
40 
 

 

 

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป 
ประจําปงบประมาณ 2558 

องคการบริหารสวนตําบลแมตื่น 
อําเภออมกอย  จังหวัดเชียงใหม 

ประมาณการรายจายรวมทั้งสิ้น  43,029,000   บาท จายจากรายไดจัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และ
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  แยกเปน 

แผนงานงบกลาง 
งบกลาง (510000)        รวม  2,557,960 บาท 
งานงบกลาง(00411)        รวม  2,557,960 บาท 
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม (110300)     จํานวน     160,000 บาท 

 เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนประกันสังคมใหกับพนักงานจาง ตามแผนพัฒนา
สามป พ.ศ. 2558 – 2560 หนา 110 และสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด
เชียงใหม ยุทธศาสตรที่ 5  

เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส (110900)      จํานวน       60,000 บาท 
 เพื่อจายเปนเงินเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส ในเขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบล
แมตื่น จํานวน 10 ราย ตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2558-2560 หนา 91 
และสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ยุทธศาสตรที ่2 

เงินสํารองจาย (111000)       จํานวน   1,952,510 บาท 
 เพื่อใชจายในกรณีฉุกเฉิน เรงดวนและมีความจําเปนตอชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน เชน ใชในการปองกันและแกไขปญหาที่เกิดจากภัยธรรมชาติที่ไมอาจ
คาดการณไดลวงหนา ตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2558 - 2560 หนา 110 
และสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ยุทธศาสตรที่ 5  

รายจายตามขอผูกพัน (111100)      รวม     200,160 บาท 
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบลแมตื่น     จํานวน     200,160 บาท 

 เพื่อจายเปนเงินสมทบหลักประกันกองทุนสุขภาพตําบลแมตื่น ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว 1263 วันที่ 30 พฤษภาคม 
2557 แผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2558 - 2560 หนา 89 และสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ยุทธศาสตรที่ 2 

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (120100)  จํานวน     185,290  บาท 
 เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญพนักงานสวนตําบล ตาม
แผนพัฒนาสามป พ.ศ.2558-2560 หนา 110 และสอดคลองกับยุทธศาสตร
จังหวัดเชียงใหม ยุทธศาสตรที่ 5 
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แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป  (00111)       รวม      9,971,580 บาท 
งบบุคลากร (520000)        รวม  6,537,000 บาท 
เงินเดือน (ฝายการเมือง (521000)      รวม      3,521,520 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก (210100)                 จํานวน     514,080 บาท 

 เพื่อจายเปนเงินเดือน ตําแหนง นายกองคการบริหารสวนตําบลและรอง
นายกองคการบริหารสวนตําบลตลอดป ดังนี้ 
  1. คาตอบแทนรายเดือน นายก อบต. จํานวน 20,400 บาท 
  2. คาตอบแทนรายเดือน รองนายก อบต. จํานวน 11,220 บาท   
ตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ.2557-2559 หนา 108  

เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก  (210200)     จํานวน      42,120 บาท 
เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนประจําตําแหนง ตําแหนงนายกองคการบริหาร
สวนตําบลและรองนายกองคการบริหารสวนตําบลตลอดป ดังนี้ 
   1. คาตอบแทนประจําตําแหนง นายก อบต. จํานวน 1,750 บาท 
   2. คาตอบแทนประจําตําแหนง รองนายก อบต. จํานวน 880 บาท 
ตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ.2558-2560 หนา 108 

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก (210300)            จํานวน      42,120 บาท 
เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนพิเศษ ตําแหนง นายกองคการบริหารสวนตําบล
และรองนายกองคการบริหารสวนตําบลตลอดป ดังนี้ 
  1. คาตอบแทนพิเศษ นายก อบต. จํานวน 1,750 บาท 

2. คาตอบแทนพิเศษ รองนายก อบต. จํานวน 880 บาท   
ตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ.2558-2560 หนา 108 

คาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษา นายก อบต. (210400)    จํานวน      86,400 บาท 
เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทน ตําแหนง เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล 
จํานวน  1  คน ๆ ละ 7,200 บาท ตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ.2557-2559 
หนา 108 

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภา อปท. (210600)            จํานวน 2,836,800 บาท 
เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภาอบต. 
ดังนี้ 

1. คาตอบแทนรายเดือนประธานสภาฯ จํานวน 11,220 บาท 
2. คาตอบแทนรายเดือนรองประธานสภาฯ จํานวน 9,180 บาท 
3. คาตอบแทนรายเดือน ส.อบต จํานวน 7,200 บาท 

ตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ.2558-2560 หนา 108 
เงินเดือน (ฝายประจํา) (522000)      รวม 3,015,480 บาท 
เงินเดือนพนักงาน (220100)       จํานวน 1,582,320 บาท 

เพื่อจายเปนเงินเดือน พรอมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป ใหแกพนักงานสวน
ตําบลจํานวน 6 อัตรา ตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ.2558-2560 หนา 108 
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เงินประจําตําแหนง (210300)                 จํานวน        84,000 บาท 
เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงปลัดองคการบริหารสวนตําบลและหัวหนา
สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลแมตื่น ในอัตราเดือนละ 3,500 บาท ตาม
แผนพัฒนาสามป พ.ศ.2558-2560 หนา 108 

คาจางพนักงานจาง (210600)         จํานวน   1,277,160 บาท 
         เพื่อจายเปนคาจางพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบล จํานวน 11 อัตรา 

ตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ.2558-2560 หนา 108 
เงินเบี้ยกันดาร (210800)        จํานวน        72,000 บาท 

 เพื่อจายเปนคาตอบแทนใหกับพนักงานสวนตําบล จํานวน 6 ราย ในการ
ปฏิบัติงานในสํานักงานพื้นที่พิเศษ ตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2558 -
2560 หนา 108 

งบดําเนินงาน (530000)                          รวม      3,249,580 บาท 
คาตอบแทน (531000)        รวม      990,580 บาท 
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก อปท. (310100)   จํานวน      918,580  บาท 

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนตอองคกรปกครองสวน
ทองถิน่ จํานวน 100,000  บาท 
เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนตอองคกร 
ปกครองสวนทองถิ่น โดยจายเปนคาตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจาง เงิน
ตอบแทนเจาหนาที่ในการเลือกตั้ง ตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2558 - 2560 
หนา 111 
เงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ แกพนักงานสวนตําบลและ
พนักงานจาง จํานวน 818,580  บาท 
เพื่อจายเปนคาตอบแทนเปนกรณีพิเศษ (โบนัส) ใหแกพนักงานสวนตําบล
พนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบล ตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ.2558-
2560 หนา 108 

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (310300)     จํานวน        50,000  บาท 
เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ใหแกพนักงานสวนตําบล
และพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบล ตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2558 -
2560 หนา 108 

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร (310500)       จํานวน       22,000 บาท                            
เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ใหแกพนักงานสวนตําบลขององคการ
บริหารสวนตําบล และผูบริหารทองถิ่น ตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ.2558-2560 
หนา 108 

คาใชสอย (532000)          รวม   1,138,000 บาท 
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ (320100)                รวม      494,000  บาท           
คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน                   จํานวน    200,000  บาท 

เพื่อจายเปนเงินคาธรรมเนียมศาล คาลงทะเบียนในการฝกอบรมประชุม 
สัมมนาตางๆฯลฯ ที่เกี่ยวของและจําเปน ตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ.2558-
2560 หนา 108 
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คาจางเหมาบริการ  จํานวน    120,000 บาท 
เพื่อจายเปนเงินคาจางเหมาบริการ/คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอก 
ใหผู ร ับสิ ่งกอสรางอยางใด และอยู ในความรับผิดชอบของผู ร ับจาง หรือ 
คาจางเหมาถายเอกสาร คาจางเหมาทําปายตางๆ คาจางเหมาปรับปรุง
ระบบเสียงตามสาย คาจางเหมาจัดทําอุปกรณตางๆ ที่เกี่ยวของกับงานรัฐพิธี 
ประเพณีทองถิ่นตางๆ คาจางเหมาติดตั้งไฟฟา คาติดตั้งประปา คาจางเหมา
เดินทอประปา คาติดตั้งโทรศัพท และคาจางเหมาบริการทั่วไป รวมทั้งงาน
อื่นๆที่เกี่ยวของและจําเปนตลอดป ตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2558 - 
2560 หนา 109 

คาจางเหมาทําความสะอาดสํานักงาน/อาคารสถานที่ อบต.แมตื่น  จํานวน     72,000 บาท 
เพื่อจายเปนเงินคาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกปฏิบัติงานทําความ
สะอาดอาคาร สถานที่ราชการ หองประชุม รับรองแขกผูใหญและผูมาติดตอ
ราชการกับองคการบริหารสวนตําบลแมตื่น ตลอดจนเปนคาจางเหมางานหรือ
กิจกรรมตางๆ รวมทั้งงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของและจําเปนตลอดป ตามแผนพัฒนา
สามป พ.ศ. 2558 - 2560 หนา 109 

คาจางเหมาคนงานทั่วไป           จํานวน     72,000 บาท 
เพื่อจายเปนเงินคาจางเหมาคนงานทั่วไป ปฏิบัติงานใชแรงงานทั่วไปและงานอื่นที่
เกี่ยวของ ตลอดจนเปนคาจางเหมางานหรือกิจกรรมตางๆรวมทั้งงานอื่นๆที่เกี่ยวของ
และจําเปนตลอดป ตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2557 - 2559 หนา 109 

คาใชจายในการสนับสนุนน้ํามันเชื้อเพลิง          จํานวน     30,000 บาท 
เพื่อจายเปนเงินคาใชจายในการสนับสนุนน้ํามันเชื ้อเพลิง และงานอื่นๆที่
ความจําเปนและเหมาะสมตลอดทั้งป ตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2558-
2560 หนา 109 

รายจายเกี่ยวกับรับรองและพิธีการ (320200)        รวม        90,000 บาท 
คารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล          จํานวน     40,000  บาท 

เพื่อจายเปนเงินคาอาหาร คาเครื่องดื่ม คาของขวัญ คาพิมพเอกสารคาใชจายที่
เกีย่วเนื่องในการเลี้ยงรับรอง รวมทัง้คาอาหารและคาใชจายอื่น ซึง่จําเปนตองจาย
เกี่ยวกับการรับรอง เพื่อเปนคารับรองในการตอนรับบุคคลหรือ คณะบุคคล ที่ไป
นิเทศงาน ตรวจงาน หรือเยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ 
ซึ่งรวมตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคลคาใชจายในการจัดงานนิทรรศการประกวด
การแขงขัน และพิธีเปดอาคารตางๆ รวมทั้งงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของและจําเปนตลอด
ป ตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2558 - 2560 หนา 109 

คารับรองในการประชุมสภาทองถิ่น          จํานวน     50,000 บาท  
เพื่อจายเปนเงินคาอาหาร คาเครื่องดื่มตางๆ เครื่องใชในการเลี้ยงรับรอง
รวมทั้งคาใชจายอื่นๆซึ่งจําเปนตองจายที่เกี่ยวกับการรับรองในการประชุม 
ทั้งนี้ใหรวมถึงผูเขารวมประชุมอื่นๆ และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ ซึ่งเขารวม
ประชุม เปนตน ตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2558 - 2560 หนา 109 
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รายจายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น(320300)    รวม       434,000 บาท 
คาของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล         จํานวน       3,000 บาท 

เพื่อจายเปนเงินคาของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล ในงานและกิจกรรม
ตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบล เชน สําหรับมอบใหแกบุคคลสําคัญของ
องคกาบริหารสวนตําบล โครงการแลกเปลี่ยนพนักงาน เพื่อศึกษาดูงาน ฯลฯ 
เปนตน รวมทั้งงานอื่นๆทีเกี่ยวของและจําเปนตลอดป ตามแผนพัฒนาสามป 
พ.ศ. 2558 - 2560 หนา 109 

คาใชจายในการจัดงาน จัดนทิรรศการ ประกวดการแขงขัน      จํานวน        3,000 บาท 
 เพื่อจายเปนเงินคาใชจายในการจัดงาน นิทรรศการตางๆ ประกวดการแขงขันฯลฯ 
รวมทั้งงานอื่น  ๆที่เกี่ยวของและจําเปนตลอดป ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 
0808.4/ว 3722 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2555 ตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2558 
- 2560 หนา 109 

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร    จํานวน    350,000 บาท 
เพื่อจายเปนเงินคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาธรรมเนียมตาง 
ๆ ฯลฯ ที่เกี่ยวของของพนักงานสวนตําบล พนักงานจางผูบริหารตลอดจนผูที่
เกี่ยวของขององคการบริหารสวนตําบล แผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2558 - 2560 
หนา 108 

คาพวงมาลัยชอดอกไม ชอดอกไม กระเชาดอกไมและพวงมาลา   จํานวน          3,000 บาท 
เพื่อจายเปนเงินคาพวงมาลัย ชอดอกไม กระเชาดอกไมและพวงมาลาพานพุมฯลฯ 
เพื่อในงานพิธีตางๆขององคการบริหารสวน รวมทั้งงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของและจําเปน
ตลอดป ตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2558 - 2560 หนา 109 

โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของคณะผูบริหาร/สมาชิก อบต. จํานวน        35,000 บาท 
เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
ผูบริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลแมตื่น ตามระเบียบกระทรวง
ไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรมของ อปท. พ.ศ. 2549 ตามแผนพัฒนาสามป 
พ.ศ. 2558 - 2560 หนา 113 และสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม 
ยุทธศาสตรที่ 5 

โครงการประเมินการปฏิบัติงานของ อบต.แมตื่น     จํานวน       40,000 บาท 
เพื่อจายเปนเงินในการจัดทําโครงการประเมินการปฏิบัติงานขององคการบริหาร
สวนตําบลแมตื่น รวมทั้งงานอื่นๆที่ เกี่ยวของและจําเปนตลอดป หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ 1301 ลงวันที่ 29 เมษายน 2548 ตาม
แผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2558 - 2560 หนา 110 และสอดคลองกับยุทธศาสตร
จังหวัดเชียงใหม ยุทธศาสตรที่ 5 

คาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน (320400)          รวม            120,000 บาท 
คาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน      จํานวน      120,000 บาท        
   เพื่อจายเปนเงินคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ คาบํารุงรักษาหรือ

ซอมแซมทรัพยสินอื่นๆ เชนเครื่องพิมพดีดเครื่องคอมพิวเตอร เครื่องถาย
เอกสาร ยานพาหนะ วัสดุตางๆ ฯลฯ รวมทั้งงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของและจําเปน
ตลอดป ตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2558 - 2560 หนา 109 
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คาวัสด ุ (533000)        รวม         735,000 บาท 
วัสดุสํานักงาน (330100)       จํานวน       80,000 บาท 

 เพื่อจายเปนเงินคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน เชน  กระดาษ ปากก ดินสอ ยางลบ 
ลวดเย็บกระดาษ แฟม แบบพิมพตางๆ ที่เกี่ยวของ เปนตน รวมทั้งวัสดุอื่นๆ 
ที่เกี่ยวของและจําเปนตลอดป ตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2558 - 2560 
หนา 106 

วัสดุไฟฟาและวิทยุ (330200)       จํานวน       25,000 บาท 
 เพื่อจายเปนเงินคาจัดซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ เชนฟวส สายไฟ วัสดุอุปกรณที่
เกี่ยวกับไฟฟาที่จําเปน ตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2558 - 2560 หนา 106 

วัสดงุานบานงานครัว (330300)      จํานวน       30,000 บาท 
 เพื่อจายเปนเงินคาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว  เชน แกวน้ํา จาน ชาม ชอน 
กระติกน้ํารอน กระติกน้ําแข็ง ถุงขยะ น้ําจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯที่เกี่ยวของ
และจําเปนตลอดทั้งป ตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2558 - 2560 หนา 106 

วัสดกุอสราง (330600)       จํานวน         5,000 บาท 
 เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุกอสราง เชน ปูนซีเมนต ทราย อิฐ สี รวมทั้งวัสดุ
อุปกรณทอน้ําประปา ไม เหล็ก และอื่นที่จําเปน ฯลฯ ตามแผนพัฒนาสามป 
พ.ศ. 2558 - 2560 หนา 106 

วัสดุยานพาหนะและขนสง (330700)      จํานวน       50,000 บาท 
 เพื่อจายเปนเงินคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน แบตเตอรี่ ยางใน 
หัวเทียน ฯลฯ ที่เกี ่ยวของและจําเปนตลอดทั้งป ตามแผนพัฒนาสามป 
พ.ศ. 2558 - 2560 หนา 106 

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น (330800)      จํานวน     500,000 บาท 
 เพื่อจายเปนเงินคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามันดีเซล
 น้ํ า มั นก า ด  น้ํ า มั น เบนซิ น  น้ํ า มั น เ ต า  ถ าน  แก สหุ ง ต ม  น้ํ า จ า รบี 
 น้ํามันเครื่อง ฯลฯ ที่เกี่ยวของและจําเปนตลอดทั้งป ตามแผนพัฒนาสามป 
พ.ศ. 2558 - 2560 หนา 106 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร (330110)      จํานวน       15,000 บาท 
 เพื่อจายเปนเงินคาจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน ฟลม กระดาษ
โปสเตอรพูกันและสี รูปสีหรือขาวดําที่ไดจากการลางอัดขยายฟลมสไลด แถบ
บันทึกเสียง ภาพถายดาวเทียม รวมไปถึงคาจัดซื้อสิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อหรือ
การจางพิมพตางๆ เชน คาวารสารตางๆ หนังสือหรือระเบียบกฎหมายที่เปน
ประโยชนในการปฏิบัติงาน หนังสือพิมพ ฯลฯ รวมทั้งงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
และจําเปนตลอดป ตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2558 - 2560 หนา 106 
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วัสดุคอมพิวเตอร (330400)        จํานวน       30,000 บาท 
 เพื่ อจ ายเป นเงิ นค าจั ดซื้ อแผ นหรื อจานบั นทึ กข อมู ล (Diskette,Floppy 
Disk,Removable Disk, Compact Disc, Digital Video Disc) เทปบันทึกขอมูล(Reel 
Magnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape)หัวพิมพหรือแถบพิมพ สําหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร ตลับผงหมึก สําหรับเครื่องพิมพเลเซอร แผนกรองแสง แปนพิมพ 
สายเคเบิล แผงแปนอักขระ หรือแปนพิมพ (Key Board) เมนบอรด (Main Board) 
เมมโมรี่ซิป (Memory Chip) เชน RAM เมาส (Mouse) พรินเตอรสวิตซิ่งบอกซ 
(Printer Switching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส 
(Card) เชน Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Card) เปนตน 
เครื่องอานและบันทึกขอมูลตาง  ๆเชน แบบดิสเกต (Diskette) แบบฮารดดิสต (Hard 
Disk) และโปรแกรมคอมพิวเตอร ที่มีราคาหนวยหนึ่งไมเกิน 20,000 บาท ฯลฯ ที่
เกี่ยวของและจําเปนตลอดป ตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2558 - 2560 หนา 106 

คาสาธารณูปโภค (534000)       รวม     386,000 บาท 
คาไฟฟา (340100)        จํานวน      132,000 บาท 

 เพื่อจายเปนคาไฟฟาสํานักงานองคการบริหารสวนตําบลตลอดทั้งป ตาม
แผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2558 - 2560 หนา 109 

คาน้ําประปา (340200)       จํานวน         9,000 บาท 
 เพื่อจายเปนคาน้ําประปา สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลตลอดทั้งป 
ตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2558 - 2560 หนา 109 

คาโทรศัพท (340300)        จํานวน       12,000 บาท 
 เพื่อจายเปนเงินคาโทรศัพททางไกลภายในประเทศ คาโทรศัพทสํานักงาน
องคการบริหารสวนตําบล คาโทรศัพทเคลื่อนที่ และใหหมายรวมถึงคาใชจาย 
เพื่อใหไดใชบริการดังกลาว และคาใชจายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใชบริการ เชน 
คาเชาเครื่อง คาเชาเลขหมายโทรศัพท คาบํารุงรักษาสาย ฯลฯ ตลอดทั้งป 
ตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2558 - 2560 หนา 109 

คาไปรษณีย (340400)        จํานวน       13,000 บาท 
 เพื่อจายเปนเงินคาไปรษณียคาโทรสาร คาธนาณัติ คาซื้อดวงตราไปรษณียยากร คา
เชาตูไปรษณียตลอดทั้งป ตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2558 - 2560 หนา 109 

คาบริการสือ่สารและโทรคมนาคม (340500)     จํานวน     220,000 บาท 
 เพื่อจายเปนเงินคาโทรภาพหรือโทรสาร (FACSIMILE) คาเทเลกซ (TELEX) 
คาวิทยุติดตามตัว คาวิทยุสื่อสาร คาสื่อสารผานดาวเทียม คาใชจายเกี่ยวกับ
การใชระบบอินเตอรเน็ต (INTERNET) และคาสื่อสารอื่น ๆ และใหหมายเลข 
รวมถึงคาใชจายเพื่อใหไดบริการดังกลาวและคาใชจายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการ
ใชบริการตลอดป ตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2558 - 2560 หนา 109 
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งบลงทุน         รวม     150,000 บาท 
คาที่ดินและสิ่งกอสราง (542000)      รวม         150,000 บาท 
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งกอสราง (421000)    จํานวน     150,000 บาท 

 เพื่อจายเปนเงินคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมที่ดินและสิ่งกอสราง คาบํารุงรักษา
หรือซอมแซมทรัพยสินอื่นๆ รวมทั้งงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของและจําเปนตลอดป ตาม
แผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2558 - 2560 หนา 109 

งบเงินอุดหนุน (560000)       รวม       35,000 บาท 
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น (610100)    รวม       35,000 บาท 
เงินอุดหนุนองคการบริหารสวนตําบลยางเปยง     จํานวน       35,000 บาท 

 เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการศูนย
ประสานงานและศูนยรวมขอมูลขาวสารการซื้อการจางขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2558 - 2560 หนา 107 และสอดคลอง
กับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ยุทธศาสตรที ่5 
หมายเหตุ ผานความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอํานวยการการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ระดับจังหวัด ตามมติการประชุม
คณะอนุกรรมการฯ ครั้งที ่4/2557 เมื่อวันท่ี 30 ก.ค.57 
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งานบริหารงานคลัง (00113)       รวม  2,602,200 บาท 
งบบุคลากร (520000)        รวม  1,708,920 บาท
เงินเดือน (ฝายประจํา) (522000)      รวม  1,708,920 บาท
เงินเดือนพนักงาน (220100)       จํานวน     788,280 บาท  

เพื ่อจ ายเปนเง ินเดือน พรอมทั ้งเง ินปรับปรุงเง ินเดือนประจําป ใหแก
พนักงานสวนตําบลจํานวน 4 อัตรา ตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2558 - 
2560 หนา 108 

เงินประจําตําแหนง (210300)                 จํานวน       42,000 บาท 
เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงหัวหนาสวนการคลังองคการบริหารสวนตําบล
แมตื่นในอัตราเดือนละ 3,500 บาท แผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2558 - 2560 
หนา 108 

คาจางพนักงานจาง (220600)       จํานวน     830,640 บาท 
 เพื่อจายเปนคาจางพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบล จํานวน 6 
อัตรา ตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2557 - 2559 หนา 109 

เงินเบี้ยกันดาร (220800)       จํานวน       48,000 บาท 
 เพื่อจายเปนคาตอบแทนใหกับพนักงานสวนตําบล จํานวน 4 ราย ในการปฏิบัติงาน
ในสํานักงานพื้นที่พิเศษ ตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2558 - 2560 หนา 108 

งบดําเนินงาน (530000)       รวม    820,280  บาท 
คาตอบแทน (531000)        รวม    367,280 บาท 
คาตอบแทนผูปฎิบัติราชการอันเปนประโยชนแก อปท. (310100)   จํานวน    337,280 บาท 

 เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษแกพนักงานสวนตําบล
และลูกจาง อบต. ตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2558 - 2560 หนา 108 

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (310300)    จํานวน      30,000 บาท 
 เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนการปฏิบัติ งานนอกเวลาราชการใหแก
 พนักงานสวนตําบลและพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบล ตาม
แผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2558 - 2560 หนา 108 

คาใชสอย (532000)        รวม    382,000 บาท 
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ (320100)     รวม          50,000 บาท 
คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน              จํานวน      50,000 บาท 

เพื่อจายเปนเงินคาธรรมเนียมศาล คาลงทะเบียนในการฝกอบรมประชุมสัมมนา
ตางๆ ฯลฯ ที่เกี่ยวของและจําเปน ตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2558 - 2560 
หนา 109  

รายจายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น  (320300)  รวม       312,000 บาท                     
คาใชจายเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร  จํานวน      85,000 บาท 

เพื่อจายเปนเงินคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักและนอก
ราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พักคาธรรมเนียม
ตางๆฯลฯ ที่เกี่ยวของของพนักงานสวนตําบล พนักงานจาง ตลอดจนผูที่
เกี่ยวของขององคการบริหารสวนตําบล ตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2558-
2560 หนา 108 
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คาใชจายโครงการจัดทําระบบแผนที่ภาษี ทะเบียนทรัพยสินและจัดเก็บรายได  จํานวน     227,000 บาท 
เพื่อจายเปนเงินคาใชจายโครงการจัดทําระบบแผนที่ภาษี ทะเบียนทรัพยสินและ
จัดเก็บรายได ตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2558 - 2560 หนา 114 

คาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน (320400)      รวม          20,000 บาท 
คาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน       จํานวน      20,000  บาท 

 เพื่อจายเปนเงินคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน คาบํารุงรักษาหรือ
ซอมแซมทรัพยสินอื่นๆ เชน  เครื่องพิมพดีด เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องถาย
เอกสาร ยานพาหนะ วัสดุตางๆ รวมทั้งงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของและจําเปนตลอดป 
ตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2558 - 2560 หนา 109 

คาวัสด ุ (533000)        รวม      71,000 บาท 
วัสดุสํานักงาน  (330100)       จํานวน      36,000 บาท 

เพื่อจายเปนเงินคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน เชน กระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ 
ลวดเย็บกระดาษ แฟม แบบพิมพตางๆ ที่เกี่ยวของ เปนตน รวมทั้งวัสดุอื่นๆ ที่
เกี่ยวของและจําเปนตลอดป ตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2558 - 2560 
หนา 106 

วัสดุคอมพิวเตอร (331400)       จํานวน       35,000 บาท 
 เพื่อจายเปนเงินคาจัดซื้อแผนหรือจานบันทึกขอมูล (Diskette, Floppy Disk, 
Removable Disk, Compact Disc, Digital Video Disc) เทปบันทึกขอมูล 
(Reel Magnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัวพิมพหรือแถบ
พิมพ สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพเลเซอร แผน
กรองแสง แปนพิมพ สายเคเบิล แผงแปนอักขระ หรือแปนพิมพ (Key Board) 
เมนบอรด (Main Board) เมมโมรี่ซิป (Memory Chip) เชน RAM เมาส 
(Mouse) พรินเตอรสวิตซิ่งบอกซ (Printer Switching Box) เครื่องกระจาย
สัญญาณ (Hub) แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส (Card) เชน Ethernet Card, Lan 
Card, Antivirus Card, Sound Card) เปนตน เครื่องอานและบันทึกขอมูล
ตางๆ เชน แบบดิสกเก็ต (Diskette) แบบฮารดดิสต (Hard Disk) และโปรแกรม
คอมพิวเตอร ที่มีราคาหนวยหนึ่งไมเกิน 20,000 บาท ฯลฯ ที่เกี่ยวของและ
จําเปนตลอดป ตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2558 - 2560 หนา 106 
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งบลงทุน         รวม     73,000     บาท 
คาครุภัณฑ (541000)        รวม     73,000     บาท  
ครุภัณฑคอมพิวเตอร (411600)      จํานวน     55,000     บาท 
คาจัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1   จํานวน     44,000     บาท 

 เพื่อจายเปนคาจัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 
จํานวน 2 เคร่ือง ราคา 44,000 บาท มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
  - จอขนาดไมนอยกวา 18 นิ้ว 
  - มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก   (4 core) 
หรือ 8 แกนเสมือน (8 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไมนอยกวา 3.0 
GHz และมีหนวยความจํา แบบ L3 Cache Memory ไมนอยกวา 6 MB จํานวน  
1 หนวย 
  - มีหนวยประมวลผลเพื่ อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก ที่ มี
หนวยความจําขนาดไมนอยกวา 1 GB 
  - มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกวา มีขนาดไมนอย
กวา 4 GB 
  - มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุ
ไมนอยกวา 1 TB จํานวน 1 หนวย 
  - มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย 
  - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 
10/100/1000 หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 
  - มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกวา มี Contrast Ratio ไมนอยกวา 600:1 
และมีขนาดไมนอยกวา 18 นิ้ว จํานวน 1 หนวย 
โดยจัดซื้อตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครภุัณฑคอมพิวเตอร ณ วันที่ 
21 กุมภาพันธ 2557 ตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2558 - 2560 หนา 107 
หมายเหตุ ทั้งนี้ จะดําเนินการจัดหาไดตอเมื่อไดรับการความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอรของหนวยงานใน
สังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดเชียงใหม 

คาจัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED ขาวดํา (25 หนา/นาที)  จํานวน     11,000     บาท 
 เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED (25 หนา/นาที) 
จํานวน 2 เครื่อง ราคา 5,500 บาท มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
  - มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200x600 dpi 
  - มคีวามเร็วในการพิมพไมนอยกวา 25 หนาตอนาท ี
  - มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 8 MB 
  - สามารถพิมพเอกสารกลับหนาอัตโนมัติได 

- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ Parallet หรือ USB 2.0 หรือ
ดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 
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  - สามารถใชไดกับ A4, Letter, และCustom โดยมีถาดใสกระดาษ
ไดไมนอยกวา 250 แผน 
โดยจัดซื้อตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร 
ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ 2557 ตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2558 - 2560 
หนา 114 
หมายเหตุ ทั้งนี้ จะดําเนินการจัดหาไดตอเมื่อไดรับการความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอรของหนวยงานใน
สังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดเชียงใหม 

ครุภัณฑอื่น (411700)        จํานวน     18,000     บาท 
คาจัดซื้อเครื่องวัดระยะระบบดิจิตอล      จํานวน     18,000     บาท 

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องวัดระยะระบบดิจิตอล จํานวน 1 เครื่อง ราคา 
18,000 บาท มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 

- สามารถวัดระยะไดไมนอยกวา 50 เมตร 
- ความแมนยําของขอมูลสูงต่ําไมเกิน 1 เมตร 
- เปนเครื่องวัดระยะชนิดมือถือ 

โดยจัดซื้อตามราคาทองตลาด เปนครุภัณฑที่อยูนอกเหนือมาตรฐานครุภัณฑ 
เนื่องจากมีคุณลักษณะพิเศษและสวนใหญใชสําหรับปฏิบัติภารกิจเฉพาะ แตอบต.  
มีความจําเปนตองจัดหาครุภัณฑดังกลาว จึงไดตรวจสอบราคาจากผูแทนจําหนาย
จากทองตลาดตามคุณลักษณะเฉพาะที่กําหนดอยางนอย 3 ราน ขึ้นไป เพื่อนําผล
สํารวจราคามาประกอบการพิจารณากําหนดราคากลาง ตองมีความคุมคาและ
ประหยัดกวา โดยการสืบราคา/คนหาของคณะกรรมการตรวจสอบราคาและ
คุณสมบั ติ ของครุ ภัณฑ  ตามคํ าสั่ งองค การบริ หารส วนตํ าบลแม ตื่ น                     
ที่ 448/2557 ลว. 17 ก.ค.57 ตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2558 - 2560 
หนา 106 
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
งานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (00123)   รวม     2,115,030 บาท 
งบบุคลากร (520000)        รวม    251,580 บาท
เงินเดือน (ฝายประจํา) (522000)      รวม    251,580 บาท
เงินเดือนพนักงาน (220100)       จํานวน    156,000 บาท 

เพื่อจายเปนเงินเดือน พรอมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป ใหแกพนักงานสวน
ตําบลจํานวน 1 อัตรา ตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2558 - 2560 หนา 108 

คาจางพนักงานจาง (220600)       จํานวน      83,580 บาท 
 เพื่อจายเปนคาจางพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบล จํานวน 1 อัตรา 
ตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2558 - 2560 หนา 108 

เงินเบี้ยกันดาร (220800)       จํานวน       12,000 บาท 
 เพื่อจายเปนคาตอบแทนใหกับพนักงานสวนตําบล จํานวน 1 ราย ในการ
ปฏิบัติงานในสํานักงานพื้นที่พิเศษ ตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2558 - 
2560 หนา 108 

งบดําเนินงาน (530000)       รวม    313,450 บาท 
คาตอบแทน (531000)        รวม      51,450 บาท 
คาตอบแทนผูปฎิบัติราชการอันเปนประโยชนแก อปท. (310100)   จํานวน      41,450 บาท 

 เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษแกพนักงานสวนตําบล
และลูกจาง อบต. ตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2558 - 2560 หนา 108 

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (310300)    จํานวน      10,000 บาท 
 เพื่ อจ ายเปนเงินค าตอบแทนการปฏิบัติ งานนอกเวลาราชการใหแก
 พนักงานสวนตําบลและพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบล ตาม
แผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2558 - 2560 หนา 108 

คาใชสอย (532000)        รวม        242,000 บาท 
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ (320200)     รวม      72,000 บาท 
คาจางเหมาคนงานทั่วไป        จํานวน      72,000 บาท 

เพื่อจายเปนเงินคาจางเหมาคนงานทั่วไป ปฏิบัติงานใชแรงงานทั่วไป และงานอื่นที่
เกี่ยวของ ตลอดจนเปนคาจางเหมางานหรือกิจกรรมตางๆ รวมทั้งงานอื่นๆ ที่
เกี่ยวของและจําเปนตลอดป ตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2558 -2560 หนา 109 

รายจายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น (320300) รวม    170,000 บาท 
คาใชจายเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร  จํานวน      20,000 บาท 

เพื่อจายเปนเงินคาใชจายในการเดินทางไปราชการในอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจ ักร  เช น  ค า เบี ้ย เลี ้ย ง เด ินทาง  ค าพาหนะ ค า เช าที ่พ ัก 
คาธรรมเนียมตางๆฯลฯ ที่เกี่ยวของใหแกอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน
ขององคการบริหารสวนตําบล ตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2558 - 2560 
หนา 108 
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โครงการฝกอบรมและทบทวน อปพร.      จํานวน       50,000 บาท 
เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการฝกอบรมและทบทวน อปพร.เพิ่มความรูความ
เขาใจเพิ่มศักยภาพใหมีความพรอมในการชวยเหลือในกรณีฉุกเฉินในพื้นที่ได
อยางทันทวงท ีตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรม
ของ อปท. พ.ศ. 2549 ตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2558 - 2560 หนา 102 
และสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ยุทธศาสตรที่ 3 

คาใชจายในการจัดกิจกรรมการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน   จํานวน      20,000 บาท 
 เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในชวงเทศกาลวันสําคัญ เชน วันขึ้นปใหม วันสงกรานต ฯลฯ ตามหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 2516 ลง
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2556 ตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2558 - 2560 
หนา 99 และสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ยุทธศาสตรที ่4 

โครงการฝกอบรมเยาวชนเพื่อสรางความเขาใจในโทษของยาเสพติดและการรักษากฎจราจร จํานวน       20,000 บาท 
 เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการฝกอบรมเยาวชน เพื่อเสริมสรางความเขาใจใน
โทษของยาเสพติดและการรักษากฎจราจร ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
คาใชจายในการฝกอบรมของ อปท. พ.ศ. 2549 และดําเนินการตามแนวนโยบาย
คณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) ตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2558 - 2560 
หนา 101 และสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ยุทธศาสตรที ่3 

โครงการการศึกษาเพ่ือตอตานการใชยาเสพติดในเด็กนักเรยีน (D.A.R.E)  จํานวน       10,000 บาท 
 เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการการศึกษาเพื่อตอตานการใชยาเสพติดในเด็ก
นักเรียน (D.A.R.E) ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 
0810.3/ว 2956 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2555 และดําเนินการตามแนวนโยบาย
คณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) ตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2558 - 2560 
หนา 101 และสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ยุทธศาสตรที่ 3 

โครงการชวยเหลือประชาชนผูประสบเหตุจากภัยพิบัติและภัยธรรมชาติ  จํานวน       50,000 บาท 
 เพื่อจายเปนคาใชจายในการชวยเหลือประชาชนผูประสบเหตุจากภัยพิบัติและภัย
ธรรมชาต ิตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4224 ลง
วันที่ 10 ตุลาคม 2556 ตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2558 - 2560 หนา 102 
และสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ยุทธศาสตรที่ 3 

คาวัสด ุ (533000)        รวม      20,000 บาท 
วัสดเุครื่องดับเพลิง (331600)       จํานวน      20,000 บาท 

เพื่อจายเปนเงินคาจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง เชน เครื่องดับเพลิง ฯลฯ ตาม
แผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2558 - 2560 หนา 102 
 
 
 
 
 
 
 



54 
 

งบลงทุน         รวม  1,550,000 บาท 
คาครุภัณฑ (541000)        รวม      1,550,000 บาท  
ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง (410300)          จํานวน  1,550,000   บาท 

คาจัดซื้อรถยนตกูชีพกูภัย แบบรถกระบะ(ขับเคลื่อน 4 ลอ)   จํานวน  1,500,000   บาท 
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อรถยนตกูชีพกูภัย แบบรถกระบะ(ขับเคลื่อน 4 ลอ) 
จํานวน 1 คัน ราคา 1,500,000 บาท มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี ้

  หมวด ก  คุณลักษณะของรถยนต มีรายละเอียดดังนี้ 

1. คุณลักษณะทางเทคนิคของรถยนต (แบบรถกระบะ ขับเคลื่อน 4 ลอ) 

1.1 ระบบเครื่องยนตเปนเครื่องยนตดีเซล 4 สูบ ปริมาตรกระบอก

สูบ ไมนอยกวา 2,400 ซีซี พรอมอุปกรณมาตรฐาน 

1.2 ประตูมีดานหลัง ปด-เปด สําหรับยกเตียงผูปวยเขา – ออก พรอม

ที่แขวนน้ําเกลือ 

1.3 มีตูเก็บทอ บรรจุกาซไมนอยกวา 2 ทอ  

1.4 หองพยาบาลมีแสงสวางเพียงพอและมีตูใสอุปกรณและเวชภัณฑ 

1.5 มีวิทยุคมนาคม VHF / FM ไมนอยกวา 25 วัตตพรอมอุปกรณ 

1.6 มีอุปกรณสื่อสารระหวางหองคนขับและหองพยาบาลและชุด

กริ่งกดสัญญาณฉุกเฉิน 

1.7 ราวจับดานขางประตู สแตนเลส 2 อัน 

1.8 มีถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแหง ขนาด 5 ปอนด 

1.9 นาฬิกาติดผนังระบบดิจิตอล 
1.10 สัญญาณไฟฉุกเฉิน หลอดไฟ LED (แดง – น้ําเงิน) พรอม

สัญญาณเสียงไซเรน 5 เสียง 100 W  ลําโพงในตัว 
1.11 มีเครื่องปรับอากาศทั้งหองคนขับและหองพยาบาล พรอม

คอมเพรสเซอร 
1.12 บันไดทายสแตนเลส (ขนาดเล็ก) 
1.13 กระจกบานเลื่อนหลังคนขับ 
1.14 ครอบไฟเบอรสําหรับ สวิทซไฟฉุกเฉินและระบบขยายเสียง 
1.15 ชุดโคมไฟเบอรติดขางรถ พรอม Sport Light และไฟฉุกเฉิน 

หลอด LED (แดง – น้ําเงิน) 
     1.16 ฟลมกรองแสงรอบคันพรอมกระจกบานหนา ความกวางไมเกิน 

15 cm 
2. คุณลักษณะเฉพาะอุปกรณการแพทย มรีายละเอียดดังนี้ 

2.1 เตียงนอนสําหรับผูปวยโลหะปลอดสนิม แบบมีลอเข็น ปรับเปน

รถเข็นได พรอมเสาน้ําเกลือ มีความแข็งแรงมั่นคง 

2.2  มีอุปกรณชุดชวยหายใจชนิดใชมือบีบสําหรับเด็กและผูใหญ 

2.3  เครื่องสองกลองเสียง / เครื่องดูดของเหลวชนิดไฟฟา 

2.4  เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดติดผนังพรอมอุปกรณและหูฟง 
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2.5 ชุดปองกันกระดูกคอเคลื่อนไมนอยกวา 3 ขนาด (ปรับขนาดได) 

และชุดรองแผนหลังผูปวยพรอมสายรัดตรึงและที่ยึดตรึงศีรษะ 

2.6  ชุดเฝอกลมสุญญากาศ 

2.7 ชุดใหออกซิเจน แบบ Pipe Line สําหรับสงทอกาซ 

2.8 อุปกรณดามหลังชนิดสั้นและเฝอกดามแขนขา สําหรับดาม

กระดูก 

2.9  เกาอ้ีเคลื่อนยายผูปวยชนิดพับเก็บได  

2.10 อุปกรณปฐมพยาบาลบาดแผล หามเลือด ดามกระดูกและอุปกรณ

ปองกันภัยและกูภัยเบื้องตน 

โดยจัดซื ้อตามราคาทองตลาด เปนครุภ ัณฑที ่อยู นอกเหนือมาตรฐาน
ครุภัณฑ เนื่องจากมีคุณลักษณะพิเศษและสวนใหญใชสําหรับปฏิบัติภารกิจ
เฉพาะ ประกอบกับในพื้นที่ตําบลแมตื ่นมีลักษณะภูมิประเทศแวดลอมไป
ดวยปาและภูเขาเปนสวนใหญ การสัญจรไป-มามีความยากลําบากในการ
ใหบริการสาธารณะแกราษฎรที่อยูในถิ่นทุรกันดารหางไกลจากความเจริญ 
แต อบต. มีความจําเปนตองจัดหาครุภัณฑดังกลาว จึงไดตรวจสอบราคา
จากผูแทนจําหนายจากทองตลาดตามคุณลักษณะเฉพาะที่กําหนดอยางนอย 
3 ราน ขึ้นไป เพื่อนําผลสํารวจราคามาประกอบการพิจารณากําหนดราคา
กลาง ตองมีความคุ มคาและประหยัดกวา โดยการสืบราคา/คนหาของ
คณะกรรมการตรวจสอบราคาและคุณสมบัติของครุภัณฑ ตามคําสั่งองคการ
บริหารสวนตําบลแมตื่น ที่ 448/2557 ลว. 17 ก.ค.57 ตามแผนพัฒนา
สามป พ.ศ. 2558 - 2560 หนา 104 

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ  (411800)     จํานวน      50,000 บาท 
 เพื่อจายเปนเงินคาบํารุงรักษาหรือปรับปรุงครุภัณฑ คาบํารุงรักษาหรือ
ซอมแซมทรัพยสินอื่น ๆ เชน ยานพาหนะ วัสดุตาง ๆ รวมทั้งงานอื่นๆ ที่
เกี่ยวของ และจําเปนตลอดปตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตามแผนพัฒนาสามป 
พ.ศ. 2558 - 2560 หนา 109 
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แผนงานการศึกษา 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)     รวม  1,274,920 บาท    
งบบุคลากร (520000)        รวม     710,580 บาท
เงินเดือน(ฝายประจํา) (522000)      รวม     710,580 บาท 
เงินเดือนพนักงาน (220100)       จํานวน     512,580 บาท 

เพื่อจายเปนเงินเดือน พรอมทั้ งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป  ใหแก
 พนักงานสวนตําบล จํานวน 2 อัตรา ตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2558 - 2560 
หนา 108 

เงินประจําตําแหนง (210300)                 จํานวน       42,000 บาท 
เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงหัวหนาสวนการศึกษาองคการบริหารสวนตําบลแมตื่น
ในอัตราเดือนละ 3,500 บาท แผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2558 - 2560 หนา 108 

คาจางพนักงานจาง (220600)       จํานวน     108,000 บาท 
 เพื่อจายเปนคาจางพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบล จํานวน 1 
อัตรา ตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2558 - 2560 หนา 108 

เงินเบี้ยกันดาร  (220800)            จํานวน       48,000 บาท 
 เพื่อจายเปนคาตอบแทนใหกับพนักงานสวนตําบล จํานวน 4 ราย ในการ
ปฏิบัติงานในสํานักงานพื้นที่พิเศษ ตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2558 - 
2560 หนา 108 

งบดําเนินงาน (530000)       รวม     564,340 บาท 
คาตอบแทน (531000)        รวม     306,340 บาท 
คาตอบแทนผูปฎิบัติราชการอันเปนประโยชนแก อปท. (310100)   จํานวน     291,340 บาท 

 เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษใหแกพนักงานสวนตําบล
และลูกจาง อบต. ตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2558 - 2560 หนา 108 

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (310300)    จํานวน       15,000 บาท 
 เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนการปฏิบัติ งานนอกเวลาราชการใหแก
 พนักงานสวนตําบลและพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบล ตาม
แผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2558 - 2560 หนา 108 

คาใชสอย (530000)        รวม     233,000 บาท 
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ (320100)     รวม           35,000 บาท 

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน                                         จํานวน       35,000 บาท 
 เพือ่จายเปนเงินคาธรรมเนียมศาล คาลงทะเบียนในการฝกอบรม ประชุมสัมมนา
ตางๆ ฯลฯ ที่เกี่ยวของและจําเปน ตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2558 - 2560 
หนา 109 

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น (320300)       รวม         168,000 บาท 
คาใชจายเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร  จํานวน       85,000 บาท 

เพื่อจายเปนเงินคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาธรรมเนียมตางๆ
ฯลฯ ที่เกี่ยวของของพนักงานสวนตําบล พนักงานจาง ตลอดจนผูที่เกี่ยวของของ
องคการบริหารสวนตําบล ตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2558 - 2560 หนา 108 
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โครงการปรับปรุงภูมิทัศนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก     จํานวน      50,000 บาท 
 เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศนศูนยพัฒนา
เดก็เล็ก จํานวน 3 ศูนย ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 
2550 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2556 ตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2558 - 2560 
หนา 83 และสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ยุทธศาสตรที ่4 

ทุนการศึกษาใหแกนักเรียน/นักศึกษาที่เรียนดีแตดอยโอกาส   จํานวน       33,000 บาท 
เพื ่อจายเปนทุนการศึกษาสําหรับนักเรียน/นักศึกษาที ่เร ียนดีแตดอย
โอกาสสําหรับผูที่สอบผานการคัดเลือกในสถาบันตางๆ ของรัฐ จายเปน
คาเลา เรียน คาธรรมเนียมการศึกษา คาบํารุงหนวยกิต ไมเกินปละ 
33,000 บาท หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1365 ลง
วันที่ 30 เมษายน 2550 ตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2558 - 2560 
หนา 83 และสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ยุทธศาสตรที่ 2 

คาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน (320400)      รวม            30,000 บาท 
คาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน      จํานวน      30,000 บาท 

 เพื ่อจ ายเปนเง ินค าบําร ุงร ักษาหรือซ อมแซมทรัพยส ิน หร ือซ อมแซม
ทรัพยสินอื่นๆ เชน เครื่องพิมพดีด เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องถายเอกสาร 
ยานพาหนะ วัสดุตาง ๆ รวมทั้งงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของและจําเปนตลอดป ตาม
แผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2558 - 2560 หนา 109 

คาวัสด ุ (533000)        รวม      25,000 บาท 
วัสดุสํานักงาน (330100)       จํานวน      15,000 บาท 

เพื่อจายเปนเงินคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน เชน  กระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ 
ลวดเย็บกระดาษ แฟม แบบพิมพตางๆ ที่เกี่ยวของ เปนตน รวมทั้งวัสดุอื่นๆ ที่
เกี่ยวของและจําเปนตลอดป ตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2558 - 2560 
หนา 106 

วัสดุคอมพิวเตอร (331400)       จํานวน       10,000 บาท 
 เพื่อจายเปนเงินคาจัดซื้อแผนหรือจานบันทึกขอมูล (Diskette, Floppy Disk, 
Removable Disk, Compact Disc, Digital Video Disc) เทปบันทึกขอมูล 
(Reel Magnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัวพิมพหรือแถบ
พิมพ สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพเลเซอร แผน
กรองแสง แปนพิมพ สายเคเบิล แผงแปนอักขระ หรือแปนพิมพ (Key Board) 
เมนบอรด (Main Board) เมมโมรี่ซิป (Memory Chip) เชน RAM เมาส 
(Mouse) พรินเตอรสวิตซิ่งบอกซ (Printer Switching Box) เครื่องกระจาย
สัญญาณ (Hub) แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส (Card) เชน Ethernet Card, Lan 
Card, Antivirus Card, Sound Card) เปนตน เครื่องอานและบันทึกขอมูล
ตางๆ เชน แบบดิสกเก็ต (Diskette) แบบฮารดดิสต (Hard Disk) และโปรแกรม
คอมพิวเตอรที่มีราคาหนวยหนึ่งไมเกิน  20,000  บาท ฯลฯ ที่เกี่ยวของและ
จําเปนตลอดป ตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2558 - 2560 หนา 106 
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งานระดับวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)       รวม    14,505,560 บาท 
งบดําเนินงาน (530000)       รวม  5,122,760 บาท 
คาใชสอย (532000)        รวม  1,024,400 บาท 
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ (320100)      รวม        288,000 บาท 
คาจางเหมาทําความสะอาดศูนยพัฒนาเด็กเล็ก           จํานวน      72,000 บาท 

 เพื่อจายเปนคาจางเหมาคนทําความสะอาดศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานซิแบร 
ตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2558 - 2560 หนา 109 

คาจางเหมาผูชวยครูผูดูแลเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก หมูที่ 7 และหมูที่ 11  จํานวน     216,000 บาท 
 เพื่อจายเปนคาจางผูชวยครูผูดูแลเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก หมูที่ 7 และหมู
ที่ 11 ตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2558 - 2560 หนา 109 

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น(320300) รวม        736,400 บาท 
โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ        จํานวน    100,000 บาท 

เพื่อจายเปนเงินคาใชจายตางๆ  ในการจัดงานวันเด็กแหงชาติของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
องคการบริหารสวนตําบลแมตื่น ประจําป 2558 เชนคาของขวัญ คาขนม คาอาหาร 
คาดนตรี คาจัดสถานที่ และคาใชจายอื่น  ๆที่จําเปน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ 
มท 0808.4/3722 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2555 ตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2558 
- 2560 หนา 80 และสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ยุทธศาสตรที ่2 

โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลแมตื่น    จํานวน     20,000 บาท 
เพื่อจายเปนเงินคาใชจายตามโครงการศึกษานอกสถานที่ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการ
บริหารสวนตําบลแมตื่น ประจําป 2558 ตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2558 - 
2560 หนา 83 และสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ยุทธศาสตรที่ 2 

โครงการเกี่ยวกับวันสําคัญของชาติ       จํานวน     50,000 บาท 
เพื่อจายเปนเงินคาใชจายตามโครงการเกี่ยวกับวันสําคัญของชาติ ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/3722 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2555 ตาม
แผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2558 - 2560 หนา 57 และสอดคลองกับยุทธศาสตร
จังหวัดเชียงใหม ยุทธศาสตรที่ 2 

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารการศึกษา     จํานวน     566,400 บาท 
เพื่อจายเปนคาใชจายในการสนับสนุนการบริหารการศึกษาใหแกศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กองคการบริหารสวนตําบลแมตื่น จํานวน 3 ศูนย เชน คาอาหารกลางวัน คา
พัฒนาครู ฯลฯ ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 
0893.3/ว 1867 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2557 ตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2558 
- 2560 หนา 84 และสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ยุทธศาสตรที่ 2  
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คาวัสด ุ (533000)        รวม      4,098,360 บาท 
คาวัสดุงานบานงานครัว  (330300)      จํานวน       12,000 บาท 

 เพื่อจายเปนคาถวย ชาม ชอน แกวน้ํา ถาดหลุม กระติกน้ํา คูลเลอร หมอ ฯลฯ 
อุปกรณอ่ืนๆ ที่จําเปนและเกีย่วของ ใชสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหาร
สวนตําบลแมตื่น จํานวน 3 ศูนย ตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2558 - 2560 
หนา 106 

คาวัสดกุารศึกษา (331500)       จํานวน       42,600 บาท 
 เพื่อจายเปนคาวัสดุการศึกษา และอุปกรณอ่ืนๆ ที่จําเปนและเกี่ยวของ ใชสําหรับ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลแมตื่น หมูที่ 7 และหมูที่ 11 ตาม
แผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2558 - 2560 หนา 106 

คาอาหารเสริม(นม) (330400)       จํานวน  2,442,440 บาท 
 เพื่อจายเปนคาอาหารเสริม (นม) สําหรับโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) จํานวน 7 โรงเรียน ขอมูลนักเรียน ณ 
วันที่ 10 มิถุนายน 2557 จํานวน 1,342 คนๆ ละ 7 บาท จํานวน 260 
วัน ดังนี้ 

 - โรงเรียนบานขุนตื่นนอย      จํานวน  174  คน  วงเงิน    316,680   บาท 
 - โรงเรียนบานซิแบร      จํานวน  272  คน  วงเงิน    495,040   บาท 
- โรงเรียนบานหวยหลอดูก     จํานวน  157  คน  วงเงิน    285,740   บาท 
- โรงเรียนทุงตนงิ้ว              จํานวน  155  คน  วงเงิน    282,100   บาท 
- โรงเรียนบานแมตื่น       จํานวน  105  คน  วงเงิน    191,100   บาท 
- โรงเรียนบานใหม       จํานวน  325  คน  วงเงิน    591,500   บาท 

   - โรงเรียนทุงตนงิ้ว(หมาโอโจ)  จํานวน 154  คน  วงเงิน    280,280   บาท 
ตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2558 - 2560 หนา  82 และสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ยุทธศาสตรที่ 2 
หมายเหตุ ทั้งนี้  จะเบิกจายตอเมื่อไดรับการจัดสรรจากกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนท่ีสุด ที่ มท 
0893.3/ว 1867 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2557   

คาอาหารเสริม(นม) (330400)       จํานวน  1,338,680 บาท 
 เพื่อจายเปนคาอาหารเสริม (นม) สําหรับสถานศึกษาสังกัดกรมการศึกษานอก
โรงเรียน (กศน.) จํานวน 21 โรงเรียน ขอมูลนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 
2557 จํานวน 683 คนๆ ละ 7 บาท จํานวน 280 วัน ดังนี้ 

       - ศูนยการเรียนชุมชนชาวไทยภูเขายะลิกุย         จํานวน  33  คน  วงเงิน    64,680   บาท 
   - ศูนยการเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแมะตะแหละกุย  จํานวน  11  คน  วงเงนิ    21,560   บาท 
   - ศูนยการเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาเลอะตอ            จํานวน  22  คน  วงเงิน    43,120   บาท 

- ศูนยการเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแมระอานอก      จํานวน  21  คน  วงเงิน    41,160   บาท 
- ศูนยการเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาหวยหยาบ        จํานวน  25  คน  วงเงิน    49,000   บาท 
- ศูนยการเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาจกปก            จํานวน  59  คน  วงเงิน  115,640   บาท 

   - ศูนยการเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาหวยไกปา         จํานวน  41  คน  วงเงิน    80,360   บาท 
   - ศูนยการเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาหวยขนุน        จํานวน  42  คน  วงเงิน    82,320   บาท 
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   - ศูนยการเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแมระอาใน      จํานวน  42  คน  วงเงิน    82,320   บาท 

- ศูนยการเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาฉุยมอ           จํานวน  33  คน  วงเงิน    64,680   บาท 
- ศูนยการเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาลูกูดู      จํานวน  48  คน  วงเงิน    94,080   บาท 
- ศูนยการเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาไหมทอง     จํานวน  30  คน  วงเงิน    58,800   บาท 

   - ศูนยการเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาซอแอะ            จํานวน  40  คน  วงเงิน    78,400   บาท 
   - ศูนยการเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาทะโกรเด          จํานวน  23  คน  วงเงิน    45,080   บาท 
   - ศูนยการเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาบราโกร          จํานวน  37  คน  วงเงิน    72,520   บาท 

- ศูนยการเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาเลอะกรา          จํานวน  31  คน  วงเงิน    60,760   บาท 
- ศูนยการเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาขุนตื่นใหม      จํานวน  13  คน  วงเงิน    25,480   บาท 
- ศูนยการเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาปพอ               จํานวน  25  คน  วงเงิน    49,000   บาท 

   - ศูนยการเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาขุนตื่นนอย      จํานวน  29  คน  วงเงิน    56,840   บาท 
- ศูนยการเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาหวยโปง          จํานวน  38  คน  วงเงิน    74,480   บาท 
- ศูนยการเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาปอโกร             จํานวน    7  คน  วงเงิน    13,720   บาท 

   - ศูนยการเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาเคอะกะชอเด    จํานวน  33  คน  วงเงิน    64,680   บาท 
 ตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2558 - 2560 หนา 82 และสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ยุทธศาสตรที่ 2 
หมายเหตุ ทั้งนี้จะเบิกจายตอเมื่อไดรับการจัดสรรจากกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ 
มท 0893.3/ว 1867 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2557    

คาอาหารเสริม(นม) (330400)       จํานวน     194,040 บาท 
 เพื่อจายเปนคาอาหารเสริม (นม) สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 3 ศูนย 
ขอมูลเด็กเล็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2557 จํานวน 99 คนๆ ละ 7 บาท 
จํานวน 280 วัน ดังนี้ 

 - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหลวง            จํานวน 45  คน    วงเงิน   88,200   บาท 
 - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานซิแบร           จํานวน  34  คน   วงเงิน   66,640   บาท 
 - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานแมตื่นนอย       จํานวน  20  คน   วงเงิน   39,200   บาท 

 ตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2558 - 2560 หนา 82 และสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ยุทธศาสตรที่ 2 
หมายเหตุ ทั้งนี้จะเบิกจายตอเมื่อไดรับการจัดสรรจากกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ 
มท 0893.3/ว 1867 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2557   

คาอาหารเสริม(นม) (330400)       จํานวน      68,600 บาท 
 เพื่อจายเปนคาอาหารเสริม (นม) สําหรับศูนยพัฒนาเด็กหมูที่ 7 และหมูที่ 11 
ดังนี้ 

 - ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก หมูที่ 7 และหมูที่ 11           จํานวน  50  คน     วงเงิน   68,600   บาท 
 ตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2558 - 2560 หนา 82 และสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ยุทธศาสตรที่ 2 
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งบเงินอุดหนุน (560000)       รวม      9,282,800 บาท 
เงินอุดหนุนสวนราชการ (610200)      รวม  9,282,800 บาท 
   1. เงินอุดหนุนโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จํานวน  5,368,000 บาท 

เพื่อจายเปนคาอาหารกลางวัน สําหรับโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จํานวน 7 โรงเรียน ขอมูลนักเรียน ณ วันที่ 10 
มิถุนายน 2557 จํานวน 1,342 คนๆ ละ 20 บาท จํานวน 200 วัน ดังนี้ 

 - โรงเรียนบานขุนตื่นนอย        จํานวน  174  คน  วงเงิน    696,000   บาท 
 - โรงเรียนบานซิแบร       จํานวน  272  คน  วงเงิน 1,088,000   บาท 
 - โรงเรียนบานหวยหลอดูก      จํานวน  157  คน  วงเงิน    628,000   บาท 
- โรงเรียนทุงตนงิ้ว                จํานวน  155  คน  วงเงิน    620,000   บาท 
- โรงเรียนบานแมตื่น         จํานวน  105  คน  วงเงิน    420,000   บาท 
- โรงเรียนบานใหม         จํานวน  325  คน  วงเงิน 1,300,000   บาท 
 - โรงเรียนทุงตนงิ้ว(หมาโอโจ)    จํานวน  154  คน  วงเงิน    616,000   บาท 

 ตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2558 - 2560  หนา 82 และสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ยุทธศาสตรที่ 2 
หมายเหตุ ทั้งนี้ จะเบิกจายตอเมื่อไดรับการจัดสรรจากกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0893.3/ว 1867 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2557   

   2. เงินอุดหนุนสถานศึกษาสังกัดกรมการศึกษานอกโรงเรียน (กศน.)  จํานวน  3,824,800 บาท 
 เพื่อจายเปนคาอาหารกลางวัน สําหรับสถานศึกษาสังกัดกรมการศึกษานอก
โรงเรียน (กศน.) จํานวน 21 โรงเรียน ขอมูลนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 
2557 จํานวน 683 คนๆ ละ 20 บาท จํานวน 280 วัน ดังนี้ 

 - ศูนยการเรียนชุมชนชาวไทยภูเขายะลิกุย    จํานวน 33 คน วงเงิน 184,800  บาท 
 - ศูนยการเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแมะตะแหละกุย จํานวน 11 คน  วงเงิน   61,600  บาท 
 - ศูนยการเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาเลอะตอ   จํานวน 22 คน  วงเงิน   123,200  บาท 
- ศูนยการเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแมระอานอก  จํานวน 21 คน  วงเงิน   117,600  บาท 
- ศูนยการเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาหวยหยาบ      จํานวน 25 คน  วงเงิน   140,000  บาท 
- ศูนยการเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาจกปก             จํานวน 59 คน  วงเงิน   330,400  บาท 
 - ศูนยการเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาหวยไกปา   จํานวน 41 คน  วงเงิน   229,600  บาท 
 - ศูนยการเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาหวยขนุน        จํานวน 42 คน  วงเงิน   235,200  บาท 
 - ศูนยการเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแมระอาใน      จํานวน 42 คน  วงเงิน   235,200  บาท 
- ศูนยการเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาฉุยมอ           จํานวน 33 คน  วงเงิน   184,800  บาท 
- ศูนยการเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาลูกูด ู               จํานวน 48 คน  วงเงิน   268,800  บาท 
- ศูนยการเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาไหมทอง           จํานวน 30 คน  วงเงิน   168,000  บาท 
- ศูนยการเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาซอแอะ            จํานวน 40 คน  วงเงิน   224,000  บาท 
 - ศูนยการเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาทะโกรเด        จํานวน 23 คน  วงเงิน   128,800  บาท 
 - ศูนยการเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาบราโกร           จํานวน 37 คน  วงเงิน   207,200  บาท 
- ศูนยการเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาเลอะกรา        จํานวน 31 คน  วงเงิน   173,600  บาท 
- ศูนยการเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาขุนตื่นใหม        จํานวน  13 คน  วงเงิน     72,800  บาท 
- ศูนยการเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาปพอ              จํานวน 25 คน  วงเงิน   140,000  บาท 
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 - ศูนยการเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาขุนตื่นนอย       จํานวน 29 คน  วงเงิน   162,400  บาท 
- ศูนยการเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาหวยโปง          จํานวน 38 คน  วงเงิน   212,800  บาท 
- ศูนยการเรียนชมุชนชาวไทยภูเขาปอโกร            จํานวน   7 คน  วงเงิน     39,200  บาท 
 - ศูนยการเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาเคอะกะชอเด    จํานวน 33 คน  วงเงิน   184,800  บาท 

 ตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2558 - 2560 หนา 82 และสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ยุทธศาสตรที่ 2 
หมายเหตุ ทั้งนี้ จะเบิกจายตอเมื่อไดรับการจัดสรรจากกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0893.3/ว 1867 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2557   

 3. เงินอุดหนุนโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  จํานวน        8,000 บาท 
 เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรมแกเด็กและเยาวชนในสถานศึกษาตําบลแมตื่น จํานวน 1 โรงเรียน 
ดังนี้ 

- โรงเรียนบานใหม         วงเงิน   8,000    บาท 
 ตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ.2558-2560 หนา 75 และสอดคลองกับยุทธ- 

ศาสตรจังหวัดเชียงใหม ยุทธศาสตรที ่2 
หมายเหตุ ผานความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอํานวยการการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ระดับจังหวัด ตามมติการประชุม
คณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 30 ก.ค.57 

4. เงินอุดหนุนโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  จํานวน        8,000 บาท 
 เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการสงเสริมการเรียนรู
 เศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาตําบลแมตื่น จํานวน 1 โรงเรียน ดงันี้ 

- โรงเรียนบานใหม        วงเงิน   8,000   บาท 
ตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2558 - 2560 หนา 57 และสอดคลองกับยุทธศาสตร
จังหวัดเชียงใหม ยุทธศาสตรที่ 2 
หมายเหตุ ผานความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอํานวยการการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ระดับจังหวัด ตามมติการประชุม
คณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 30 ก.ค.57 

5. เงินอุดหนุนโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  จํานวน        8,000 บาท 
 เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการเกษตรครบวงจรตาม
แนวเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาตําบลแมตื่น จํานวน 1 โรงเรียน ดังนี้ 

 - โรงเรียนบานแมตื่น        วงเงิน   8,000   บาท 
ตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2558 - 2560 หนา 57 และสอดคลองกับยุทธศาสตร
จังหวัดเชียงใหม ยุทธศาสตรที่ 2 
หมายเหตุ ผานความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอํานวยการการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ระดับจังหวัด ตามมติการประชุม
คณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 30 ก.ค.57 
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6. เงินอุดหนุนโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  จํานวน      50,000 บาท 
 เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการสวนพฤกษาศาสตรใน
สถานศึกษาตําบลแมตื่น จํานวน 1 โรงเรียน ดังนี ้

 - โรงเรียนแมตื่นวิทยาคม        วงเงิน    50,000   บาท 
ตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2558 - 2560 หนา 70 และสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ยุทธศาสตรที่ 2 
หมายเหตุ ผานความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอํานวยการการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ระดับจังหวัด ตามมติการประชุม
คณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 30 ก.ค.57 

7. เงินอุดหนุนโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  จํานวน      16,000 บาท 
 เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการเลี้ยงปลาดุกใน
สถานศึกษาตําบลแมตื่น จํานวน 1 โรงเรียน ดังนี ้

 - โรงเรียนหวยหลอดูก        วงเงิน    16,000   บาท 
ตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2558 - 2560 หนา 81 และสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ยุทธศาสตรที่ 2 
หมายเหตุ ผานความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอํานวยการการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ระดับจังหวัด ตามมติการประชุม
คณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 30 ก.ค.57 

งบลงทุน         รวม     100,000   บาท 
   คาที่ดินและสิ่งกอสราง (542000)       รวม     100,000   บาท  
   คาบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งกอสราง (421000)    จํานวน     100,000 บาท 

เพื่อจายเปนเงินคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมที่ดินและสิ่งกอสราง คาบํารุงรักษา
หรือซอมแซมทรัพยสินอื่นๆ รวมทั้งงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของและจําเปนตลอดป ตาม
แผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2558 - 2560 หนา 109 
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แผนงานสาธารณสุข 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221)     รวม     663,330 บาท 
งบบุคลากร (520000)        รวม     543,780 บาท 
เงินเดือน (ฝายประจํา) (522000)      รวม     543,780 บาท 
เงินเดือนพนักงาน (220100)       จํานวน     477,780   บาท 

เพื่ อจายเปนเงินเดือน พรอมทั้ งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป  ใหแก
 พนักงานสวนตําบล จํานวน 2 อัตรา ตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2558 - 2560 
หนา 108 

เงินประจําตําแหนง (210300)                 จํานวน       42,000 บาท 
เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงหัวหนาสวนสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
องคการบริหารสวนตําบลแมตื่นในอัตราเดือนละ 3,500 บาท แผนพัฒนา
สามป พ.ศ. 2558 - 2560 หนา 108 

เงินเบี้ยกันดาร (220800)             จํานวน      24,000 บาท 
 เพื่อจายเปนคาตอบแทนใหกับพนักงานสวนตําบล จํานวน 2 ราย ในการ
ปฏิบัติงานในสํานักงานพื้นที่พิเศษ ตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2558 - 
2560 หนา 108 

งบดําเนินงาน (530000)       รวม     119,550 บาท 
คาตอบแทน (531000)        รวม     109,550 บาท 
คาตอบแทนผูปฎิบัติราชการอันเปนประโยชนแก อปท. (310100)   จํานวน       99,550 บาท 

 เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษแกพนักงานสวนตําบล
และลูกจาง อบต. ตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2558 - 2560 หนา 108 

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (310300)    จํานวน       10,000 บาท 
 เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนการปฏิบัติ งานนอกเวลาราชการใหแก
 พนักงานสวนตําบลและพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบล ตาม
แผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2558 - 2560 หนา 108 

คาวัสด ุ (533000)        รวม       10,000 บาท 
วัสดวุัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย (330900)     จํานวน       10,000 บาท 

เพื่อจายเปนเงินคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย  เชน ยา เวชภัณฑ 
เคมีภัณฑตาง ๆ ฯลฯ ตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2558 - 2560 หนา 106 
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน (00223)     รวม    460,000 บาท 
งบดําเนินงาน (530000)       รวม    190,000 บาท 
คาใชสอย (532000)        รวม        190,000 บาท 
รายจายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอืน่ (320300)  รวม        190,000 บาท 
คาใชจายในการรณรงคใหความรู/ฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาและคุมกําเนิดแกสัตวในเขตตําบลแมต่ืน จํานวน      80,000 บาท 

 เพื่อจายเปนคารณรงคใหความรู คาวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา เข็มฉีดยา ยา
คุมกําเนิด อุปกรณตางๆ ที ่จํ า เปนและเกี่ ยวของ เพื่ อป องกันและระงับ
โรคติดตอ ตามหลักเกณฑ วาดวยการตั้งงบประมาณ เพื่อการชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหนาที่ของ อบจ. เทศบาล อบต พ.ศ.2543 ตาม
แผนพัฒนาสามป พ.ศ.2558-2560 หนา 89 และสอดคลองกับยุทธศาสตร
จังหวัดเชียงใหม ยุทธศาสตรที่ 2 

คาใชจายในการรณรงคใหความรูและกิจกรรมปองกันโรคไขเลือดออกและโรคมาลาเรียในเขต จํานวน     100,000 บาท 
ตําบลแมตื่น  

 เพื่อจายเปนคารณรงคใหความรู คาน้ํามันดีเซล เบนซิน น้ํามันหลอลื่น น้ํายา
กําจัดกลิ่น ทรายอะเบท น้ํายากําจัดยุงลาย และอุปกรณตาง ๆ ที่จําเปน ใช
สําหรับพนหมอกควัน เพื่อปองกันและระงับโรคติดตอ ตามหลักเกณฑ วาดวย
การตั้งงบประมาณ เพื่อการชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่ของ อบจ. 
เทศบาล อบต พ.ศ.2543 ตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ.2558-2560 หนา 85 
และสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ยุทธศาสตรที่ 2 

โครงการรณรงคปองกันโรคติดตอทางเพศสัมพันธ     จํานวน      10,000 บาท 
 เพื่อจายเปนคาใชจายในการฝกอบรมและรณรงคใหความรู ความเขาใจ และ
ปองกันโรคติดตอที่เกิดจากการมีเพศสัมพันธ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรมของ อปท. พ.ศ. 2549 ตามแผนพัฒนา
สามป พ.ศ. 2558 - 2560 หนา 87 และสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด
เชียงใหม ยุทธศาสตรที่ 2 

งบเงินอุดหนุน (560000)       รวม     270,000 บาท 
เงินอุดหนุน (561000)        รวม     270,000 บาท 
เงนิอุดหนุนสวนราชการ (610300)      รวม           30,000 บาท 
อุดหนุนโรงพยาบาลอมกอย       จํานวน       30,000 บาท 

 เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการสงเสริม
สุขภาพ ตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2558 - 2560 หนา 90 และสอดคลอง
กับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ยุทธศาสตรที่ 5 
หมายเหตุ ผานความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอํานวยการการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ระดับจังหวัด ตามมติการประชุม
คณะอนุกรรมการฯ ครั้งที ่4/2557 เมื่อวันท่ี 30 ก.ค.57 
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เงินอุดหนุนเอกชน (610300)       รวม         240,000 บาท 
อุดหนุน อสม.ในเขตตําบลแมตื่น       จํานวน     240,000 บาท 

 เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการพัฒนาสาธารณสุข 
 มูลฐาน ใหแก อสม.ในเขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลแมตื่น เพื่อ
 สนับสนุนการพัฒนางานสาธารณสุข และพัฒนาศักยภาพดานสาธารณสุข 
แกไขปญหาสาธารณสุขตางๆ รวมทั้งการจัดบริการสุขภาพเบื้องตนในศูนย
สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) จํานวน 16 หมูบาน ๆ  ละ 15,000 บาท ดังนี้ 
 - หมูที่ 1 ตําบลแมตื่น ดําเนินการตามโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร
สาธารณสุขและสมาชิกองคการบริหารสวนตําบลแมตื่น/โครงการรณรงคปองกัน
และควบคุมโรคตางๆ ในเขตตําบลแมตื่น/โครงการปองกันโรคขาดสารไอโอดีน 
 - หมูที่ 2 ตําบลแมตื่น ดําเนินการตามโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร
สาธารณสุขและสมาชิกองคการบริหารสวนตําบลแมตื่น/โครงการรณรงคปองกัน
และควบคุมโรคตางๆ ในเขตตําบลแมตื่น/โครงการปองกนัโรคขาดสารไอโอดีน 
 - หมูที่ 3 ตําบลแมตื่น ดําเนินการตามโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร
สาธารณสุขและสมาชิกองคการบริหารสวนตําบลแมตื่นโครงการรณรงคปองกัน
และควบคุมโรคตางๆ ในเขตตําบลแมตื่น/โครงการปองกันโรคขาดสารไอโอดีน 
 - หมูที่ 4 ตําบลแมตื่น ดําเนินการตามโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร
สาธารณสุขและสมาชิกองคการบริหารสวนตําบลแมตื่น/โครงการรณรงคปองกัน
และควบคุมโรคตางๆ ในเขตตําบลแมตื่น/โครงการปองกันโรคขาดสารไอโอดีน 
 - หมูที่ 5 ตําบลแมตื่น ดําเนินการตามโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร
สาธารณสุขและสมาชิกองคการบริหารสวนตําบลแมตื่น/โครงการรณรงคปองกัน
และควบคุมโรคตางๆ ในเขตตําบลแมตื่น/โครงการปองกันโรคขาดสารไอโอดีน 
 - หมูที่ 6 ตําบลแมตื่น ดําเนินการตามโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร
สาธารณสุขและสมาชิกองคการบริหารสวนตําบลแมตื่น/โครงการรณรงค
ปองกันและควบคุมโรคตางๆ ในเขตตําบลแมตื่น/โครงการปองกันโรคขาดสาร
ไอโอดีน 
- หมูที่ 7 ตําบลแมตื่น ดําเนินการตามโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร
สาธารณสุขและสมาชิกองคการบริหารสวนตําบลแมตื่น/โครงการรณรงค
ปองกันและควบคุมโรคตางๆ ในเขตตําบลแมตื่น/โครงการปองกันโรคขาดสาร
ไอโอดีน 
 - หมูที่ 8 ตําบลแมตื่น ดําเนินการตามโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร
สาธารณสุขและสมาชิกองคการบริหารสวนตําบลแมตื่น/โครงการรณรงค
ปองกันและควบคุมโรคตางๆ ในเขตตําบลแมตื่น/โครงการปองกันโรคขาดสาร
ไอโอดีน 
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 - หมูที่ 9 ตําบลแมตื่น ดําเนินการตามโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร
สาธารณสุขและสมาชิกองคการบริหารสวนตําบลแมตื่น/โครงการรณรงค
ปองกันและควบคุมโรคตางๆ ในเขตตําบลแมตื่น/โครงการปองกันโรคขาดสาร
ไอโอดีน 
 - หมูที่ 10 ตําบลแมตื่น ดําเนินการตามโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร
สาธารณสุขและสมาชิกองคการบริหารสวนตําบลแมตื่น/โครงการรณรงค
ปองกันและควบคุมโรคตางๆ ในเขตตําบลแมตื่น/โครงการปองกันโรคขาดสาร
ไอโอดีน 
 - หมูที่ 11 ตําบลแมตื่น ดําเนินการตามโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร
สาธารณสุขและสมาชิกองคการบริหารสวนตําบลแมตื่น/โครงการรณรงคปองกัน
และควบคุมโรคตางๆ ในเขตตําบลแมตื่น/โครงการปองกนัโรคขาดสารไอโอดีน 
 - หมูที่ 12 ตําบลแมตื่น ดําเนินการตามโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร
สาธารณสุขและสมาชิกองคการบริหารสวนตําบลแมตื่น/โครงการรณรงคปองกัน
และควบคุมโรคตางๆ ในเขตตําบลแมตื่น/โครงการปองกันโรคขาดสารไอโอดีน 
 - หมูที่ 13 ตําบลแมตื่น ดําเนินการตามโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร
สาธารณสุขและสมาชิกองคการบริหารสวนตําบลแมตื่น/โครงการรณรงคปองกัน
และควบคุมโรคตางๆ ในเขตตําบลแมตื่น/โครงการปองกันโรคขาดสารไอโอดีน 
- หมูที่ 14 ตําบลแมตื่น ดําเนินการตามโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร
สาธารณสุขและสมาชิกองคการบริหารสวนตําบลแมตื่น/โครงการรณรงค
ปองกันและควบคุมโรคตางๆ ในเขตตําบลแมตื่น/โครงการปองกันโรคขาดสาร
ไอโอดีน 
 - หมูที่ 15 ตําบลแมตื่น ดําเนินการตามโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร
สาธารณสุขและสมาชิกองคการบริหารสวนตําบลแมตื่น/โครงการรณรงคปองกัน
และควบคุมโรคตางๆ ในเขตตําบลแมตื่น/โครงการปองกันโรคขาดสารไอโอดีน 
- หมูที่ 16 ตําบลแมตื่น ดําเนินการตามโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร
สาธารณสุขและสมาชิกองคการบริหารสวนตําบลแมตื่น/โครงการรณรงคปองกัน
และควบคุมโรคตางๆ ในเขตตําบลแมตื่น/โครงการปองกันโรคขาดสารไอโอดีน 
ตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2558 - 2560 หนา 86 และสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ยุทธศาสตรที ่2 
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แผนงานสังคมสงเคราะห 
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห (00230)     รวม       505,000    บาท 
งบดําเนินงาน (530000)        รวม       505,000    บาท 
คาใชสอย (532000)         รวม       500,000    บาท 
รายจายเกี่ยวเนื่องกบัการปฏบิัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น(320300)   รวม       500,000    บาท 
คาใชจายในการจัดหาผาหมกันหนาว       จํานวน   500,000    บาท 

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดหาผาหมกันหนาว ตามโครงการจัดหาเครื่องนุงหม
กันหนาวแกราษฎรในเขตตําบลแมตื่น ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0891.2/ว 3186 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2555 
ตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ.2558-2560 หนา 93 และสอดคลองกับยุทธศาสตร
จังหวัดเชียงใหม ยุทธศาสตรที ่2  

งบเงินอุดหนุน (560000)        รวม        5,000    บาท 
เงินอุดหนุนกิจการที่เปนสาธารณประโยชน (610400)     รวม        5,000    บาท 
เงินอุดหนุนกิ่งกาชาดอําเภออมกอย       จํานวน       5,000    บาท 

 เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนกาชาดอําเภออมกอย ตามโครงการชวยเหลือ
ประชาชนผูประสบภัยยากไร ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ 
0808.2/ว 74 ลงวันที่ 8 มกราคม 2553 ไมเกินรอยละ 5 ตามแผนพัฒนา
สามป พ.ศ. 2558 - 2560 หนา 94 และสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด
เชียงใหม ยุทธศาสตรที่ 3 
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แผนงานเคหะและชุมชน 
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00240)    รวม    1,963,320   บาท 
 งบบุคลากร (520000)        รวม    1,291,920     บาท 
 เงินเดือน  (ฝายประจํา) (522000)      รวม    1,291,920   บาท 
 เงินเดือนพนักงาน (220100)       จํานวน   959,880    บาท 

เพื่อจายเปนเงนิเดือน พรอมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป ใหแกพนักงานสวน
ตําบล จํานวน 4 อัตรา ตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2558 - 2560 หนา 108 

เงินประจําตําแหนง (210300)                จํานวน     42,000 บาท 
เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงหัวหนาสวนโยธาองคการบริหารสวนตําบลแมตื่น
ในอัตราเดือนละ 3,500 บาท แผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2558 - 2560 หนา 108  

คาจางพนักงาน (220600)       จํานวน    230,040  บาท 
 เพื่อจายเปนคาจางของพนักงานขององคการบริหารสวนตําบล จํานวน 2 อัตรา 
ตั้งจายจากเงินรายได ตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2558 - 2560 หนา 108 

เงินเบี้ยกันดาร (220800)            จํานวน     60,000   บาท 
 เพื่อจายเปนคาตอบแทนใหกับพนักงานสวนตําบลและลูกจางประจํา จํานวน 5 
ราย ในการปฏิบัติงานในสํานักงานพื้นที่พิเศษ ตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2558 - 
2560 หนา 108 

งบดําเนินงาน (530000)       รวม       562,400    บาท 
คาตอบแทน (531000)        รวม       310,400   บาท 
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก อปท. (310100)   จํานวน   290,400   บาท 
เงนิประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษแกพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง จํานวน   290,400    บาท 

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนเปนกรณีพิเศษ (โบนัส) ใหแกพนักงานสวนตําบล 
พนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบล ตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ.2558 - 
2560 หนา 108 

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (310300)    จํานวน     20,000    บาท 
 เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ใหแกพนักงานสวน
ตําบลและพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบล ตามแผนพัฒนาสามป 
พ.ศ. 2558 - 2560 หนา 108 

คาใชสอย (532000)        รวม       202,000    บาท 
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ (320100)     รวม       112,000    บาท 
คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน         จํานวน     40,000    บาท 

 เพื่ อจ ายเปนเงินค าธรรมเนียมศาล ค าลงทะเบียนในการฝกอบรม 
ประชุมสัมมนาตาง ๆ ฯลฯ ที่เกี่ยวของและจําเปน ตามแผนพัฒนาสามป 
พ.ศ. 2558 - 2560 หนา 109 

คาจางเหมาคนงานทั่วไป        จํานวน     72,000    บาท 
 เพื่อจายเปนเงินคาจางเหมาคนงานทั่วไป ปฏิบัติงานใชแรงงานทั่วไป และ
งานอื่นท่ีเกี่ยวของ ตลอดจนเปนคาจางเหมางาน หรือกิจกรรมตาง ๆ รวมทั้ง
งานอื่นที่เกี่ยวของและจําเปนตลอดป ตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2558 - 
2560 หนา 109 

 



70 
 

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น (320300)    รวม         50,000    บาท  
คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร  จํานวน     50,000    บาท 

 เพื่อจายเปนเงินคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และ
นอกราชอาณาจักร ตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2558 - 2560 หนา 108 

คาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน (320400)     รวม        40,000    บาท 
คาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน       จํานวน     40,000    บาท 

 เพื่อจายเปนเงินคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน คาบํารุงรักษาหรือ
ซอมแซมทรัพยสินอื่นๆ เชน เครื่องพิมพดีด เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องถาย
เอกสาร ยานพาหนะ วัสดุตางๆ ฯลฯ รวมทั้งงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของและจําเปน
ตลอดป ตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2558 - 2560 หนา 109 

 คาวัสด ุ(533000)        รวม        50,000     บาท 
 วัสดุสํานักงาน (330100)       จํานวน     40,000     บาท 

 เพื่อจายเปนเงินคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน เชน กระดาษ ปากกา ดินสอยางลบ
ลวด เย็บ กระดาษ แฟม แบบพิมพตางๆที่เกี่ยวของเปนตน รวมทั้งวัสดุอื่นๆ 
ที่เกี่ยวของและจําเปนตลอดป ตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2558 - 2560 
หนา 106 

 วัสดุคอมพิวเตอร (331400)       จํานวน     10,000    บาท 
 เพื่ อจ ายเป นเงิ นค าจั ดซื้ อแผ นหรื อจานบั นทึ กข อมู ล (Diskette,Floppy 
Disk,Removable Disk,Compact Disc, Digital Video Disk) เทปบันทึกขอมูล Reel 
Magnetic Tape, Cassette Tape) หัวพิมพหรือแถบพิมพ สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร 
ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพเลเซอร แผนกรองแสง แปนพิมพ สายเคเบิล แผงแปน
อักขระ หรือแปนพิมพ (Key Board) เมนบอรด (Main Board) เมมโมรี่ชิป (Memory 
Chip) เชน RAM เมาส (Mous) พรินเตอรสวิตซิ่งบอกซ (Printer Switching Box) เครื่อง
กระจายสัญญาณ (Hub) แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส (Card) เชน Ethernet Card, Lan 
Card, Antivirus Card, Sound Card) เปนตน เครื่องอานและบันทึกขอมูลตางๆ เชน 
แบบดิสกเก็ต (Diskkette) แบบฮารดิสต (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD-ROM) และ
โปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีราคาตอหนวยหนึ่งไมเกิน 20,000 บาท ฯลฯ ที่เกี่ยวของและ
จําเปนตลอดทั้งป ตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2558 - 2560 หนา 106 

งบลงทุน         รวม   109,000     บาท 
คาครุภัณฑ (541000)        รวม     59,000     บาท  
ครุภัณฑสํารวจ (411300)       จํานวน     59,000     บาท 
คาจัดซื้อครุภัณฑสํารวจ        จํานวน     59,000     บาท 
คาจัดซื้อกลองระดับ ขนาดกําลังขยาย 30 เทา  

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อกลองระดับ ขนาดกําลังขยาย 30 เทา จํานวน  1 ชุด 
ราคา 34,000 บาท มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
  - เปนกลองชนิดอัตโนมัติพรอมขาตั้ง 
  - กลองเล็งเปนระบบเห็นภาพตั้งตรงตามธรรมชาติ 

- มีกําลังขยายไมนอยกวา 30 เทา 
  - ขนาดเสนผาศูนยกลางของเลนสปากกลองไมนอยกวา 35 มิลลิเมตร 
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- ขนาดความกวางของภาพที่เห็นในระยะ 100 เมตร ไมนอยกวา 2.3 
เมตร หรือ 1 องศา 20 ลิปดา 
  - ระยะมองเห็นภาพชัดใกลสุดไมเกิน 2 เมตร 

- คาตัวคูณคงที่ 100 
  - มีระบบอัตโนมัติโดยใช COMPENSATOR ที่มีชวงการทํางานของระบบ
อัตโนมัติไมนอยกวา + / - 12 ลิปดา 
  - ความละเอียดในการทําระดับในระยะ 1 กิโลเมตร ไมเกิน + / - 1.5 
มิลลิเมตร 
  - ความไวของระดับน้ําฟองกลมไมเกินกวา 10 ลิปดา ตอ 2 มิลลิเมตร 
หรือไวกวา 
  - มีจานองศาอานมุมราบ 360 องศา มีขีดกํากับทุกๆ 1 องศา 
  - ขนาดเสนผาศูนยกลางของจานองศาไมนอยกวา 80 มิลลิเมตร 
  - อานคามุมโดยตรงไมเกิน 1 องศา 
  - อานคามุมโดยประมาณไมเกิน 6 ลิปดา 
  - ตองไดรับประกาศนียบัตร ISO 9001 
อุปกรณประกอบดวย 

  - มีกลองบรรจุกลองกันสะเทือนได 
  - มีขาต้ังกลองเลื่อนขึ้นลงได พรอมลูกดิ่งและสาย 1 ชุด 
  - มีฝาครอบเลนส 
  - มีชุดเครื่องมือปรับแกประจํากลอง 

หมายเหตุ การพิจารณาคาความไว พิจารณาจากตัวเลขซึ่งมีคายิ่งนอยยิ่งดี  
ตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2558 - 2560 หนา 108 
คาจัดซื้อเครื่องหาพิกัดดวยสัญญาณดาวเทยีม 
 เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องหาพิกัดดวยสัญญาณดาวเทียม จํานวน  1 เครื่อง 
ราคา 25,000 บาท มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
  - มีเครื่องรับสัญญาณ GPS แบบความไวสูง 
  - มีจอภาพแสดงผลแบบ LCD 

- บันทึกขอมูลตําแหนงพิกัดไดไมนอยกวา 2,000 จุด และสรางเสนทางได 
200 เสน 

- บันทึกขอมูลคาพิกัดโดยอัตโนมัติไดถึง 10,000 จุด 
  - มีแผนที่ประเทศไทยบรรจุอยู และขอมูลตําแหนงสถานที่สําคัญไมนอย
กวา 500,000 ตําแหนง 
  - มีเข็มทิศอิเล็กทรอนิกสและระบบหาคาความสูงโดยการวัดความดัน
บรรยากาศ 

- มีพอรตสําหรับเชื่อมตอกับเครื่องคอมพิวเตอรผานทาง USB port แบบ 
High-Speed 
ตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2558 - 2560 หนา 108 

งบลงทุน         รวม      50,000   บาท 
   คาที่ดินและสิ่งกอสราง (542000)       รวม      50,000   บาท  
   คาบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งกอสราง (421000)    จํานวน      50,000 บาท 

 เพื่อจายเปนเงินคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมที่ดินและสิ่งกอสราง คาบํารุงรักษาหรือ
ซอมแซมทรัพยสินอื่นๆ รวมทั้งงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของและจําเปนตลอดป ตามแผนพัฒนา
สามป พ.ศ. 2558 - 2560 หนา 109 
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งานไฟฟาและถนน (00242)                                    รวม      3,767,000 บาท 
งบดําเนินงาน (530000)       รวม         280,000   บาท 
คาใชสอย (532000)        รวม         150,000   บาท 
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น (320300) รวม         150,000   บาท 
คาใชจายในการปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณสํานักงาน อบต.    จํานวน     150,000   บาท 

 เพื่อจายเปนคาใชจายในการปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณสํานักงาน อบต. เชน คา
จัดซื้อตนไม คาถมดิน คาจางเหมาแรงงาน และวัสดุอุปกรณอื่นที่จําเปน 
ครุภัณฑ ตามแผนพัฒนาสามปตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2558 - 2560 
หนา 106 และสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ยุทธศาสตรที่ 4  

คาวัสด ุ(533000)        รวม         130,000   บาท 
วัสดไุฟฟาและวิทยุ (330100)                จํานวน       30,000   บาท 

 เพื่อจายเปนเงินคาจัดซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ สําหรับซอมหรือเปลี่ยนวัสดุ
อุปกรณที่ชํารุดเสียหายภายในเขตตําบลแมตื่น เชน หลอดไฟฟา บาลาทส 
สตารทเตอร สายไฟฟา โคมไฟฟาพรอมขา เทปพันสายไฟฟา ปลั๊กไฟฟา 
สวิตซไฟฟา และอุปกรณอ่ืนที่จําเปน ตามตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2558 - 
2560 หนา 106 

วัสดกุอสราง (330600)       จํานวน     100,000   บาท 
 เพื่อจายเปนเงินคาจัดหาวัสดุอุปกรณในการซอมแซมและปรับปรุงที่พักอาศัย 
สําหรับประชาชนผูยากไร และผูดอยโอกาส ตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2558 - 
2560 หนา 106 

งบลงทุน         รวม  3,487,000   บาท 
   คาที่ดินและสิ่งกอสราง (542000)       รวม  3,487,000   บาท  
   คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค (420900)     รวม  3,487,000   บาท 
   1. โครงการปรับปรุงและซอมแซมถนนในเขตพื้นที่ตําบลแมตื่น   จํานวน     300,000   บาท 

เพื่อจายเปนคาปรับปรุงและซอมแซมถนนในเขตพื้นที่ตําบลแมตื่น จํานวน 
16 หมูบาน เพื่อบํารุงรักษา ถนน ทางสาธารณะที่ชํารุดใหประชาชนไดสัญจร
ไป-มาไดสะดวก ตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2558 - 2560 หนา 50 และ
สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ยุทธศาสตรที่ 2 

   2. โครงการผลิตกระแสไฟฟาดวยกังหันพลังน้ําตนแบบตามแนวพระราชดําริ  จํานวน     400,000   บาท 
เพื่อเปนคาใชจายโครงการผลิตกระแสไฟฟาดวยกังหันพลังน้ําตนแบบตาม
แนวพระราชดําริ ตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2558 -2560 หนา 51 และ
สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ยุทธศาสตรที่ 2 

   3. โครงการกอสรางถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก (คสล.) พรอมวางทอและถมดนิ บานหลวง หมูที่ 1  จํานวน     227,000   บาท 
ขนาดกวาง 3.00 เมตร ความยาว 70.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พรอมไหลทาง หรือ
พื้นที่ไมนอยกวา 210 ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่ อบต.กําหนด ตามแผนพัฒนา
สามป พ.ศ. 2558 - 2560 หนา 50 และสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม 
ยุทธศาสตรที ่2 
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  4. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก (คสล.) บานใหม บริเวณลําหวยนา หมูที ่2 จํานวน     241,000   บาท 
ขนาดกวาง 4.00 เมตร ความยาว 90.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พรอมไหลทาง 
หรือพื้นที่ไมนอยกวา 360 ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่ อบต.กําหนด ตาม
แผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2558 - 2560 หนา 50 และสอดคลองกับยุทธศาสตร
จังหวัดเชียงใหม ยุทธศาสตรที่ 2 

  5.  โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บานปาคา (ปอกบานปาคาบน) หมูที่ 3  จํานวน     162,000  บาท 
ขนาดกวาง 4.00 เมตร ความยาว 60.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  พรอมไหล
ทาง หรือพื้นที่ไมนอยกวา 240 ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่ อบต.กําหนด ตาม
แผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2558 - 2560  หนา 50 และสอดคลองกับยุทธศาสตร
จังหวัดเชียงใหม ยุทธศาสตร ที่ 2 

 6. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก (คสล.) บานปาคา(ปอกบานแมตื่นนอย) หมูที ่3 จํานวน       79,000   บาท 
ขนาดกวาง 4.00 เมตร ความยาว 30.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พรอมไหลทาง 
หรือพื้นที่ไมนอยกวา 120 ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่ อบต.กําหนด ตาม
แผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2558 - 2560 หนา 50 และสอดคลองกับยุทธศาสตร
จังหวัดเชียงใหม ยุทธศาสตรที่ 2 

7. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บานสันตนปน หมูที่ 4  จํานวน     241,000   บาท 
ขนาดกวาง 4.00 เมตร ความยาว 90.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พรอมไหลทาง 
หรือพื้นที่ไมนอยกวา 360 ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่ อบต.กําหนด ตาม
แผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2558 - 2560 หนา 50 และสอดคลองกับยุทธศาสตร
จังหวัดเชียงใหม ยุทธศาสตรที่ 2 

8. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บานหวยหลอดูก หมูท่ี 5 จํานวน     241,000   บาท 
ขนาดกวาง 4.00 เมตร ความยาว 90.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พรอมไหลทาง 
หรือพื้นที่ไมนอยกวา 360 ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่ อบต.กําหนด  ตาม
แผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2558 - 2560 หนา 50 และสอดคลองกับยุทธศาสตร
จังหวัดเชียงใหม ยุทธศาสตรที่ 2 

9. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บานขุนตื่นนอย หมูที่ 6 จํานวน     149,000   บาท 
ขนาดกวาง 3.00 เมตร ความยาว 73.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พรอมไหลทาง 
หรือพื้นที่ไมนอยกวา 219 ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่ อบต.กําหนด  ตาม
แผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2558 - 2560 หนา 50 และสอดคลองกับยุทธศาสตร
จังหวัดเชียงใหม ยุทธศาสตรที่ 2 

 10.  โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บานซิแบร หมูที่ 7   จํานวน     149,000    บาท 
ขนาดกวาง 3.00 เมตร ความยาว 73.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พรอมไหล
ทาง หรือพื้นที่ไมนอยกวา 219 ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่อบต.กําหนด ตาม
แผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2558 - 2560 หนา 50 และสอดคลองกับยุทธศาสตร
จังหวัดเชียงใหม ยุทธศาสตรที่ 2 

 11.  โครงการถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก (คสล.) บานหวยขนุน  หมูท่ี 8   จํานวน     149,000    บาท 
ขนาดกวาง 3.00 เมตร ความยาว 73.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พรอมไหล
ทาง หรือพื้นที่ไมนอยกวา 219 ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่ อบต.กําหนด 
ตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2558 - 2560 หนา 50 และสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ยุทธศาสตรที่ 2 
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 12. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บานแมระอาใน หมูที่ 9 จํานวน     149,000 บาท 
ขนาดกวาง 3.00 เมตร ความยาว 73.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พรอมไหลทาง หรือ
พื้นที่ไมนอยกวา 219 ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่ อบต.กําหนดตามแบบแปลนที่ 
อบต.กําหนด ตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2558 - 2560 หนา 50 และสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ยุทธศาสตรที่ 2 

 13. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บานแมระอานอก หมูที่ 10 จํานวน     149,000 บาท 
ขนาดกวาง 3.00 เมตร ความยาว 73.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พรอมไหล
ทาง หรือพื้นที่ไมนอยกวา 219 ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่อบต. กําหนด 
ตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2558 - 2560 หนา 50 และสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ยุทธศาสตรที่ 2 

 14. โครงการกอสรางถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก (คสล.) บานทุงตนงิ้ว หมูที่ 11  จํานวน     149,000 บาท 
ขนาดกวาง 3.00 เมตร ความยาว 73.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พรอมไหลทาง หรือ
พื้นที่ไมนอยกวา 219 ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่อบต. กําหนด ตามแผนพัฒนาสาม
ป พ.ศ. 2558 - 2560 หนา 50 และสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม 
ยุทธศาสตรที่ 2 

 15. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บานปยอทะ หมูที่ 13  จํานวน     149,000   บาท 
ขนาดกวาง 3.00 เมตร ความยาว 73.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม
นอยกวา 219 ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่ อบต.กําหนด ตามแผนพัฒนาสามป 
พ.ศ. 2558 - 2560 หนา 50 และสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม 
ยุทธศาสตรที่ 2 

 16. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บานหวยไกปา(บานสบหาด) หมูที่ 14 จํานวน     149,000 บาท 
ขนาดกวาง 3.00 เมตร ความยาว 73.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พรอมไหลทาง หรือ
พื้นที่ไมนอยกวา 219 ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่ อบต. กําหนด ตามแผนพัฒนา
สามป พ.ศ. 2558 - 2560 หนา 50 และสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม 
ยุทธศาสตรที่ 2 

 17. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บานบราโกร หมูที่ 15 จํานวน     149,000 บาท 
ขนาดกวาง 3.00 เมตร ความยาว 73.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พรอมไหล
ทาง หรือพื้นที่ไมนอยกวา 219 ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่อบต.กําหนด 
ตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2558 - 2560 หนา 50 และสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ยุทธศาสตรที่ 2 

 18. โครงการกอสรางฝายกลองเกเบี้ยน บานหวยดินหมอ หมูที่ 16     จํานวน     255,000 บาท 
ขนาดฐานกวาง 5.00 เมตร ความยาว 18.00 เมตร สูง 1.3 เมตร ตามแบบแปลนที่ 
อบต.กําหนด ตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2558 - 2560 หนา 53 และสอดคลอง
กับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ยุทธศาสตรที่ 2 
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       แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 
งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน (00250)   รวม    627,100 บาท 
งบดําเนินงาน (530000)       รวม    322,100 บาท 
คาใชสอย (532000)        รวม    322,100 บาท 
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น(320300) รวม        322,100 บาท 
โครงการเสริมสรางกระบวนการจัดทําแผนชุมชน     จํานวน      10,000 บาท  

เพื่อจายเปนเงินคาใชสอยในการจัดโครงการเสริมสรางกระบวนการจัดทําแผน
ชุมชน เชน การประชุมประชาคม เพื่อนําขอมูลมาจัดทําเปนแผนพัฒนาทองถิ่น
และจัดเวทีประชาคมเพื่อสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทํา
แผนพัฒนาทองถิ่นรวมทั้งงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของและจําเปนตลอดป ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ ว 976 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2554 ตาม
แผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2558 - 2560 หนา 115 และสอดคลองกับยุทธศาสตร
จังหวัดเชียงใหม ยุทธศาสตรที ่5 

คาใชจายในการจางนักเรียน นักศึกษาทํางานชวงปดภาคเรียน   จํานวน       35,000 บาท  
 เพื่อเปนคาใชจายในการจางนักเรียน นักศึกษาทํางานชวงปดภาคเรียน ตาม
หลักเกณฑ วาดวยการตั้งงบประมาณ เพื่อการชวยเหลือประชาชนตามอํานาจ
หนาทีข่อง อบจ. เทศบาล อบต พ.ศ.2543 ตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2558 - 
2560 หนา 61 และสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ยุทธศาสตรที่ 2 

โครงการบําบัดทุกขบํารุงสุขแบบ ABC       จํานวน      30,000 บาท 
 เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการบําบัดทุกขบํารุงสุขแบบ ABC ซึ่งเปนการ
แกไขปญหาความยากจนและพัฒนาความเปนอยูของประชาชนในพื้นที่โดยใช
แนวคิดพื้นที่เปนที่ตั้ง โดยการจัดทําบัญชีครัวเรือนและแผนชุมชนเปนเครื่องมือ 
ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมา ที่ 0891.4/ว893 ลงวันที ่
30 มีนาคม 2555 ตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2558 - 2560 หนา 56 และ
สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ยุทธศาสตรที่ 1 

โครงการจัดการแขงขันกีฬาผูสูงอายุประจําตําบลแมตื่น    จํานวน      20,000 บาท 
เพื่อจายเปนเงินคาใชจายในการจัดการแขงขันกีฬาผูสูงอายุประจําตําบลแมตื่น 
เชน คาตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน คาของรางวัล ฯลฯ รวมทั้งงานอื่นๆที่
เกี่ยวของและจําเปนตลอดป ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 
2697 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2555 ตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2558 - 2560 
หนา 88 และสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ยุทธศาสตรที่ 2 

โครงการเสริมสรางครอบครัวอบอุนเขมแข็ง     จํานวน       10,000 บาท 
เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการเสริมสรางครอบครัวอบอุนเขมแข็ง ตาม 
พ.ร.บ. สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และแกไขเพิ่มเติม 
มาตรา 67 (6) ตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2558 - 2560 หนา 99 และ
สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ยุทธศาสตรที ่2 
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โครงการ อบต.เคลื่อนที่พบประชาชน      จํานวน      56,000 บาท 
 เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการ อบต.เคลื่อนที่พบประชาชน เสริมสราง
ความคุนเคย ความมีสวนรวม ความใกลชิดระหวางผูบริหาร พนักงานกับประชาชนใน
พื้นที่ เชน การรับชําระภาษี การสอนทําอาหาร และรับฟงความคิด ตามหลักเกณฑ วา
ดวยการตั้งงบประมาณ เพื่อการชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่ของ อบจ. 
เทศบาล อบต พ.ศ.2543 ตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2558 - 2560 หนา 114 
และสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ยุทธศาสตรที่ 2 

โครงการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร(ขาว)     จํานวน      35,000 บาท 
 เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร(ขาว) ตามแผนพัฒนา
สามป พ.ศ. 2558 - 2560 หนา 58 และสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม 
ยุทธศาสตรที่ 2 

โครงการอุยสอนหลานตัดตุงลานนา      จํานวน        9,750 บาท 
 เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการอุยสอนหลานตัดตุงลานนา ตามแผนพัฒนาสามป 
พ.ศ. 2558 - 2560 หนา 74 และสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม 
ยุทธศาสตรที่ 2 

โครงการฝกอบรมเพาะเห็ดนางฟา      จํานวน       11,350 บาท 
 เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการฝกอบรมเพาะเห็ดนางฟา ตามแผนพัฒนา
สามป พ.ศ. 2558 - 2560 หนา 94 และสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด
เชียงใหม ยุทธศาสตรที่ 2 

โครงการสงเสริมอาชีพตีมีด หมูที่ 16      จํานวน       15,000 บาท 
 เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการสงเสริมอาชีพตีมีด หมูที่ 16 ตามแผนพัฒนา
สามป พ.ศ. 2557 - 2559 หนา 58 และสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด
เชียงใหม ยุทธศาสตรที่ 2 

โครงการสงเสริมและสนับสนุนปรองดองสมานฉันท    จํานวน       60,000 บาท 
 เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการสงเสริมและสนับสนุนปรองดองสมานฉันท 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่  มท 0808.2/ว 889 ลงวันที่  1 
มิถุนายน 2557 และดําเนินการตามแนวนโยบายคณะรักษาความสงบแหงชาติ 
(คสช.) ตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2558 - 2560 หนา 59 และสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ยุทธศาสตรที่ 2 

โครงการปองกันการทุจริตคอรรัปชั่น      จํานวน      10,000 บาท 
 เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการปองกันการทุจริตคอรัปชั่น ตามประกาศคณะรักษา
ความสงบแหงชาติ(คสช.) ฉบับที่ 69/2557 ลงวันที่ 18 มิ.ย. 2557 แผนพัฒนาสามป 
พ.ศ. 2558 - 2560 หนา 115 และสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม 
ยุทธศาสตรที่ 2 

โครงการปกปองสถาบันสําคัญของชาต ิ      จํานวน      20,000 บาท 
 เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการปกปองสถาบันสําคัญของชาติ โดยเฉพาะสถาบัน
พระมหากษัตริย ซึ่งเปนสถาบันของชาติอันเปนศูนยรวมแหงความเปนชาติและความ
สามัคคีของคนในชาติ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1224 
วันที่ 22 เมษายน 2552 ตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2558 - 2560 หนา 56 และ
สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ยุทธศาสตรที่ 2 

 
 



77 
 

งบเงินอุดหนุน (560000)       รวม    305,000 บาท 
เงินอุดหนุน (561000)        รวม    305,000 บาท 
เงินอุดหนุนสวนราชการ (610200)      รวม          50,000 บาท 
เงินอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภออมกอย      จํานวน      20,000 บาท 

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภออมกอยตามโครงการ
เสริมสรางประสิทธิภาพการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ตามแผนพัฒนา
สามป พ.ศ. 2558 - 2560 หนา 100 และสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด
เชียงใหม ยุทธศาสตรที่ 3 
หมายเหตุ ผานความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอํานวยการการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ระดับจังหวัด ตามมติการประชุมคณะอนุกรรมการฯ 
ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 30 ก.ค.57 

เงนิอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภออมกอย      จํานวน        5,000 บาท 
เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภออมกอยตามโครงการปองกัน
และแกไขปญหาทรัพยากรปาไม และปญหาธรรมชาติในระดับอําเภอ 
ประจําป 2558 ตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2558 - 2560 หนา 67 และ
สอดคลองกับยทุธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ยุทธศาสตรที่ 4 
หมายเหตุ ผานความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอํานวยการการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ระดับจังหวัด ตามมติการประชุม
คณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 30 ก.ค.57 

เงินอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภออมกอย      จํานวน      20,000 บาท 
เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภออมกอยตามโครงการแขงขันกีฬา
ฟุตบอลอาวุโสสายใต ตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2558 - 2560 หนา 88 
และสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ยุทธศาสตรที ่2  
หมายเหตุ ผานความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอํานวยการการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ ่น ระดับจังหวัด ตามมติการประชุม
คณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 30 ก.ค.57 

เงินอุดหนุนสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม     จํานวน        5,000 บาท 
เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหมโครงการออกราน
นิทรรศการแสดงผลิตภัณฑ OTOP ในงานฤดูหนาวและงานกาชาดจังหวัดเชียงใหม 
ประจําป 2558 ตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2558 - 2560 หนา 62 และสอดคลอง
กับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ยุทธศาสตรที ่5 
หมายเหตุ ผานความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอํานวยการการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ ่น ระดับจังหวัด ตามมติการประชุม
คณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 30 ก.ค.57 
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เงินอุดหนุนเอกชน (610300)       รวม        255,000 บาท 
เงินอุดหนุนกลุมสตรีตําบลแมตื่น       จํานวน      10,000 บาท 

 เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมวันสตรีสากลและสงเสริมการมีบทบาท
สตรีในสังคม ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ 0808.2/ว 74 ลง
วันที่ 8 มกราคม 2553 ไมเกินรอยละ 5 ตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2558 - 
2560 หนา 93 และสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ยุทธศาสตรที่ 5 

เงินอุดหนุนกลุมแมบานในเขตองคการบริหารสวนตําบลแมตื่น   จํานวน    105,000 บาท 
 เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนตามโครงการสงเสริมอาชีพกลุมแมบานในเขต
องคการบริหารสวนตําบลแมตื่น จํานวน 6 หมูบาน สงเสริมใหประกอบ
อาชีพเสริมสรางรายได ลดรายจายในครัวเรือน ดังนี้ 

 - หมูที่ 1 สงเสริมตามโครงการน้ําพริกตาแดง  วงเงิน 15,000 บาท  
 - หมูที่ 2 สงเสริมตามโครงการทอผา     วงเงิน 15,000 บาท  
 - หมูที่ 3 สงเสริมตามโครงการทอผา/เลี้ยงหม ูวงเงิน 30,000 บาท  
 - หมูที่ 4 สงเสริมตามโครงการทํากลวยฉาบ    วงเงิน 15,000 บาท  
- หมูที่ 5 สงเสริมตามโครงการผลิตไมกวาด     วงเงิน 15,000 บาท  
 - หมูที่ 16 สงเสริมตามโครงการทําไมกวาด    วงเงิน 15,000 บาท  

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ 0808.2/ว 74 ลงวันที่ 8 
มกราคม 2553 ไมเกินรอยละ 5 ตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2558 - 2560 
หนา 58 และสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ยุทธศาสตรที่ 1 

เงินอุดหนุนวิสาหกิจชุมชนกลุมวิถีชีวิตเกษตรกรรมยั่งยืนตําบลแมตื่น  จํานวน    110,000 บาท 
เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนตามโครงการสงเสริมอาชีพวิสาหกิจชุมชนกลุมวิถีชีวิต
เกษตรกรรมยั่งยืนตําบลแมตื่น สงเสริมใหประกอบอาชีพเสริมสรางรายได ลด
รายจายในครัวเรือน ดังนี้ 

 - โครงการผลิตปุยหมักอินทรีย  วงเงิน 20,000 บาท  
- โครงการผลิตและจําหนายผักอินทรีย วงเงิน 30,000 บาท  
- โครงการพัฒนาสายพันธุโคและกระบือ วงเงิน 60,000 บาท  

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ 0808.2/ว 74 ลงวันที่ 8 
มกราคม 2553 ไมเกินรอยละ 5 ตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2558 - 2560 
หนา 58 และสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ยุทธศาสตรที่ 1 

เงินอุดหนุนกลุมเกษตรผสมผสานเศรษฐกิจพอเพียง หมูที่ 15   จํานวน     30,000 บาท 
เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนตามโครงการสงเสริมอาชีพกลุมเกษตรผสมผสาน
เศรษฐกิจพอเพียง หมูที่ 15 สงเสริมใหประกอบอาชีพเสริมสรางรายได ลด
รายจายในครัวเรือน  
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ 0808.2/ว 74 ลงวันที่ 8 
มกราคม 2553 ไมเกินรอยละ 5 ตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2558 - 2560 
หนา 56 และสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ยุทธศาสตรที่ 1 
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
งานกีฬาและนันทนาการ (00262)      รวม        260,000 บาท 
งบดําเนินงาน (530000)       รวม    230,000 บาท 
คาใชสอย (532000)        รวม    210,000 บาท 
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายอื่น (320300) รวม        210,000 บาท 
คาใชจายในการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาในระดับตางๆ   จํานวน      90,000 บาท 

 เพื่อจายเปนเงินคาใชจายในการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาในระดับ
ตางๆ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2697 ลงวันที่ 15 
มิถุนายน 2555 ตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2558 - 2560 หนา 88 และ
สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ยุทธศาสตรที่ 2 

คาใชจายในการจัดการแขงขันกีฬา “ยอดดอยสัมพันธ” ประจําป 2558  จํานวน      50,000 บาท 
 เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดการแขงขันกีฬา “ยอดดอยสัมพันธ” ประจําป 
2558 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2697 ลงวันที่ 15 
มิถุนายน 2555 ตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2558 - 2560 หนา 88 และ
สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ยุทธศาสตรที่ 2 

คาใชจายในการจัดการแขงขันกีฬายุวชนและเยาวชนประจําตําบลแมตื่น  จํานวน      70,000 บาท 
 เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดการแขงขันกีฬาเยาวชนประจําตําบล  แมตื่น ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2697 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2555 
ตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2558 - 2560 หนา 90 และสอดคลองกับยุทธศาสตร
จังหวัดเชียงใหม ยุทธศาสตรที่ 2 

คาวัสด ุ(533000)        รวม          20,000    บาท 
วัสดกุีฬา (331300)        จํานวน      20,000    บาท 

 เพื ่อ จ า ย เป น เ ง ินค า จ ัดซื ้อ ว ัส ด ุอ ุปกรณ ก ีฬ าประจํ าหมู บ า น  ต าม
แผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2558 - 2560 หนา 87 

งบเงินอุดหนุน (560000)       รวม          30,000 บาท 
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น (610100) 
เงินอุดหนุนองคการบริหารสวนตําบลนาเกียน      จํานวน     30,000 บาท  

 เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการแขงกีฬาประชาชนและทองถิ่นสัมพันธ 
ประจําป 2558 ตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2558 - 2560 หนา 89 และ
สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ยุทธศาสตรที่ 2 
หมายเหตุ ผานความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอํานวยการการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ระดับจังหวัด ตามมติการประชุม
คณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 30 ก.ค.57 
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งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น (00263)      รวม    735,000 บาท 
งบดําเนินงาน (530000)       รวม    700,000 บาท 
คาใชสอย (532000)        รวม    700,000 บาท 
รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ (320200)     รวม        100,000 บาท 
คาใชจายในการจัดงานรัฐพธิี ประเพณี วัฒนธรรมและพิธีทางศาสนา  จํานวน    100,000 บาท 

 เพื ่อเปนเงินคาใชจายในการจัดงานรัฐพิธีและพิธีทางศาสนาตาง ๆ เชน
 วันปยมหาราช วันเฉลิมพระชนมพรรษา งานประเพณีเขาพรรษา ประเพณี
ทองถิ่น ฯลฯ รวมทั้งงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.4/ว 3722 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2555 ตามแผนพัฒนา
สามป พ.ศ. 2558 - 2560 หนา 73 และสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด
เชียงใหม ยุทธศาสตรที่ 2 

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น (320200) รวม        600,000 บาท 
คาใชจายโครงการจัดงานประเพณียี่เปง-ลอยกระทง ประจําป 2557  จํานวน    200,000 บาท 

 เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการจัดงานประเพณียี่เปง-ลอยกระทงตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 3722 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2555 ตาม
แผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2558 - 2560 หนา 74 และสอดคลองกับยุทธศาสตร
จังหวัดเชียงใหม ยุทธศาสตรที่ 2  

คาใชจายโครงการสงเสริมและสนับสนุนภูมิปญญาทองถิ่น ประจําป 2558  จํานวน      30,000 บาท 
 เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการสงเสริมและสนับสนุนภูมิปญญาทองถิ่น ประจําป 
2558 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1639 ลงวันที่ 17 เมษายน 
2556 ตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2558 - 2560 หนา 74 และสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ยุทธศาสตรที่ 2 

คาใชจายโครงการจัดงานแสดงมุฑิตาจิตรดน้ําดําหัวผูสูงอายุและประเพณีปใหม จํานวน     50,000 บาท 
 เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการจัดงานแสดงมุฑิตาจิตรดน้ําดําหัว ผูสูงอายุและ
ประเพณีปใหม ประจําป 2558 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1639 
ลงวันที่ 17 เมษายน 2556 ตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2558 - 2560 หนา 74 
และสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ยุทธศาสตรที่ 2 

คาใชจายโครงการสงเสริมและสนับสนุนประเพณีและดานศาสนา   จํานวน    290,000 บาท 
 เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการสงเสริมและสนับสนุนงานดานศาสนา ประจําป 
2558 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1639 ลงวันที่ 
17 เมษายน 2556 ตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2558 - 2560 หนา 74 
และสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ยุทธศาสตรที่ 2 

คาใชจายโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูรอน     จํานวน     30,000 บาท 
 เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูรอน ประจําป 2558 ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1639 ลงวันที่ 17 เมษายน 2556 
ตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2558 - 2560 หนา 75 และสอดคลองกับยุทธศาสตร
จังหวัดเชียงใหม ยุทธศาสตรที่ 2  
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งบเงินอุดหนุน (560000)       รวม      35,000 บาท 
เงินอุดหนุน (561000)        รวม      35,000 บาท 
เงินอุดหนุนสวนราชการ (610200)      รวม          35,000 บาท 
เงินอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภออมกอย      จํานวน      10,000 บาท 

 เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภออมกอย โครงการจัดงานประเพณี
ปใหมเมือง ประจําป 2558 ตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2558-2560 หนา 73 
และสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ยุทธศาสตรที่ 2 
 หมายเหตุ ผานความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอํานวยการการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ระดับจังหวัด ตามมติการประชุม
คณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 30 ก.ค.57 

เงินอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภออมกอย      จํานวน       10,000 บาท 
 เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภออมกอย โครงการจัดงานมหกรรมไม
ดอกไมประดับจังหวัดเชียงใหม ประจําป 2558 ตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2558 - 
2560 หนา 73 และสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ยุทธศาสตรที ่1 
หมายเหตุ ผานความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอํานวยการการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ระดับจังหวัด ตามมติการประชุม
คณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 30 ก.ค.57 

เงินอุดหนุนที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม      จํานวน         5,000 บาท 
 เพื ่อจายเปนเงินอุดหนุนที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม โครงการจัดงาน
มหกรรมไมดอกไมประดับจังหวัดเชียงใหม ประจําป 2558 ตามแผนพัฒนา
สามป พ.ศ. 2558 - 2560 หนา 73 และสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด
เชียงใหม ยุทธศาสตรที่ 1 
หมายเหตุ ผานความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอํานวยการการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ระดับจังหวัด ตามมติการประชุม
คณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 30 ก.ค.57 

เงินอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภออมกอย      จํานวน       10,000 บาท 
 เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภออมกอย โครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ ภารกิจการรับเสด็จอําเภออมกอย ตามแผนพัฒนา
สามป พ.ศ. 2558 - 2560 หนา 55 และสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด
เชียงใหม ยุทธศาสตรที ่2 
หมายเหตุ ผานความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอํานวยการการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ระดับจังหวัด ตามมติการประชุม
คณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 30 ก.ค.57  
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งานวิชาการวางแผนและสงเสริมการทองเที่ยว (00264)    รวม        130,000    บาท 
งบดําเนินงาน (530000)       รวม    100,000    บาท 
คาใชสอย (532000)        รวม    100,000    บาท 
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น(320300)รวม    100,000    บาท 
คาใชจายโครงการพัฒนาแหลงทองเที่ยวในเขตตําบลแมตื่น   จํานวน    100,000    บาท 

 เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการพัฒนาแหลงทองเที่ยวในเขตตําบลแมตื่น ตาม 
พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล มาตรา 67 (7) ตามแผนพัฒนา
สามป พ.ศ. 2558 - 2560 หนา 70 และสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด
เชียงใหม ยุทธศาสตรที่ 1 

งบเงินอุดหนุน (560000)       รวม     30,000 บาท 
เงินอุดหนุน (561000)        รวม     30,000 บาท 
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น (610100)    รวม         30,000 บาท 
เงินอุดหนุนเทศบาลตําบลอมกอย       จํานวน     30,000 บาท 

 เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนเทศบาลตําบลอมกอย โครงการสงเสริมการทองเที่ยว
อากาศดีที่อมกอย ประจําป 2558 ตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2558 - 2560 
หนา 70 และสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ยุทธศาสตรที่ 2 
 หมายเหตุ ผานความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอํานวยการการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ระดับจังหวัด ตามมติการประชุม
คณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 30 ก.ค.57 
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แผนงานการเกษตร 
งานสงเสริมการเกษตร (00321)      รวม        480,000 บาท 
งบดําเนินงาน (530000)       รวม    480,000 บาท 
คาใชสอย (532000)        รวม    450,000  บาท 
รายจายเกี่ยวเนื่องกบัการปฏบิัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น(320300) รวม        450,000 บาท 
คาใชจายโครงการรณรงคอบรมใหความรูเกี่ยวกับการปองกันกําจัดโรคพืชและสัตว จํานวน    400,000 บาท 

 เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการรณรงคอบรมใหความรู
เกี่ยวกับการปองกันกําจัดโรคพืชและสัตว ตามหลักเกณฑ วาดวยการตั้ง
งบประมาณ เพื่อการชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่ของ อบจ. เทศบาล 
อบต. พ.ศ. 2543 ตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2558 - 2560 หนา 62 และ
สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ยุทธศาสตรที่ 1 

คาใชจายในการดําเนนิการใหบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร  จํานวน       50,000 บาท 
ประจําตําบลแมตื่น    

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานของศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยี
ทางการเกษตรตําบลแมตื่น ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง โดยจายเปนคาตอบแทน 
เบี้ยประชุม คณะกรรมการศูนยฯ วัสดุอุปกรณประจําศูนย  คาสื่อสิ่งพิมพ คาอาหาร 
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวิทยากร คาศึกษาดูงานและฝกอบรมใหความรู
เกษตรกรและประชาชนทั่วไป  คาปายประจําศูนย คาปายประชาสัมพันธ คาพาหนะ 
คาน้ํามันเชื้อเพลิง จัดหาพันธุสัตว  พันธุพืชผัก พันธุขาว วัสดุการเกษตร  และ
คาใชจายอื่นที่จําเปน ตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2558 - 2560 หนา 79 และ
สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ยุทธศาสตรที่ 1 

คาวัสด ุ (533000)        รวม          30,000 บาท 
วัสดกุารเกษตร (331000)       จํานวน      30,000 บาท 

 เพื่อจายเปนคาวัสดเุกษตร เชน สารอินทรีย และปุยชีวภาพ เพื่อปองกันและกําจัด
ศัตรูพืชและสัตว พันธพืช ปุย วัสดุเพาะชํา อุปกรณในการขยายพันธพืช ฯลฯ เพื่อ
ใชในสํานักงาน ตั้งจายจากเงินรายได ตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2558 - 2560 
หนา 106 
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งานอนุรักษแหลงน้ําและปาไม (00322)      รวม        411,000 บาท 
งบดําเนินงาน (530000)         รวม    381,000 บาท 
คาใชสอย (532000)        รวม    381,000 บาท 
รายจายเกี่ยวเนื่องกบัการปฏบิัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น (320300) รวม    381,000 บาท 
โครงการปลูกปาเฉลิมพระเกียรติ       จํานวน      25,000 บาท 

 เพื่อจายเปนจายเปนคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการปลูกปาเฉลิมพระ
เกียรติ เนื่องในวโรกาสวันคลายวันเฉลิมพระชนมพรรษาในพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถ เชน คาอาหาร น้ําดื่ม คาจาง
เหมารถยนต คาพันธุไม และอื่นที่จําเปน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 1672 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2557 ตามแผนพัฒนาสามป 
พ.ศ . 2558 - 2560 หนา 67 และสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม 
ยุทธศาสตรที ่4 

 โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ ครบ 60 ป  จํานวน      20,000 บาท 
 เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชเฉลิม
พระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ ครบ 60 ป ตาม พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2537 และแกไขเพิ่มเติม มาตรา 67 (7) ตามแผนพัฒนาสามป 
พ.ศ. 2558 - 2560 หนา 69 และสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม 
ยุทธศาสตรที ่4 

โครงการสงเสริมและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในตําบลแมตื่น จํานวน     336,000 บาท 
 เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการสงเสริมและพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในตําบลแมตื่น ตาม พ.ร.บ.สภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และแกไขเพิ่มเติม มาตรา 67 (7) และ
ดําเนินการตามแนวนโยบายคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) ตามแผนพัฒนา
สามป พ.ศ. 2558 - 2560 หนา 68 และสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด
เชียงใหม ยุทธศาสตรที่ 4 

งบเงินอุดหนุน (560000)       รวม      30,000 บาท 
เงินอุดหนุน (561000)        รวม      30,000 บาท 
เงินอุดหนุนสวนราชการ (610300)      รวม          30,000 บาท 
อุดหนุนสํานักงานปาสงวนแหงชาติอมกอย     จํานวน      30,000 บาท 

 เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการอบรมชุมชน
รวมใจอาสาพิทักษปา ตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ.2558-2560 หนา 67 และ
สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ยุทธศาสตรที่ 5 
หมายเหตุ ผานความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอํานวยการการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ระดับจังหวัด ตามมติการประชุม
คณะอนุกรรมการฯ ครั้งที ่4/2557 เมื่อวันท่ี 30 ก.ค.57 

 
 


