บาท 
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100)      รวม          35,000 บาท 
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน                                           จ านวน      35,000 บาท 

 เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าธรรมเนียมศาล ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม ประชุมสัมมนา
ต่างๆ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องและจ าเป็น  

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน (320300)      รวม         160,000 บาท 
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร  จ านวน       50,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าธรรมเนียม
ต่าง ๆ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องของพนักงานส่วนต าบล  พนักงานจ้าง ตลอดจนผู้ที่
เ กี่ ยวข้ องขององค์ การบริ หารส่ วนต าบล ถื อปฏิ บั ติ ตาม ระเบี ยบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559  

ทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน/นักศึกษาที่เรียนดีแต่ด้อยโอกาส   จ านวน       60,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นทุนการศึกษาส าหรับนักเรียน/นักศึกษาที่เรียนดีแต่ด้อยโอกาส
ส าหรับผู้ที่สอบผ่านการคัดเลือกในสถาบันต่างๆ ของรัฐ จ่ายเป็นค่าเล่าเรียน 
ค่ าธรรมเนี ยมการศึ กษา  ค่ าบ ารุ งหน่ วยกิต  ถือปฏิบั ติ ตามหนั งสื อ
กระทรวงมหาดไทย ที่  มท 0808.2/ว 1365 ลงวันที่ 30 เมษายน 2550 
แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564    หน้า  121  และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 3 

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ        จ านวน     50,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายต่างๆ  ในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ตื่น ประจ าปี 2559  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เด็กและ
เยาวชนมีความสนุกสนาน เกิดความรัก ความสามัคคีกัน ส่งเสริมและพัฒนาให้เด็กมี
ร่างกาย จิตใจ สติปัญญาที่ดี สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข มีค่าใช้จ่าย 
เช่น ค่าของขวัญ ค่าขนม ค่าอาหาร ค่าจัดสถานที่ และค่าใช้จ่ายอ่ืน  ๆ ที่จ าเป็น ถือ
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติราชการของ อปท. พ.ศ. 2542  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  การจัดแข่งขันกีฬา  และการส่งนักกีฬา เข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2559  และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/3722 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2555  แผนพัฒนาสี่ปี 
พ.ศ. 2561 – 2564   หน้า  119  และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 
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ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน (320400)      รวม           20,000 บาท 
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน      จ านวน      20,000 บาท 

 เพื ่อจ่ายเป็นเง ินค่าบ าร ุงร ักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์ส ิน หรือซ ่อมแซม
ทรัพย์สินอื่นๆ เช่น เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร 
ยานพาหนะ วัสดุต่าง ๆ รวมทั้งงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องและจ าเป็นตลอดปี  

ค่าวัสดุ  (533000)        รวม     40,000 บาท 
วัสดุส านักงาน (330100)       จ านวน      30,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อวัสดุส านักงาน เช่น  กระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ 
ลวดเย็บกระดาษ แฟ้ม แบบพิมพ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น รวมทั้งวัสดุอ่ืนๆ 
ที่เกี่ยวข้องและจ าเป็นตลอดปี  

วัสดุคอมพิวเตอร์ (331400)       จ านวน     10,000 บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อแผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล (Diskette, Floppy Disk, 
Removable Disk, Compact Disc, Digital Video Disc) เทปบันทึกข้อมูล 
(Reel Magnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัวพิมพ์หรือแถบ
พิมพ์ ส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกส าหรับเครื่องพิมพ์เลเซอร์        
แผ่นกรองแสง แป้นพิมพ์ สายเคเบิล แผงแป้นอักขระ หรือแป้นพิมพ์ (Key 
Board) เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมรี่ซิป (Memory Chip) เช่น RAM เม้าส์ 
(Mouse) พรินเตอร์สวิตซิ่งบ๊อกซ์ (Printer Switching Box) เครื่องกระจาย
สัญญาณ (Hub) แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Card) เช่น Ethernet Card, Lan 
Card, Antivirus Card, Sound Card) เป็นต้น เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลต่างๆ 
เช่น แบบดิสก์เก็ต (Diskette) แบบฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk) และโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ท่ีมีราคาหน่วยหนึ่งไม่เกิน  20,000  บาท ฯลฯ ท่ีเกี่ยวข้องและ
จ าเป็นตลอดปี  

งบลงทุน         รวม       78,600 บาท 
ค่าครุภัณฑ์ (541000)        รวม           78,600 บาท 
ครุภัณฑ์ส านักงาน (410100)       จ านวน       17,200 บาท 

1. ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน จ านวน 5,500 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน จ านวน 1  ใบ ๆ ละ 5,500 
บาท โดยจัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ  ปี 2560  
แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564  หน้า  176 และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 6 
2. ค่าจัดซื้อโต๊ะท างาน ขนาด 4  ฟุต จ านวน 9,700 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะท างาน ขนาด 4 ฟุต จ านวน 2 ตัว ๆ ละ 4,850 บาท 
โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาด นอกมาตรฐานครุภัณฑ์  มีความจ าเป็นต้องใช้
นอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์เพราะเป็นครุภัณฑ์ท่ีไม่สามารถจัดหาได้ตามบัญชี มี
ความคุ้มค่าและประหยัดกว่า ราคามาจากการสืบค้นหาของคณะกรรมการ
ตรวจสอบราคาและคุณสมบัติของครุภัณฑ์ ตามค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบล
แม่ตื่น   ที่ 259/2560 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2560 แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 - 
2564  หน้า  176  และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 
6 
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3. ค่าจัดซื้อเก้าอ้ีบุนวม ส าหรับผู้ปฏิบัติงาน จ านวน 2,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีบุนวม ส าหรับผู้ปฏิบัติงาน จ านวน 2 ตัว ๆ ละ 
1,000 บาท โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาด นอกมาตรฐานครุภัณฑ์  มีความ
จ าเป็นต้องใช้นอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์เพราะเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่สามารถจัดหา
ได้ตามบัญชี มีความคุ้มค่าและประหยัดกว่า ราคามาจากการสืบค้นหาของ
คณะกรรมการตรวจสอบราคาและคุณสมบัติของครุภัณฑ์ ตามค าสั่งองค์การ
บริหารส่วนต าบลแม่ตื่น ที่ 259/2560 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2560 แผนพัฒนา
สามปี พ.ศ. 2560 - 2562 หน้า  176  และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
เชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 6 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (411600)       จ านวน       47,400 บาท 
1. ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก ส าหรับงานส านักงาน  จ านวน 
32,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน  2 ชุด ๆ ละ 
16,000 บาท มีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 
  - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 
core) จ านวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้  

1) ในกรณีที่มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 2 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 1.8 GHz 
และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อย
กว่า 6 แกน หรือ  

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

- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB 

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

- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel 
และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว  

- มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย  
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 

10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
- สามารถใช้งาน Wi-Fi (802.11b, g, n) และ Bluetooth ได้เป็น

อย่างน้อย  
โดยจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ประจ าปี พ.ศ. 2560 แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 หน้า  176  และ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 6 
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 2. ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)   
จ านวน 15,400 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)   
จ านวน 2 เครื่อง ราคา 7,700 บาท มีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 

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

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

กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น 
โดยจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ประจ าปี พ.ศ. 2560 แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 หน้า  177  และ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 6 

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (410700)      จ านวน       14,000 บาท 
1. ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล จ านวน 14,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง จ านวน 1 ตัว ๆ ละ 14,000 บาท ความ
ละเอียด  20 ล้านพิกเซล   มีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 
 -  เป็นกล้องคอมแพค  (Compact Digital Camera) 
 -  ความละเอียดที่ก าหนดเป็นความละเอียดที่เซ็นเซอร์ภาพ  
(Image Sensor)  
 -  มีระบบแฟลชในตัว 
 -  สามารถถอดเปลี่ยนสื่อบันทึกข้อมูลได้อย่างสะดวกเมื่อข้อมูลเต็ม
หรือเมื่อต้องการเปลี่ยน 
 -  สามารถถ่ายโอนข้อมูลจากกล้องไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ 
 -  มีกระเป๋าบรรจุกล้อง 
โดยจัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี  2560  ของส านักงบประมาณ  
แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564  หน้า  176  และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 6 

 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)      รวม     15,392,010 บาท 
งบบุคลากร (520000)        รวม   1,397,040 บาท
เงินเดือน(ฝ่ายประจ า) (522000)       รวม   1,397,040 บาท 
เงินเดือนพนักงาน (220100)       จ านวน      762,360 บาท  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี ให้แก่พนักงาน
ครู จ านวน 3 อัตรา ถือปฏิบัติตามบัญชีอัตราเงินเดือนข้าราราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษา ปี 2558   
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ค่าจ้างพนักงานจ้าง (220700)       จ านวน     570,780 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 4 อัตรา ถือ
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  

เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง (210800)                จ านวน      27,900 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานจ้าง ถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ 0809.3/ว 115 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2551 เรื่อง 
ให้ข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างของ 
อปท. ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว และหนังสือที่เก่ียวข้อง 

เงินเบี้ยกันดาร  (220900)            จ านวน       36,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับพนักงานส่วนต าบล จ านวน 3 ราย ในการปฏิบัติงานใน
ส านักงานพ้ืนที่พิเศษ ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยสวัสดิการ
เกี่ยวกับเบี้ยกันดารของพนักงานส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2543 

งบด าเนินงาน (530000)        รวม   5,668,970 บาท 
ค่าตอบแทน (531000)        รวม       51,050 บาท 
ค่าตอบแทนผู้ปฎิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. (310100)   จ านวน       51,050 บาท 

 เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษให้แก่พนักงานส่วนต าบลและ
ลูกจ้าง อบต. ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์
ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแก่พนักงานท้องถิ่นให้
เป็นรายจ่ายอ่ืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

ค่าใช้สอย (532000)        รวม  1,673,500 บาท 
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100)      รวม        648,000 บาท 
ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 7 ,หมู่ที่ 11   จ านวน    324,000 บาท 

 เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป ปฏิบัติงานใช้แรงงานทั่วไป และงานอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง ตลอดจนเป็นค่าจ้างเหมางานหรือกิจกรรมต่างๆ  รวมทั้งงานอ่ืน  ๆที่เกี่ยวข้อง
และจ าเป็นตลอดปี  

ค่าจ้างเหมาผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 11  จ านวน    324,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 11 
จ านวน 3 อัตรา  

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน(320300)  รวม     1,025,500 บาท                                                                
โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานและศึกษาดงูานของบคุลากรทางการศึกษา   จ านวน       94,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานและศึกษาดูงานของบุคลากร
ทางการศึกษา  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน  การด าเนินงานด้าน
วิชาการ  การพัฒนาด้านการศึกษาให้แก่บุคลากรทางการศึกษา  ให้มีประสิทธิภาพและ
ปฏิบัติงานได้ถูกต้อง โดยมีค่าใช้จ่าย เช่น  ค่าจ้างเหมารถ ค่าที่พัก  ค่าวิทยากร ค่าอาหาร  
อาหารว่าง  และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่เกี่ยวข้องและจ าเป็น ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของ อปท. พ.ศ. 2542 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564  หน้า 146 และสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 6 
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โครงการประกันคุณภาพในสถานศึกษา      จ านวน        7,500 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายโครงการประกันคุณภาพในสถานศึกษา โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาคุณภาพด้านต่างๆของสถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก)  มีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าวิทยากร ค่าอาหารและอาหารว่าง 
ค่าใช้จ่ายอ่ืนที่เกี่ยวข้องและจ าเป็น  ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของ อปท. พ.ศ. 2542
แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564  หน้า  121  และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 3 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารการศึกษา     จ านวน     924,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการบริหารการศึกษาให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ตื่น จ านวน  5 ศูนย์ เช่น ค่าอาหารกลางวัน ค่า
พัฒนาครู ฯลฯ ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0816.2/ว 3301 ลงวันที่ 14  มิถุนายน  2560  แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 
- 2564  หน้า  120  และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 
3  

ค่าวัสดุ (533000)        รวม       3,944,420 บาท 
ค่าอาหารเสริม(นม) (330400)       จ านวน   2,378,850 บาท 

 เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ส าหรับโรงเรียนสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จ านวน 7 โรงเรียน ข้อมูล
นักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560 จ านวน 1,272 คนๆ ละ 7.82 บาท 
จ านวน 260 วัน ดังนี้ 

 - โรงเรียนบ้านขุนตื่นน้อย       จ านวน  157  คน   วงเงิน    319,212   บาท 
 - โรงเรียนบ้านซิแบร       จ านวน  283  คน   วงเงิน    575,395   บาท 
- โรงเรียนบ้านห้วยหล่อดูก     จ านวน  148  คน   วงเงิน    300,914   บาท 
- โรงเรียนทุ่งต้นงิ้ว               จ านวน  183  คน   วงเงิน    372,076   บาท                           
- โรงเรียนบ้านแม่ตื่น        จ านวน    84  คน   วงเงิน    170,789   บาท 
- โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่        จ านวน  231  คน   วงเงิน    469,669   บาท 

   - โรงเรียนทุ่งต้นงิ้ว(หม่าโอโจ)  จ านวน   84  คน   วงเงิน     170,789  บาท 
ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2989 
ลงวันที่ 31 พฤษภาคม  2560 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ 
มท 0816.2/ว 3301  ลงวันที่ 14  มิถุนายน  2560  แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 
2561 - 2564 หน้า  120  และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 

ค่าอาหารเสริม(นม) (330400)       จ านวน  1,280,920 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ส าหรับสถานศึกษาสังกัดกรมการศึกษานอก
โรงเรียน (กศน.) จ านวน 21 โรงเรียน ข้อมูลนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 
2560 จ านวน 585 คนๆ ละ 7.82 บาท จ านวน 280 วัน ดังนี้ 

       - ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขายะลิกุย         จ านวน  24  คน  วงเงิน    52,551   บาท 
   - ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแมะตะแหละกุย  จ านวน    7  คน  วงเงิน   15,327   บาท 
   - ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาเลอะตอ            จ านวน  25  คน  วงเงิน    54,740   บาท 

- ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ระอานอก      จ านวน  23  คน  วงเงิน    50,361   บาท 
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- ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาห้วยยาบ        จ านวน  16  คน  วงเงิน    35,034   บาท 
- ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาจกปก            จ านวน  24  คน  วงเงิน    49,530   บาท 

   - ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาห้วยไก่ป่า         จ านวน  55  คน  วงเงิน   120,428   บาท 
   - ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาห้วยขนุน        จ านวน  28  คน  วงเงิน    61,309   บาท 
   - ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ระอาใน      จ านวน  33  คน  วงเงิน    72,257   บาท 

- ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาฉุ้ยมอ           จ านวน  21  คน  วงเงิน    45,982   บาท 
- ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาลูกูดู      จ านวน  43  คน  วงเงิน    94,153   บาท 
- ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาไหมทอง     จ านวน  22  คน  วงเงิน    48,171   บาท 

   - ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาซอแอะ            จ านวน  34  คน  วงเงิน    74,447   บาท 
   - ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาทะโกรเด          จ านวน  17  คน  วงเงิน    37,223   บาท 
   - ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาบราโกร          จ านวน  30  คน  วงเงิน    65,688   บาท 

- ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาเลอะกรา          จ านวน  30  คน  วงเงิน    65,688   บาท 
- ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาขุนตื่นใหม่      จ านวน  14  คน  วงเงิน    30,655   บาท 
- ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาปิพอ               จ านวน  33  คน  วงเงิน    72,257   บาท 

   - ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาขุนตื่นน้อย      จ านวน  24  คน  วงเงิน    52,551   บาท 
- ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาห้วยโป่ง          จ านวน  23  คน  วงเงิน    50,361   บาท 

   - ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาเคอะกะชอเด    จ านวน  42  คน  วงเงิน    91,963   บาท 
ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2989        
ลงวันที่ 31 พฤษภาคม  2560 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ 
มท 0816.2/ว 3301  ลงวันที่ 14  มิถุนายน  2560  แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 
2561 – 2564 หน้า  120  และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 

ค่าอาหารเสริม(นม) (330400)       จ านวน     284,650 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 5 ศูนย์ 
ข้อมูลเด็กเล็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560 จ านวน 140 คนๆ ละ 7.82 บาท 
จ านวน 260 วัน ดังนี้ 

 - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหลวง            จ านวน 39  คน   วงเงิน   79,295   บาท 
 - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซิแบร           จ านวน  29  คน   วงเงิน   58,963   บาท 
 - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ตื่นน้อย       จ านวน  22  คน   วงเงิน   44,730   บาท 
 - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปรอโพ     จ านวน  17  คน   วงเงิน   34,564  บาท 
 - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งต้นงิ้ว   จ านวน  33  คน   วงเงิน   67,096  บาท 

ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2989 
ลงวันที่ 31 พฤษภาคม  2560 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ 
มท 0816.2/ว 3301  ลงวันที่ 14  มิถุนายน  2560  แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 
2561 – 2564 หน้า  120  และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 
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งบเงินอุดหนุน (560000)       รวม      8,226,000 บาท 
เงินอุดหนุนส่วนราชการ (610200)      รวม  8,226,000 บาท 
   1. เงินอุดหนุนโรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จ านวน  4,680,000 บาท 

เ พ่ือจ่ าย เป็นค่าอาหารกลางวัน  ส าหรับ โรง เรียนสั งกัดส านักงาน
คณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) จ านวน 7 โรงเรียน ข้อมูลนักเรียน 
ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560 จ านวน 1,272 คนๆ ละ 20 บาท จ านวน 200 
วัน ดังนี้ 

 - โรงเรียนบ้านขุนตื่นน้อย        จ านวน  157  คน  วงเงิน    628,000   บาท 
 - โรงเรียนบ้านซิแบร       จ านวน  283  คน  วงเงิน  1,132,000   บาท 
 - โรงเรียนบ้านห้วยหล่อดูก      จ านวน  148  คน  วงเงิน    592,000   บาท 
- โรงเรียนทุ่งต้นงิ้ว                จ านวน  183  คน  วงเงิน    732,000   บาท 
- โรงเรียนบ้านแม่ตื่น         จ านวน   84  คน  วงเงิน    336,000   บาท 
- โรงเรียนบ้านใหม่         จ านวน  231  คน  วงเงิน    924,000   บาท 
 - โรงเรียนทุ่งต้นงิ้ว(หม่าโอโจ)    จ านวน   84   คน  วงเงิน     336,000   บาท 

ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2989 
ลงวันที่ 31 พฤษภาคม  2560 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ 
มท 0816.2/ว 3301  ลงวันที่ 14  มิถุนายน  2560  แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 
2561 – 2564 หน้า  120 และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 

   2. เงินอุดหนุนสถานศึกษาสังกัดกรมการศึกษานอกโรงเรียน (กศน.)  จ านวน  3,276,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน ส าหรับสถานศึกษาสังกัดกรมการศึกษานอก
โรงเรียน (กศน.) จ านวน 21 โรงเรียน ข้อมูลนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 
2560 จ านวน 585 คนๆ ละ 20 บาท จ านวน 280 วัน ดังนี้ 

   - ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขายะลิกุย         จ านวน  24  คน  วงเงิน   134,400   บาท 
   - ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแมะตะแหละกุย  จ านวน    7  คน  วงเงิน    39,200   บาท 
   - ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาเลอะตอ            จ านวน  25  คน  วงเงิน   140,000   บาท 

- ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ระอานอก      จ านวน  23  คน  วงเงิน   128,800   บาท 
- ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาห้วยยาบ        จ านวน  16  คน  วงเงิน     89,600   บาท 
- ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาจกปก            จ านวน  24  คน  วงเงิน    229,600  บาท 

   - ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาห้วยไก่ป่า         จ านวน  55  คน  วงเงิน    308,000   บาท 
   - ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาห้วยขนุน        จ านวน  28  คน  วงเงิน    156,800   บาท 
   - ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ระอาใน      จ านวน  33  คน  วงเงิน    184,800   บาท 

- ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาฉุ้ยมอ           จ านวน  21  คน  วงเงิน    117,600   บาท 
- ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาลูกูดู      จ านวน  43  คน  วงเงิน    240,800   บาท 
- ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาไหมทอง     จ านวน  22  คน  วงเงิน    123,200   บาท 

   - ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาซอแอะ             จ านวน  34  คน  วงเงิน    190,400   บาท 
   - ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาทะโกรเด           จ านวน  17  คน  วงเงิน      95,200   บาท 
   - ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาบราโกร          จ านวน  30  คน  วงเงิน    168,000   บาท 

- ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาเลอะกรา           จ านวน  30  คน  วงเงิน    168,000   บาท 
- ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาขุนตื่นใหม่      จ านวน  14  คน  วงเงิน     78,400   บาท 
- ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาปิพอ                จ านวน  33  คน  วงเงิน    184,800   บาท 
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   - ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาขุนตื่นน้อย      จ านวน  24  คน  วงเงิน    134,400   บาท 
- ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาห้วยโป่ง          จ านวน  23  คน  วงเงิน    128,800   บาท 

   - ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาเคอะกะชอเด    จ านวน  42  คน  วงเงิน    235,200   บาท 
ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2989        
ลงวันที่ 31 พฤษภาคม  2560 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 
0816.2/ว 3301  ลงวันที่ 14  มิถุนายน  2560  แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 – 
2564 หน้า  120  และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 3 

 3. เงินอุดหนุนโรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  จ านวน       30,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ในการด าเนินการตาม
โครงการสวนพฤกษศาสตร์ ใน โ ร ง เ รี ยน   ถื อปฏิบั ติ ตามระเบี ยบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2559 ไม่เกินร้อยละ 5 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 
3616  ลงวันที่ 24  มิถุนายน  2559    แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564  
หน้า  155  และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 4 

4. เงินอุดหนุนโรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  จ านวน        30,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านแม่ตื่นในการด าเนินการตามโครงการ
สวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน  ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ไม่เกินร้อยละ 5 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616  ลงวันที่ 24  
มิถุนายน  2559    แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564  หน้า  155  และ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 4 

5. เงินอุดหนุนโรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  จ านวน        30,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านห้วยหล่อดูกในการด าเนินการตาม
โครงการสวนพฤกษศาสตร์ ใน โรง เ รี ยน  ถื อปฏิ บั ติ ตามระเบี ยบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2559 ไม่เกินร้อยละ 5 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 
3616  ลงวันที่ 24  มิถุนายน  2559    แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564  
หน้า  155  และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 4 

6. เงินอุดหนุนโรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)   จ านวน       30,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมในการด าเนินการตาม
โครงการสวนพฤกษศาสตร์ ใน โ ร ง เ รี ยน   ถื อปฏิบั ติ ตามระเบี ยบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2559 ไม่เกินร้อยละ 5 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 
3616  ลงวันที่ 24  มิถุนายน  2559  แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564  หน้า  
149  และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 4 

7. เงินอุดหนุนโรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  จ านวน       30,000 บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านขุนแม่ตื่นน้อยในการด าเนินการตามโครงการสวน
พฤกษศาสตร์ในโรงเรียน  ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ไม่เกินร้อยละ 5 หนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616  ลงวันที่ 24  มิถุนายน  2559  แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 
– 2564  หน้า  155  และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 4 
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8. เงินอุดหนุนโรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  จ านวน      30,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านทุ่งต้นงิ้วในการด าเนินการตามโครงการ
สวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน  ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ไม่เกินร้อยละ 5 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616  ลงวันที่ 24  
มิถุนายน  2559  แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 หน้า 155  และ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 4 

9. เงินอุดหนุนโรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  จ านวน      30,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านซิแบรในการด าเนินการตามโครงการ
สวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน  ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ไม่เกินร้อยละ 5 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616  ลงวันที่ 24  
มิถุนายน  2559  แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564  หน้า  155  และ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 4 

10. เงินอุดหนุนโรงเรียนสังกัดกองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน จ านวน      30,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนรางวัลอินทิรา คานธี 
ในการด าเนินการตามโครงการสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน  ถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ไม่เกินร้อยละ 5 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 3616  ลงวันที่ 24  มิถุนายน  2559  แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 
2561 – 2564  หน้า  155  และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 

11. เงินอุดหนุนโรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  จ านวน      30,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านทุ่งต้นงิ้ว (หม่าโอโจ) ในการด าเนินการ
ตามโครงการสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน  ถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2559 ไม่เกินร้อยละ 5 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 
3616  ลงวันที่ 24  มิถุนายน  2559  แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564  หน้า  
155  และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 4 

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

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าบ ารุงรักษา
หรือซ่อมแซมทรัพย์สินอ่ืน ๆ  รวมทั้งงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องและจ าเป็นตลอดปี  
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แผนงานสาธารณสุข 
 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221)     รวม   1,591,120 บาท 
งบบุคลากร (520000)        รวม   1,436,030 บาท 
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) (522000)      รวม   1,436,030 บาท 
เงินเดือนพนักงาน (220100)       จ านวน     795,660   บาท 

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

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

 ค่าจ้างพนักงานจ้าง(220700)        จ านวน     526,370  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างของพนักงานขององค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 6 อัตรา 
ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล 
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  

เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง (220800)                 จ านวน      48,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานจ้าง ถือปฏิบัติตามหนังสือ 
ที่  มท  0809.3/ว 115 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2551 เรื่อง  ให้ข้าราชการ 
พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างของ อปท. ได้รับเงิน
เพ่ิมการครองชีพชั่วคราว และหนังสือที่เก่ียวข้อง  

เงินเบี้ยกันดาร (220900)             จ านวน      24,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับพนักงานส่วนต าบล จ านวน 2 ราย ในการ
ป ฏ ิบ ัต ิง า น ใ น ส า น ัก ง า น พื ้น ที ่พ ิเ ศ ษ  ถื อ ป ฏิ บั ติ ต า ม ร ะ เ บี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยสวัสดิการเกี่ยวกับเบี้ยกันดารของพนักงานส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ.2543 
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งบด าเนินงาน (530000)        รวม     155,090 บาท 
ค่าตอบแทน (531000)        รวม       65,090 บาท 
ค่าตอบแทนผู้ปฎิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. (310100)   จ านวน       55,090 บาท 

 เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงานส่วนต าบล
และลูกจ้าง อบต. ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
ก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจ าปีแก่พนักงานท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2557  

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (310300)    จ านวน        10,000 บาท 
 เ พ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่
 พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล ที่มา
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือในวันหยุดราชการ ตามค าสั่งองค์การ
บริหารส่วนต าบล ฯลฯ ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 
0808.4/ว 1562 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2550  

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

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าธรรมเนียมศาล ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมประชุม 
สัมมนาต่างๆฯลฯ ที่เก่ียวข้องและจ าเป็น  

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

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าธรรมเนียม  
ต่าง ๆ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องของพนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างผู้บริหารตลอดจนผู้
ที่ เกี่ ยวข้ องขององค์ การบริ หารส่ วนต าบล ถื อปฏิบั ติ ต ามระเบี ยบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559  

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

 เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อวัสดุส านักงาน เช่น  กระดาษ ปากกา ดินสอ 
ยางลบ ลวดเย็บกระดาษ แฟ้ม แบบพิมพ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น รวมทั้ง
วัสดุอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและจ าเป็นตลอดปี  

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (330900)     จ านวน       20,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  เช่น ยา เวชภัณฑ์ 
เคมีภัณฑ์ต่าง ๆ ฯลฯ  
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (00223)     รวม 1,018,150 บาท 
งบด าเนินงาน (530000)        รวม    968,150 บาท 
ค่าใช้สอย (532000)        รวม    968,150 บาท 
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100)               รวม    270,000      บาท 
ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป        จ านวน    270,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป ปฏิบัติงานใช้แรงงานทั่วไปและงาน
อ่ืนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเป็นค่าจ้างเหมางานหรือกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งงาน
อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องและจ าเป็นตลอดปี  

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน (320300)  รวม        698,150 บาท 
โครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในเขตต าบลแม่ตื่น ประจ าปี 2561  จ านวน      64,950 บาท 

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในเขตต าบลแม่ตื่น โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือฝึกอบรมให้ความรู้วิธีการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และวิธีด าเนินการฉีด
วัคซีนป้องกันฯ  โดยมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าวิทยากร  ค่าอาหาร  อาหารว่าง ค่าวัคซีน 
ค่าตอบแทน ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามพระปณิธานของ
ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์  อัครราชกุมารี
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 0994  ลง
วันที่  24  กุมภาพันธ์  2560  และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น   ด่วน
ที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 729  ลงวันที่  31  มีนาคม  2560  แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 
2561 – 2564  หน้า  125  และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 

โครงการรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก  ประจ าปี  2561   จ านวน     120,000 บาท  
 เพ่ือจ่ายเป็นค่ารณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และกิจกรรมควบคุมป้องกัน
โรคไข้เลือดออก ประจ าปี 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือป้องกันและลดอัตรา
การป่วยของประชาชนในชุมชน โดยมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าจ้างเหมาพ่นหมอก
ควัน ค่าน้ ามันดีเซล เบนซิน น้ ามันหล่อลื่น น้ ายาก าจัดกลิ่น ทรายอะเบท 
น้ ายาก าจัดยุงลาย และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จ าเป็น ใช้ส าหรับพ่นหมอกควัน และ
ออกรณรงค์ประชาสัมพันธ์   ถือปฏิบัติ ตามหลักเกณฑ์ ว่าด้วยการตั้ ง
งบประมาณ เพ่ือการช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ของ อบจ. เทศบาล 
อบต พ.ศ.2543 แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า  124  และ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 3 

โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  ประจ าปี 2561 จ านวน       16,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือฝึกอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจ และ
ป้องกันโรคติดต่อที่เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์ มีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าวิทยากร 
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ อาหารว่างและเครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง และจ าเป็น ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยไทย ว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ. 2557 แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 หน้า  125   และสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 3 
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โครงการบริหารจัดการขยะในเขตต าบลแม่ตื่น     จ านวน     315,000 บาท 

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการบริหารจัดการขยะในเขตต าบลแม่ตื่น การ
ประชาสัมพันธ์  อบรมให้ความรู้วิธีการคัดแยกขยะ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ควบคุมและก าจัดภาวะมลพิษที่มีผลต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิการ และ
คุณภาพชีวิตของประชาชน  มีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าวิทยากร  ค่าอาหาร  อาหาร
ว่าง ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดฝึกอบรม  วัสดุในการคัดแยกขยะ โรงเรือนเก็บ
ขยะอันตราย ค่าจ้างเหมาจัดส่งก าจัดขยะอันตราย และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่
เกี่ยวข้องและจ าเป็น ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0891.4/ว 407 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 
หลักเกณฑ์ว่าด้วยการตั้งงบประมาณ เพ่ือการช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจ
หน้าที่ของ อบจ. เทศบาล อบต พ.ศ.2543 และมติคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ เรื่อง Roadmap การก าจัดขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย 
แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 หน้า  106  และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 4 

โครงการรณรงค์และจัดท าแนวกันไฟเพ่ือป้องกันและแก้ไขปญัหาไฟป่าและหมอกควัน   จ านวน      140,200 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์และจัดท าแนวกันไฟ เพ่ือป้องกันและ
แก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือป้องกันการเกิด
มลพิษทางอากาศ และแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่
มีความรู้และรู้วิธีแก้ไขปัญหาไฟป่าได้อย่างถูกต้อง มีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าป้าย 
ค่าอาหารและอาหารว่าง ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและ
จ าเป็น ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 
0891.4/ว 2360 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 และหลักเกณฑ์ ว่าด้วยการตั้ง
งบประมาณ เพ่ือการช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ของ อบจ. เทศบาล 
อบต พ.ศ.2543 แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 หน้า 106 และสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 4 

โครงการรณรงค์ลดการใช้สารเคมีในพื้นที่สูงและเฝ้าระวังการปนเปื้อนมลพิษในสิ่งแวดล้อม  จ านวน      42,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ลดการใช้สารเคมีในพ้ืนที่สูงและเฝ้า
ระวังการปนเปื้อนมลพิษในสิ่งแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ืออบรมให้
ความรู้แก่ประชาชนในการลดการใช้สารเคมี  และการป้องกันการปนเปื้อน
ของสารเคมี   มีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าป้าย ค่าอาหารและอาหารว่าง ค่าวิทยากร 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและจ าเป็น ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 2360 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 
2558 และหลักเกณฑ์ ว่าด้วยการตั้งงบประมาณ เพ่ือการช่วยเหลือประชาชน
ตามอ านาจหน้าที่ของ อบจ. เทศบาล อบต พ.ศ.2543 แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 
2561 – 2564 หน้า 126 และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 
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งบลงทุน         รวม     50,000 บาท 
ค่าครุภัณฑ์ (541000)        รวม         50,000 บาท 
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  (411800)      จ านวน    50,000 บาท 

 เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าบ ารุงรักษาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ค่าบ ารุงรักษาหรือ
ซ่อมแซมทรัพย์สินอ่ืน ๆ เช่น ยานพาหนะ วัสดุต่าง ๆ รวมทั้งงานอ่ืนๆ            
ที่เกี่ยวข้อง และจ าเป็นตลอดปี  
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แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
 

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ (00230)      รวม       130,000     บาท 
งบด าเนินงาน (530000)         รวม       130,000     บาท 
ค่าใช้สอย (532000)        รวม         30,000     บาท 
รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น(320300)    รวม         30,000     บาท 
ค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ผู้ยากไร้และช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน จ านวน     30,000     บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ผู้ยากไร้และช่วยเหลือผู้ประสบภัย
พิบัติกรณีฉุกเฉิน  เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจาก      
สาธารณภัยต่างๆ ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการสงเคราะห์ผู้ป่วยผู้ยากไร้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2560  
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1234 ลงวันที่ 7  มีนาคม  
2560 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 757 
ลงวันที่ 7  เมษายน  2560   แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 หน้า  137  และ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 5 

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

 เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์  และจ้างแรงงานในการก่อสร้าง 
ซ่อมแซม ปรับปรุงที่อยู่อาศัย และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้ด้อยโอกาส ผู้
ยากไร้ ผู้พิการหรือผู้ยากจน ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0891.4/ว 4283    ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2559   
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แผนงานเคหะและชมุชน 
 

 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00240)    รวม     2,947,600   บาท 
 งบบุคลากร (520000)        รวม     1,807,790       บาท 
 เงินเดือน  (ฝ่ายประจ า) (522000)      รวม     1,807,790   บาท 
 เงินเดือนพนักงาน (220100)       จ านวน    970,560    บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือน พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี ให้แก่พนักงานส่วน
ต าบล จ านวน 4 อัตรา ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 หนังสือส านักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ 
มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 และประกาศคณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจ่ายเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน 
(ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 

เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน (220200)                จ านวน     25,560 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานส่วนต าบล และเงินที่ปรับ
เพ่ิมตามคุณวุฒิที่ ก.พ. หรือคณะกรรมการกลางข้าราชการ หรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่นรับรอง (ก.จ. หรือ ก.ท. หรือ ก.อบต.) ถือปฏิบัติตามหนังสือ ที่ 
มท 0809.3/ว 115 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2551 เรื่อง ให้ข้าราชการ 
พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างของ อปท. ได้รับเงิน
เพ่ิมการครองชีพชั่วคราว และหนังสือที่เก่ียวข้อง  

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

ค่าจ้างพนักงานจ้าง(220700)       จ านวน    601,670  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างของพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 5 
อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ประกาศคณะกรรมการ
กลางพนักงานส่วนต าบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  

เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง (220800)                จ านวน    120,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานจ้าง ถือปฏิบัติตามหนังสือ 
ที่  มท  0809.3/ว 115 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2551 เรื่อง  ให้ข้าราชการ 
พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างของ อปท. ได้รับเงิน
เพ่ิมการครองชีพชั่วคราว และหนังสือที่เก่ียวข้อง  

เงินเบี้ยกันดาร (220800)            จ านวน     48,000       บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับพนักงานส่วนต าบลและลูกจ้างประจ า จ านวน 4 ราย 
ในการปฏิบัติงานในส านักงานพ้ืนที่พิเศษ ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยสวัสดิการเกี่ยวกับเบี้ยกันดารของพนักงานส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2543 
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งบด าเนินงาน (530000)        รวม       851,110    บาท 
ค่าตอบแทน (531000)        รวม         95,510   บาท 
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. (310100)   จ านวน     95,510   บาท 
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง จ านวน     65,510    บาท 

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

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (310300)    จ านวน     30,000    บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานส่วนต าบล
และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล ท่ีมาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือใน
วันหยุดราชการ ตามค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบล ฯลฯ ถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ท่ี  มท  0808.4/ว 1562 ลงวันท่ี 15 พฤษภาคม 2550  

ค่าใช้สอย (532000)        รวม       475,600    บาท 
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100)      รวม       365,600    บาท 
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน         จ านวน     50,000    บาท 

 เ พ่ือจ่ายเป็นเงินค่าธรรมเนียมศาล ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม 
ประชุมสัมมนาต่าง ๆ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องและจ าเป็น  

ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป        จ านวน   270,000    บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป ปฏิบัติงานใช้แรงงานทั่วไป และ
งานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเป็นค่าจ้างเหมางาน หรือกิจกรรมต่าง ๆ รวมทั้ง
งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องและจ าเป็นตลอดปี  

ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร               จ านวน      45,600 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจ ากองช่างองค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่ตื่น ถือปฏิบัติตามกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ 
มท 0808.2/ว 1555   ลงวันที่ 22  มีนาคม  2560 หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 
2559  

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน(320300) รวม         60,000    บาท  
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร  จ านวน     60,000    บาท 

 เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และ
นอกราชอาณาจักร ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.  2555 และแก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2559  

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

 เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ค่าบ ารุงรักษาหรือ
ซ่อมแซมทรัพย์สินอ่ืนๆ เช่น เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องถ่าย
เอกสาร ยานพาหนะ วัสดุต่างๆ ฯลฯ รวมทั้งงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องและจ าเป็น
ตลอดป ี 
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ค่าวัสดุ (533000)        รวม       280,000     บาท 
 วัสดุส านักงาน (330100)       จ านวน     30,000     บาท 

 เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อวัสดุส านักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอยางลบ
ลวด เย็บ กระดาษ แฟ้ม แบบพิมพ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องเป็นต้น รวมทั้งวัสดุอ่ืนๆ 
ที่เก่ียวข้องและจ าเป็นตลอดปี  

 วัสดุคอมพิวเตอร์ (331400)       จ านวน     20,000    บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อแผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล (Diskette,Floppy 
Disk,Removable Disk,Compact Disc, Digital Video Disk) เทปบันทึกข้อมูล 
Reel Magnetic Tape, Cassette Tape) หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ ส าหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกส าหรับเครื่องพิมพ์เลเซอร์ แผ่นกรองแสง แป้นพิมพ์ 
สายเคเบิล แผงแป้นอักขระ หรือแป้นพิมพ์ (Key Board) เมนบอร์ด (Main 
Board) เมมโมรี่ชิป (Memory Chip) เช่น RAM เมาส์ (Mous) พรินเตอร์สวิต
ซิ่งบ๊อกซ์ (Printer Switching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) แผ่นวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ (Card) เช่น Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound 
Card) เป็นต้น เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลต่างๆ เช่น แบบดิสก์เก็ต (Diskkette) 
แบบฮาร์ดิสต์ (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD-ROM) และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่
มีราคาต่อหน่วยหนึ่งไม่เกิน 20,000 บาท ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องและจ าเป็นตลอดทั้งปี  

วัสดุก่อสร้าง (330600)        จ านวน     80,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ปูนซีเมนต์ ทราย อิฐ สี รวมทั้งวัสดุ  ไม้ 
เหล็ก และอ่ืนที่จ าเป็น ฯลฯ  

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (330700)      จ านวน   100,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางใน     
หัวเทียน ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องและจ าเป็นตลอดทั้งปี  

วัสดุอ่ืนๆ (331700)                 จ านวน     50,000       บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อวัสดุประปา ส าหรับซ่อมหรือเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์ที่
ช ารุดเสียหายภายในเขตต าบลแม่ตื่น เช่น อุปกรณ์ท่อน้ าประปา มาตรวัดน้ า 
ประตูน้ า ข้อต่อชนิดต่าง ๆ  ท่อประปา  กาว และอุปกรณ์อ่ืนที่จ าเป็น  

งบลงทุน         รวม   288,700     บาท 
ค่าครุภัณฑ์ (541000)        รวม   288,700     บาท 
ครุภัณฑ์ส านักงาน (410100)       จ านวน     15,500     บาท 

1. ค่าจัดซื้อตู้บานเลื่อนแบบกระจก  7,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้บานเลื่อนแบบกระจก 4 ฟุต จ านวน 2  ใบ ๆ ละ 3,500 
บาท โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาด นอกมาตรฐานครุภัณฑ์  มีความจ าเป็นต้อง
ใช้นอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์เพราะเป็นครุภัณฑ์ท่ีไม่สามารถจัดหาได้ตามบัญชี 
มีความคุ้มค่าและประหยัดกว่า ราคามาจากการสืบค้นหาของคณะกรรมการ
ตรวจสอบราคาและคุณสมบัติของครุภัณฑ์ ตามค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบล
แม่ตื่น     259/2560 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2560 แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 - 
2564  หน้า 178  และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จ ังหวัดเชียงใหม่ 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 
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2. ค่าจัดซื้อโต๊ะท างาน ขนาด 5  ฟุต จ านวน  6,500  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะท างาน ขนาด 5 ฟุต จ านวน 1 ตัว ๆ ละ 6,500 บาท 
โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาด นอกมาตรฐานครุภัณฑ์  มีความจ าเป็นต้องใช้
นอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์เพราะเป็นครุภัณฑ์ท่ีไม่สามารถจัดหาได้ตามบัญชี 
มีความคุ้มค่าและประหยัดกว่า ราคามาจากการสืบค้นหาของคณะกรรมการ
ตรวจสอบราคาและคุณสมบัติของครุภัณฑ์ ตามค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบล
แม่ต่ืน ท่ี 259/2560 ลงวันท่ี 7 สิงหาคม 2560 แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 - 
2564  หน้า  178  และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 
3. ค่าจัดซื้อเก้าอ้ีบุนวม ส าหรับผู้บริหาร จ านวน 2,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีบุนวม ส าหรับผู้บริหาร จ านวน 1 ตัว ๆ ละ 2,000 
บาท โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาด นอกมาตรฐานครุภัณฑ์  มีความจ าเป็นต้อง
ใช้นอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์เพราะเป็นครุภัณฑ์ท่ีไม่สามารถจัดหาได้ตามบัญชี 
มีความคุ้มค่าและประหยัดกว่า ราคามาจากการสืบค้นหาของคณะกรรมการ
ตรวจสอบราคาและคุณสมบัติของครุภัณฑ์ ตามค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบล
แม่ตื่น ที่ 259/2560 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2560 แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 - 
2564  หน้า  178  และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จ ังหวัดเชียงใหม่ 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง (410500)       จ านวน     16,000     บาท 
 1. ค่าจัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์        จ านวน      16,000     บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ จ านวน 1 ตัว ๆ ละ 16,000  บาท   โดย
จัดซื้อตามราคาท้องตลาด นอกมาตรฐานครุภัณฑ์  มีความจ าเป็นต้องใช้นอก
บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์เพราะเป็นครุภัณฑ์ท่ีไม่สามารถจัดหาได้ตามบัญชี มี
ความคุ้มค่าและประหยัดกว่า ราคามาจากการสืบค้นหาของคณะกรรมการ
ตรวจสอบราคาและคุณสมบัติของครุภัณฑ์ ตามค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบล
แม่ต่ืน ท่ี 259/2560 ลงวันท่ี 7 สิงหาคม 2560 แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 - 
2564  หน้า  176  และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จ ังหวัดเช ียงใหม่ 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 

ครุภัณฑ์ส ารวจ (411300)       จ านวน       3,800     บาท 
 1. ค่าจัดซื้อเทปวัดระยะ        จ านวน        3,800     บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเทปวัดระยะจ านวน 1 ตัว ๆ ละ 3,800  บาท   โดยจัดซื้อ
ตามราคาท้องตลาด นอกมาตรฐานครุภัณฑ์  มีความจ าเป็นต้องใช้นอกบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์เพราะเป็นครุภัณฑ์ท่ีไม่สามารถจัดหาได้ตามบัญชี มีความ
คุ้มค่าและประหยัดกว่า ราคามาจากการสืบค้นหาของคณะกรรมการตรวจสอบ
ราคาและคุณสมบัติของครุภัณฑ์ ตามค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ต่ืน ท่ี 
259/2560 ลงวันท่ี 7 สิงหาคม 2560 แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564  หน้า  
179  และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 6 
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (411600)      จ านวน     53,400     บาท 
1. ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ ส าหรับงานส านักงาน (จอขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิ้ว) จ านวน 16,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ ส าหรับงานส านักงาน  (จอ
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จ านวน 1 ชุด ๆ ละ 16,000 บาท มีคุณลักษณะ
พ้ืนฐาน ดังนี้ 
  - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 
core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 3.3 GHz หรือดีกว่า 
จ านวน 1 หน่วย  

- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่
น้อยกว่า 4 GB  

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า 
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า 120 GB จ านวน 1 หน่วย  

- มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย  
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 

10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์  
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 

600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย 
โดยจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ประจ าปี พ.ศ. 2560 แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564  หน้า  178  และ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 6 
2. ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก ส าหรับงานส านักงาน  จ านวน 
16,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน 1 ชุด ๆ ละ 
16,000 บาท มีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 
  - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 
core) จ านวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้  

1) ในกรณีที่มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 2 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 1.8 GHz 
และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อย
กว่า 6 แกน หรือ  

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

- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 

TB จ านวน 1 หน่วยหรือ ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 
120 GB จ านวน 1 หน่วย  

- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel 
และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว  
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- มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย  
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 

10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
- สามารถใช้งาน Wi-Fi (802.11b, g, n) และ Bluetooth ได้เป็นอย่างน้อย  

โดยจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ประจ าปี พ.ศ. 2560 แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 หน้า  178  และ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 6 
 3. ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)   
จ านวน 7,700 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)   
จ านวน 1 เครื่อง ราคา 7,700 บาท มีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 

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

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

กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น 
โดยจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ประจ าปี พ.ศ. 2560 แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 หน้า  178  และ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 6 
4. ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) ส าหรับกระดาษ
ขนาด A3 ราคา 7,900 บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) ส าหรับ
กระดาษขนาด A3 จ านวน  1  เครื่อง  ราคา 7,900 บาท มีคุณลักษณะ
พ้ืนฐาน ดังนี้ 

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi  
- ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet)  
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าส าหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อย

กว่า 30 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 10.2 ภาพต่อนาที (ipm)  
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีส าหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 

17 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.1 ภาพต่อนาที (ipm)  
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือ

ดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
- สามารถใช้ได้กับ A3, A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใส่
กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น  
 โดยจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ประจ าปี พ.ศ. 2560 แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 หน้า หน้า  178  
และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 6 
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5. ค่าจัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จ านวน 5,800 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จ านวน 1 เครื่อง 
ราคา 5,800 บาท มีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 
  - มีก าลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 1 kVA (630 Watts) 

  - สามารถส ารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาท ี
โดยจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ประจ าปี พ.ศ. 2560 แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 หน้า  178  และ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 6 

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  (411800)      จ านวน     200,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าบ ารุงรักษาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ค่าบ ารุงรักษาหรือ
ซ่อมแซมทรัพย์สินอ่ืน ๆ เช่น ยานพาหนะ วัสดุต่าง ๆ รวมทั้งงานอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้อง และจ าเป็นตลอดปี  

 
งานไฟฟ้าและถนน (00242)                                    รวม      4,687,400 บาท 
งบด าเนินงาน (530000)        รวม         210,000   บาท 
ค่าใช้สอย (532000)        รวม         100,000   บาท 
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน (320400)      รวม           100,000 บาท 
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน      จ านวน     100,000 บาท 

 เพื ่อจ ่ายเป ็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน รวมทั ้งงานอื ่นๆ ที่
เกี่ยวข้องและจ าเป็นตลอดปี  

ค่าวัสดุ (533000)        รวม        110,000      บาท 
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (330200)                จ านวน      50,000      บาท 

 เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ส าหรับซ่อมหรือเปลี่ยนวัสดุ
อุปกรณ์ที่ช ารุดเสียหายภายในเขตต าบลแม่ตื่น เช่น หลอดไฟฟ้า บาลาทส์ 
สตาร์ทเตอร์ สายไฟฟ้า โคมไฟฟ้าพร้อมขา เทปพันสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า 
สวิตซ์ไฟฟ้า และอุปกรณ์อ่ืนที่จ าเป็น  

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (330700)         จ านวน     60,000    บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อกระจกโค้งมนพร้อมติดตั้ง  ภายในเขตต าบลแม่ตื่น 
จ านวน  18  จุด เพ่ือป้องกันและลดอุบัติเหตุทางทางถนน ถือปฏิบัติตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท  0804.5/ว 1634  
ลงวันที่  22  กันยายน  2557  และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ด่วนที่สุด มท 0801.4/ว 668  ลงวันที่ 27 มีนาคม  2560  แผนพัฒนาสี่ปี 
พ.ศ. 2561 – 2564 หน้า  96  และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
เชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 5 
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งบลงทุน         รวม   4,477,400      บาท 
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (542000)       รวม   4,477,400      บาท  
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค (421000)      รวม   4,227,400      บาท 
1. โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมถนนในเขตพื้นที่ต าบลแม่ตื่น   จ านวน      200,000      บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงและซ่อมแซมถนนในเขตพ้ืนที่ต าบลแม่ตื่น จ านวน 16 
หมู่บ้าน เพื่อบ ารุงรักษา ถนน ทางสาธารณะที่ช ารุดให้ประชาชนได้สัญจรไป-
มาได้สะดวก แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 หน้า 94 และสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 5   

2. โครงการพนังป้องกันตลิ่งโดยวางหินในกล่องลวดตาข่าย  บ้านหลวง หมู่ที่ 1  จ านวน     250,000 บาท 
ขนาด ความยาว 26.00 เมตร สูง 2 เมตร ตามแบบแปลนที่ อบต.ก าหนด 
แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 หน้า  135  และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 5 

3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านใหม่ หมู่ที่ 2  จ านวน     220,000   บาท 
ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ความยาว 104.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมไหล่
ทาง หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 312 ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่ อบต.ก าหนด 
แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 หน้า  92  และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 2 

 4.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)  บ้านป่าคา (ป๊อกบ้านป่าคา) หมู่ที่ 3 จ านวน    207,000  บาท 
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 76.00 เมตร   หนา 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทาง
หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 304 ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่ อบต.ก าหนด 
แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 หน้า  92  และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ ที่ 2 

5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านสันต้นปิน หมู่ที่ 4  จ านวน     207,000   บาท 
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 76.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมไหล่
ทาง หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 304 ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่ อบต.ก าหนด 
แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 หน้า  92  และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 2 

6. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านห้วยหล่อดูก หมู่ที่ 5  จ านวน    220,000   บาท 
ขนาดกว้าง 0.20 เมตร  ลึกเฉลี่ย  0.20-0.60 เมตร  ความยาว 185.00 
เมตร  ตามแบบแปลนที่ อบต.ก าหนด  แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 
หน้า  92  และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 2 

7. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านขุนตื่นน้อย หมู่ที่ 6 จ านวน     218,800   บาท 
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 76.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมไหล่
ทาง หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 304 ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่ อบต.ก าหนด  
แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 หน้า  92  และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 2 

8. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)   บ้านซิแบร หมู่ที่ 7   จ านวน     212,800    บาท 
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 76.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมไหล่
ทาง หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 304 ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่ อบต.ก าหนด 
แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564  หน้า  92  และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 2 
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9. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านห้วยยาบ หมู่ที่ 8   จ านวน     216,000    บาท 
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 76.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมไหล่
ทาง หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 304 ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่ อบต.ก าหนด  
แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 หน้า  92  และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 2 

10. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านแม่ระอาใน หมู่ที่ 9 จ านวน     218,000 บาท 
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 76.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมไหล่
ทาง หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 304 ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่ อบต.ก าหนด  
แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 หน้า  92  และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 2 

11. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านแม่ระอานอก หมู่ที่ 10 จ านวน     218,000 บาท 
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 76.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมไหล่
ทาง หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 304 ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่ อบต.ก าหนด  
แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 หน้า  92  และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 2 

12. โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ บ้านทุ่งต้นงิ้ว หมู่ที่ 11    จ านวน     250,000 บาท 
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 6.00 เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 24 
ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่ อบต.ก าหนด แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 – 
2564  หน้า  92  และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์
ที่ 2 

13. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านซอแอะ หมู่ที่ 12  จ านวน     216,000   บาท 
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 76.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมไหล่
ทาง  หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 304 ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่ อบต.ก าหนด 
แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 หน้า  92  และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 2 

14. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)  บ้านปิยอทะ หมู่ที่ 13 จ านวน     216,000 บาท 
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 76.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  พร้อมไหล่
ทาง หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 304 ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่ อบต.ก าหนด 
แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 หน้า  92  และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 2 

 15. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านห้วยไก่ป่า หมู่ที่ 14 จ านวน     217,000 บาท 
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 76.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อม
ไหล่ทาง  หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  304 ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่อบต.
ก าหนด แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 หน้า 92   และสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 2 

 16. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านบราโกร หมู่ที่ 15 จ านวน     218,800 บาท 
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 76.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมไหล่
ทางหรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  304 ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่ อบต. ก าหนด 
แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 หน้า  92  และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 2 
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17. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. ตัวยูแบบมีฝาปิด บ้านห้วยดินหม้อ  หมู่ที่ 16 จ านวน    222,000   บาท 
ขนาดกว้าง 0.20 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.20-0.60 เมตร ยาว 120 เมตร  ตาม
แบบแปลนที่อบต.ก าหนด แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 หน้า  92    
และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 

18.  โครงการเปลี่ยนเฟตไฟฟ้าบริเวณส านักงาน อบต.แม่ตื่น   จ านวน    500,000     บาท  
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนเฟตไฟฟ้าบริเวณส านักงาน อบต.แม่ตื่น 
เช่น  ค่าอุปกรณ์หม้อแปลง  เสาไฟฟ้า  สายไฟ  และวัสดุอุปกรณ์อ่ืนที่จ าเป็น   
แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 หน้า  148  และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 6  

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  (411800)      จ านวน    250,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าบ ารุงรักษาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ค่าบ ารุงรักษาหรือ
ซ่อมแซมทรัพย์สินอ่ืน ๆ เช่น ซ่อมแซมประตูห้องพัก  ซ่อมแซมประตู
หน้าต่าง ทาสีบ้านพักข้าราชการ ซ่อมแซมฝ้าเพดาน ซ่อมแซมหลังคาบ้าน 
ซ่อมแซมห้องน้ า ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค และอ่ืนๆที่เสียหายตลอดปี   
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       แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน (00250)   รวม    478,300 บาท 
งบด าเนินงาน (530000)        รวม    368,300 บาท 
ค่าใช้สอย (532000)        รวม    368,300 บาท 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น(320300) รวม        368,300 บาท 
โครงการเสริมสร้างกระบวนการจัดท าแผนชุมชน และแผนพัฒนาท้องถิ่น  จ านวน     80,000 บาท  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าใช้สอยในการจัดโครงการเสริมสร้างกระบวนการจัดท าแผน
ชุมชน และแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้น าชุมชนมีส่วนร่วม 
และตระหนักถึงความส าคัญกระบวนการจัดท าแผนชุมชน เพ่ือน าข้อมูลมาจัดท า
เป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น มีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าอาหารและอาหารว่าง ค่าป้าย ค่าวัสดุ
อุปกรณ์  ค่ าใช้จ่ ายอ่ืนๆที่ เกี่ ยวข้องและจ าเป็น ถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ ว 856 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2553   ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2559  หนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนที่สุด มท 0810.2/ว 0600  ลงวันที่ 29 มกราคม  2559  และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด มท 0810.2/ว 5797 ลงวันที่ 10  ตุลาคม  
2559   แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 หน้า   150  และสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 6 

โครงการบ าบัดทุกข์บ ารุงสุขแบบ ABC       จ านวน      20,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการบ าบัดทุกข์บ ารุงสุขแบบ ABC โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชน ให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาความยากจน และน าไปต่อยอดในการ
ประกอบอาชีพของตนเอง มีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าวิทยากร ค่าป้าย ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องและจ าเป็น ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น      ด่วนมาก ที่ 0891.4/ว893 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2555 
แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564  หน้า  102  และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 3 

โครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นเพิ่มพูนศักยภาพความเข้มแข็งของชุมชน จ านวน      10,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมครอบครัวในชุมชนให้มีความอบอุ่น เกิดความรักความ
สามัคคี ส่งเสริมการมีส่วนร่วมสานสัมพันธ์ระหว่างแม่ กับลูก เพ่ือให้เกิดความ
อบอุ่นในครอบครัว  มีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าป้าย ค่าอาหารและอาหารว่าง 
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช่จ่ายอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องและจ าเป็น ถือ
ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา 67 (6) แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 หน้า       
131 และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 3 
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โครงการ อบต.เคลื่อนที่พบประชาชน      จ านวน      30,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ อบต.เคลื่อนที่พบประชาชน โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วม สร้างความเข้าใจระหว่างท้องถิ่นกับ
ชุมชน ให้บริการรับช าระภาษี การสอนท าอาหาร และรับฟังความคิด มี
ค่าใช้จ่าย เช่น ค่าอาหารและอาหารว่าง ค่าป้าย ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องและจ าเป็น ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ว่าด้วยการตั้งงบประมาณ เพ่ือ
การช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ของ อบจ. เทศบาล อบต พ.ศ.2543 
แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 หน้า  149  และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 6 

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนปรองดองสมานฉันท์    จ านวน       10,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนปรองดอง
สมานฉันท์ ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 
0310.4/ว  2128 ล งวั นที่  3 กรกฎาคม  2557 และด า เนิ นการตาม
แนวนโยบายคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 
– 2564 หน้า  142  และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 

โครงการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น      จ านวน       10,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันการทุจริตคอรัปชั่น ถือปฏิบัติตาม
ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ฉบับที่ 69/2557 ลงวันที่ 18 มิ.ย. 
2557 แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 หน้า  145  และสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 6 

โครงการเพาะเห็ดฟางในตะกร้า       จ านวน      15,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการโครงการเพาะเห็ดฟางในตะกร้าให้แก่คน
พิการหรือทุพพลภาพและบุคคลทั่วไปในต าบลแม่ตื่น  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
พัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน  และน าไปต่อยอดในการประกอบ
อาชีพของตนเอง มีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าวิทยากร ค่าป้าย ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่าย
อ่ืน  ๆที่เกี่ยวข้องและจ าเป็น ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น      
ด่วนมาก ที่ 0891.4/ว893 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2555 แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 – 
2564  หน้า  132  และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 5 

โครงการประชารัฐรวมใจร่วมพัฒนาต าบลแม่ตื่น     จ านวน      193,300 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการโครงการประชารัฐรวมใจร่วมพัฒนาต าบล
แม่ตื่น  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความสมัครสมานสามัคคีความร่วมมือร่วมใจใน
การพัฒนาต าบลแม่ตื่น   มีค่าใช้จ่าย เช่น   ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าวัสดุก่อสร้าง  และ
ค่ าใช้ จ่ ายอ่ืนๆ ที่ เกี่ ยวข้องและจ าเป็ น ฯลฯ ถื อปฏิบั ติ ต ามหนั งสื อ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0310.4/ว 2128 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 
2557 และด าเนินการตามแนวนโยบายคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 
แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 หน้า  150  และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 6 
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งบเงินอุดหนุน (560000)       รวม     110,000 บาท 
เงินอุดหนุน (561000)        รวม     110,000 บาท 
เงินอุดหนุนเอกชน (610300)       รวม         110,000 บาท 
เงินอุดหนุนกลุ่มทอผ้า บ้านทุ่งต้นงิ้ว หมู่ที่ 11     จ านวน       20,000 บาท 

 เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มทอผ้าบ้านทุ่ง   
ต้นงิ้ว  หมู่ที่  11  ส่งเสริมให้ประกอบอาชีพเสริมสร้างรายได้ ลดรายจ่าย
ในครัวเรือน ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น พ.ศ. 2559 ไม่ เกินร้ อยละ 5 หนั งสื อ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616  ลงวันที่ 24  มิถุนายน  
2559    แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564   หน้า  153  และสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 3 

เงินอุดหนุนวิสาหกิจชุมชนเพื่อการท่องเที่ยว      จ านวน        50,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการส่งเสริมอาชีพวิสาหกิจชุมชนเพ่ือการ
ท่องเที่ยว  ส่งเสริมให้ประกอบอาชีพเสริมสร้างรายได้ ลดรายจ่ายในครัวเรือน   
ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ไม่เกินร้อยละ 5 หนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616  ลงวันที่ 24  มิถุนายน  2559  แผนพัฒนาสี่ปี 
พ.ศ. 2561 – 2564   หน้า  160  และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
เชียงใหม ่ยุทธศาสตร์ที่ 3 

เงินอุดหนุนกลุ่มเกษตรผสมผสาน  บ้านวาโซทะ  หมู่ที่ 13     จ านวน       20,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มเกษตรผสมผสาน 
บ้านวาโซทะ หมู่ที่ 13 ส่งเสริมให้ประกอบอาชีพเสริมสร้างรายได้ ลดรายจ่าย
ในครัวเรือน ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น พ.ศ. 2559 ไม่ เกินร้ อยละ 5 หนั งสื อ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616  ลงวันที่ 24  มิถุนายน  
2559  แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564   หน้า  154  และสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 3 

เงินอุดหนุนกลุ่มเกษตรปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์  บ้านปิยอทะ  หมู่ที่ 13    จ านวน       20,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มเกษตรปลูกพืชและ
เลี้ยงสัตว์ บ้านปิยอทะ หมู่ที่ 13  ส่งเสริมให้ประกอบอาชีพเสริมสร้างรายได้ 
ลดรายจ่ายในครัวเรือน ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
อุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ไม่เกินร้อยละ 5 หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616  ลงวันที่ 24  มิถุนายน  
2559  แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564   หน้า  154  และสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 3 
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

งานกีฬาและนันทนาการ (00262)      รวม        240,000 บาท 
งบด าเนินงาน (530000)        รวม    240,000 บาท 
ค่าใช้สอย (532000)        รวม    240,000 บาท 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอ่ืน (320300) รวม        240,000 บาท 
ค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับต่างๆ   จ านวน    120,000 บาท 

 เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับ
ต่างๆ ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 73 
ลงวันที่ 16 มกราคม  2560 แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 หน้า 133 และ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 3 

ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนประจ าต าบลแม่ตื่น จ านวน    120,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนประจ าต าบล    
แม่ตื่น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนมีสุขภาพ 
พลานามัยแข็งแรง สมบูรณ์ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด รู้
รักสามัคคี   รู้แพ้ รู้ชนะ มีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าป้าย เงินรางวัล ค่าตอบแทน
คณะกรรมการ ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าใช้จ่ายอ่ืนที่
เกี่ยวข้องและจ าเป็น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 73 ลง
วันที่ 16 มกราคม  2560 แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 หน้า  134  และ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 3 

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (00263)      รวม    545,000 บาท 
งบด าเนินงาน (530000)        รวม    545,000 บาท 
ค่าใช้สอย (532000)        รวม    545,000 บาท 
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ (320200)     รวม        180,000 บาท 
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธี       จ านวน     180,000 บาท 

 เพื่อเป็นเงินค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธีต่าง ๆ เช่น วันเฉลิมพระชนมพรรษา  วัน
ปิยมหาราช ฯลฯ รวมทั้ งงานอื่น  ๆ ที่ เกี่ ยวข้อง ถือปฏิบัติ ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0310.4/ว 2128  ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 
2557 แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564   หน้า  112  และสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 3 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (320300) รวม        365,000 บาท 
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณียี่เป็ง-ลอยกระทง ประจ าปีงบประมาณ  2561 จ านวน    200,000 บาท 

 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานประเพณียี่ เป็ง -ลอยกระทง โดยมี
วัตถุประสงค์ส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี พัฒนาอาชีพ เสริมรายได้ พัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชน เสริมสร้างความรักความสามัคคีของเด็ก เยาวชน ประชาชน 
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของหน่วยงาน ภาครัฐ เอกชน ประชาชน มีค่าใช้จ่ายในการจัด
งานตามโครงการ เช่น เงินรางวัล จ้างเหมาเครื่องเสียง ค่าจัดการระบบไฟฟ้า ค่าเช่า
สถานที่ จ้างเหมาท าความสะอาดสถานที่จัดงาน ค่าอาหารว่างส าหรับแขกผู้มีเกียรติ 
ค่ าป้ าย  ค่ า ใช้ จ่ ายอื่ นๆที่ เกี่ ยวข้ อง และจ า เป็ น  ถื อปฏิ บั ติ ตามหนั งสื อ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/  ว 3722 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2555 แผนพัฒนาสี่
ปี พ.ศ. 2561 – 2564   หน้า  116  และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  
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ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจ าปี 2561  จ านวน      10,000 บาท 

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจ า       
ปี 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ืออนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมการรวมกลุ่มต่างๆ
ในเขตต าบลแม่ตื่น มีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารและอาหารว่างค่า
วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องและจ าเป็น ถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1639 ลงวันที่ 17 เมษายน 2556 แผนพัฒนาสี่
ป ีพ.ศ. 2561 – 2564   หน้า  115  และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานแสดงมุฑิตาจิตรดน้ าด าหัวผู้สูงอายุและประเพณีปี๋ใหม่ จ านวน     50,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานแสดงมุฑิตาจิตรดน้ าด าหัว ผู้สูงอายุและ
ประเพณีปี๋ใหม่ ประจ าปี 2560 โดยมีวัตถุประสงค์ส่งเสริมให้ประชาชน เด็ก เยาวชน
ตระหนักถึงความส าคัญถึงประเพณีรดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ เพ่ือสร้างความรัก ความ
สามัคคีในชุมชน  มีค่าใช้จ่ายในการจัดการตามโครงการ เช่น ค่าป้าย เงินรางวัล ถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1639 ลงวันที่ 17 เมษายน 
2556 แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564   หน้า  116  และสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 3 

ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและสนับสนุนประเพณีและด้านศาสนา   จ านวน     60,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านศาสนา ประจ าปี 2561 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมและสืบทอดพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมประเพณี
ของชาติ มีค่าใช้จ่าย เช่น วัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอ่ืนที่เกี่ยวข้องและจ าเป็น ถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1639 ลงวันที่ 17 เมษายน 
2556 แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564   หน้า  117  และสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 3 

ค่าใช้จ่ายโครงการร่วมสืบสานและส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีสลากภัตร  จ านวน     15,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการร่วมสืบสานและส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี
สลากภัตรประจ าปี 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมและสืบทอด
พระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีของชาติ มีค่าใช้จ่าย เช่น วัสดุอุปกรณ์ 
ค่าใช้จ่ายอ่ืนที่เกี่ยวข้องและจ าเป็น ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 
0808.2/ว 1639 ลงวันที่ 17 เมษายน 2556 แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564   
หน้า  117  และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 3 

ค่าใช้จ่ายโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ     จ านวน      30,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ภารกิจการรับเสด็จ
อ าเภออมก๋อย ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด มท 0891.4/ว 1659 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2553 และหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0801.2/ว 1060 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 
2559แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564  หน้า  103  และสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 3 
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งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว (00264)    รวม        100,000    บาท 
งบด าเนินงาน (530000)        รวม    100,000    บาท 
ค่าใช้สอย (532000)        รวม    100,000    บาท 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน(320300) รวม    100,000    บาท 
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในเขตต าบลแม่ตื่น   จ านวน    100,000    บาท 

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในเขตต าบลแม่ตื่น โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น รักษาระบบนิเวศ ประชาชน
ใช้ประโยชน์ร่วมกัน มีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าป้ายแหล่งท่องเที่ยว ค่าวัสดุอุปกรณ์
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและจ าเป็น ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 164 ลงวันที่ 26 มกราคม 2558 และพ.ร.บ.
สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล มาตรา 67 (7) แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 
2561 – 2564  หน้า  108  และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 
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แผนงานการเกษตร 
 
งานส่งเสริมการเกษตร (00321)       รวม        70,000 บาท 
งบด าเนินงาน (530000)        รวม    70,000 บาท 
ค่าใช้สอย (532000)        รวม    70,000 บาท 
รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น(320300) รวม        70,000 บาท 
ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์และป้องกันโรคพืชและสัตว์    จ านวน    30,000 บาท 

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามโครงการรณรงค์และป้องกันโรคพืช
และสัตว์ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือก าจัดโรคระบาด และส่งเสริมให้เกษตรกรมี
ความรู้ในการฉีดวัคซีนและอาการของโรคที่เกิดจากสัตว์ มีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าป้าย 
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร และอาหารว่าง ค่าใช้จ่ายอ่ืนที่
เกี่ยวข้องและจ าเป็น ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมของ อปท. พ.ศ. 2549 และหลักเกณฑ์ ว่าด้วยการตั้งงบประมาณ 
เพ่ือการช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ของ อบจ. เทศบาล อบต. พ.ศ. 
2543 แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564   หน้า  135  และสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 3 

ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิการให้บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร  จ านวน        20,000 บาท 
ประจ าต าบลแม่ตื่น    

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี
ทางการเกษตรต าบลแม่ตื่น ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้
เกษตรกรเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ น าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน และปรับปรุงพัฒนาอาชีพ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีค่าใช้จ่าย เช่นค่าตอบแทน เบี้ยประชุม คณะกรรมการ
ศูนย์ฯ วัสดุอุปกรณ์ประจ าศูนย์  ค่าสื่อสิ่งพิมพ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าศึกษาดูงานและฝึกอบรมให้ความรู้เกษตรกรและประชาชน
ทั่วไป  ค่าป้าย ค่าพาหนะ ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง จัดหาพันธุ์สัตว์  พันธุ์พืชผัก พันธุ์ข้าว 
วัสดุการเกษตร  และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็น แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 
หน้า  135  และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 3 

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

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเกษตร เช่น สารอินทรีย์ และปุ๋ยชีวภาพ เพ่ือป้องกันและ
ก าจัดศัตรูพืชและสัตว์ พันธุ์พืช ปุ๋ย วัสดุเพาะช า อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช ฯลฯ 
เพ่ือใช้ในส านักงาน  
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งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้ (00322)      รวม        273,500 บาท 
งบด าเนินงาน (530000)          รวม    273,500 บาท 
ค่าใช้สอย (532000)        รวม    273,500 บาท 
รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (320300) รวม    273,500 บาท 
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ    จ านวน      50,000 บาท 

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชเฉลิม
พระเกียรติสมเด็จพระเทพ ฯ ครบ  60 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ประชาชน
ตระหนักและเห็นความส าคัญของพืชท้องถิ่น รู้จักใช้ทรัพยากรอย่างชาญฉลาด มี
ค่าใช้จ่าย เช่น จ้างเก็บข้อมูล จ้างท ารูปเล่ม จ้างเหมารถยนต์ ค่าจัดซื้อเมล็ดพันธุ์
พืช ค่าใช้จ่ายอ่ืนที่เกี่ยวข้องและจ าเป็น ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 164  ลงวันที่ 26  มกราคม  2558 
แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564   หน้า  111  และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 4 

โครงการส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในต าบลแม่ตื่น จ านวน     200,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามโครงการส่งเสริมและพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในต าบลแม่ตื่น ถือปฏิบัติตามหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0801.2/ว 1060 ลงวันที่ 31  
พฤษภาคม  2559 และพ.ร.บ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 
2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา 67 (7) และด าเนินการตามแนวนโยบายคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 หน้า  
110  และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 4 

โครงการน้ าคือชีวิต  ศาสตร์พระราชาสู่แปลงเกษตรผสมผสานประชารัฐ  จ านวน     23,500 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามโครงการน้ าคือชีวิต  ศาสตร์
พระราชาสู่แปลงเกษตรผสมผสานประชารัฐ ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 1281 ลงวันที่ 29  มิถุนายน  
2560    

 
 


