
องค์การบริหารส่วนตําบลอมก๋อย
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90 ม.18  ซอย-  ถนน-  แขวง/ตําบล อมก๋อย
  เขต/อําเภอ อมก๋อย  จังหวัดเชียงใหม่  50310

พื้นที่ 228.90 ตารางกิโลเมตร

ประชากรทั้งหมด 16,818 คน

ชาย 8,356 คน

หญิง 8,462 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 4 มิถุนายน 2562



ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

องค์การบริหารส่วนตําบลอมก๋อย

อําเภออมก๋อย  จังหวัดเชียงใหม่



ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลอมก๋อย

              บัดนีถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตําบลอมก๋อย จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจําปีต่อสภา
องค์การบริหารส่วนตําบลอมก๋อยอีกครังหนึ่ง ฉะนัน ในโอกาสนี คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลอมก๋อยจึงขอชีแจงให้ท่านประธานและ
สมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังต่อไปนี

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 139,029,091.55 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 70,620,052.49 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 29,431,621.94 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนีผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จํานวน 9 โครงการ รวม 2,618,600.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนีผูกพัน จํานวน 10 โครงการ รวม 4,054,955.00 บาท

1.2 เงินกู้คงค้าง จํานวน 0.00 บาท

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2561 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2561 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2561

(1) รายรับจริง จํานวน 80,200,931.45 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร จํานวน 215,429.94 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จํานวน 49,989.10 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จํานวน 620,398.50 บาท

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จํานวน 0.00 บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จํานวน 5,100.00 บาท

หมวดรายได้จากทุน จํานวน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 31,306,963.91 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 48,003,050.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 0.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จํานวน 64,241,312.15 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง จํานวน 16,164,477.06 บาท

งบบุคลากร จํานวน 17,240,851.00 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 14,254,464.09 บาท

งบลงทุน จํานวน 8,605,320.00 บาท

งบรายจ่ายอื่น จํานวน 40,000.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 7,936,200.00 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 0.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จํานวน 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตําบลอมก๋อย
อําเภออมก๋อย  จังหวัดเชียงใหม่

รายรับจริง ปี  2560 ประมาณการ ปี 2561 ประมาณการ ปี 2562

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร 195,001.15 131,050.00 132,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 39,375.40 51,000.00 52,000.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 799,454.53 476,950.00 500,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 50,260.00 100,500.00 10,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 1,084,091.08 759,500.00 694,000.00

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 31,072,038.12 21,240,500.00 22,306,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 31,072,038.12 21,240,500.00 22,306,000.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 48,301,458.00 54,063,050.00 55,839,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 48,301,458.00 54,063,050.00 55,839,000.00

รวม 80,457,587.20 76,063,050.00 78,839,000.00



คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายจ่าย รายจ่ายจริงปี 2560 ประมาณการ ปี 2561 ประมาณการ ปี 2562

จ่ายจากงบประมาณ

งบกลาง 15,245,834.20 17,401,200.00 17,837,000.00

งบบุคลากร 15,688,575.00 20,158,250.00 20,992,470.00

งบดําเนินงาน 14,207,333.52 18,701,000.00 20,033,330.00

งบลงทุน 10,553,600.00 12,571,400.00 12,107,000.00

งบรายจ่ายอื่น 33,000.00 40,000.00 40,000.00

งบเงินอุดหนุน 8,304,800.00 7,191,200.00 7,829,200.00

รวมจ่ายจากงบประมาณ 64,033,142.72 76,063,050.00 78,839,000.00

รวม 64,033,142.72 76,063,050.00 78,839,000.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

องค์การบริหารส่วนตําบลอมก๋อย

อําเภออมก๋อย  จังหวัดเชียงใหม่



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของ องค์การบริหารส่วนตําบลอมก๋อย

อําเภออมก๋อย  จังหวัดเชียงใหม่

ด้าน ยอดรวม

ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 18,754,980

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 660,900

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 23,578,920

แผนงานสาธารณสุข 860,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 580,000

แผนงานเคหะและชุมชน 13,699,700

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1,182,500

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 1,330,000

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการเกษตร 355,000

ด้านการดําเนินงานอื่น

แผนงานงบกลาง 17,837,000

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 78,839,000



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ งานบริหารงานคลัง รวม

งบบุคลากร 10,186,380 0 2,358,000 12,544,380

    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 4,481,080 0 0 4,481,080

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 5,705,300 0 2,358,000 8,063,300

งบดําเนินงาน 5,200,000 340,000 405,000 5,945,000

    ค่าตอบแทน 1,765,000 0 140,000 1,905,000

    ค่าใช้สอย 2,380,000 340,000 160,000 2,880,000

    ค่าวัสดุ 825,000 0 105,000 930,000

    ค่าสาธารณูปโภค 230,000 0 0 230,000

งบลงทุน 177,000 0 18,600 195,600

    ค่าครุภัณฑ์ 177,000 0 18,600 195,600

งบรายจ่ายอื่น 40,000 0 0 40,000

    รายจ่ายอื่น 40,000 0 0 40,000

งบเงินอุดหนุน 30,000 0 0 30,000

    เงินอุดหนุน 30,000 0 0 30,000

                                             รวม 15,633,380 340,000 2,781,600 18,754,980

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

และระงับอัคคีภัย รวม

งบดําเนินงาน 340,000 340,000

    ค่าตอบแทน 100,000 100,000

    ค่าใช้สอย 190,000 190,000

    ค่าวัสดุ 50,000 50,000

งบลงทุน 320,900 320,900

    ค่าครุภัณฑ์ 320,900 320,900

                                             รวม 660,900 660,900

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลอมก๋อย
อําเภออมก๋อย  จังหวัดเชียงใหม่



แผนงานการศึกษา

งานงบ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

การศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา รวม

งบบุคลากร 1,256,000 5,865,290 7,121,290

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,256,000 5,865,290 7,121,290

งบดําเนินงาน 750,000 7,690,830 8,440,830

    ค่าตอบแทน 30,000 10,000 40,000

    ค่าใช้สอย 470,000 3,050,230 3,520,230

    ค่าวัสดุ 215,000 4,630,600 4,845,600

    ค่าสาธารณูปโภค 35,000 0 35,000

งบลงทุน 217,600 0 217,600

    ค่าครุภัณฑ์ 17,600 0 17,600

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 200,000 0 200,000

งบเงินอุดหนุน 0 7,799,200 7,799,200

    เงินอุดหนุน 0 7,799,200 7,799,200

                                             รวม 2,223,600 21,355,320 23,578,920

แผนงานสาธารณสุข

งานงบ
งานบริการสาธารณสุขและ

งานสาธารณสุขอื่น รวม

งบดําเนินงาน 860,000 860,000

    ค่าใช้สอย 820,000 820,000

    ค่าวัสดุ 40,000 40,000

                                             รวม 860,000 860,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ
งานสวัสดิการสังคมและ

สังคมสงเคราะห์ รวม

งบดําเนินงาน 580,000 580,000

    ค่าใช้สอย 580,000 580,000

                                             รวม 580,000 580,000



แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

เคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน รวม

งบบุคลากร 1,326,800 0 1,326,800

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,326,800 0 1,326,800

งบดําเนินงาน 1,000,000 0 1,000,000

    ค่าตอบแทน 30,000 0 30,000

    ค่าใช้สอย 430,000 0 430,000

    ค่าวัสดุ 540,000 0 540,000

งบลงทุน 222,900 11,150,000 11,372,900

    ค่าครุภัณฑ์ 222,900 497,000 719,900

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 10,653,000 10,653,000

                                             รวม 2,549,700 11,150,000 13,699,700

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สร้างความเข้มแข็งของ

ชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน รวม

งบดําเนินงาน 630,000 552,500 1,182,500

    ค่าใช้สอย 630,000 552,500 1,182,500

                                             รวม 630,000 552,500 1,182,500

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้อง
ถิ่น รวม

งบดําเนินงาน 810,000 520,000 1,330,000

    ค่าใช้สอย 670,000 520,000 1,190,000

    ค่าวัสดุ 140,000 0 140,000

                                             รวม 810,000 520,000 1,330,000

แผนงานการเกษตร

งานงบ งานส่งเสริมการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน 355,000 355,000

    ค่าใช้สอย 270,000 270,000

    ค่าวัสดุ 85,000 85,000

                                             รวม 355,000 355,000



แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 17,837,000 17,837,000

    งบกลาง 17,837,000 17,837,000

                                             รวม 17,837,000 17,837,000



แผนงาน ยอดรวม

ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 18,754,980

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 660,900

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 23,578,920

แผนงานสาธารณสุข 860,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 580,000

แผนงานเคหะและชุมชน 13,699,700

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1,182,500

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 1,330,000

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการเกษตร 355,000

ด้านการดําเนินงานอื่น

แผนงานงบกลาง 17,837,000

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 78,839,000

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  อาศัยอํานาจตามความในพระราชบัญญัติ

สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5 พ.ศ. 2546  มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็น
ชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตําบลอมก๋อย และโดยอนุมัติของนายอําเภอ

ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นจํานวนรวมทั้งสิ้น 78,839,000 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจํานวนรวมทั้งสิ้น 
78,839,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจํานวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้ 

งบ ยอดรวม

รวมรายจ่าย 0

ข้อ 6. ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลอมก๋อยปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่าย
เงินขององค์การบริหารส่วนตําบล

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนตําบลอมก๋อย
อําเภออมก๋อย  จังหวัดเชียงใหม่



ข้อ 7. ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลอมก๋อยมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ ......................................................................

(ลงนาม)..................................................

(นายวัลลภ ปุกยุ)

ตําแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตําบลอมก๋อย

อนุมัติ

(ลงนาม)..................................................

(นายศิววะ ธมิกานนท์)

ตําแหน่ง นายอําเภออมก๋อย



รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตําบลอมก๋อย
อําเภอ อมก๋อย  จังหวัดเชียงใหม่

 

รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

หมวดภาษีอากร

     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 0.00 139,875.21 150,320.11 100,000.00 0.00 % 100,000.00

     ภาษีบํารุงท้องที่ 0.00 4,406.15 14,539.04 5,550.00 8.11 % 6,000.00

     ภาษีป้าย 0.00 32,396.00 30,142.00 25,500.00 1.96 % 26,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 0.00 176,677.36 195,001.15 131,050.00 132,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา 0.00 329.80 329.80 0.00 100.00 % 500.00

     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 0.00 240.00 4,463.00 0.00 100.00 % 500.00

     ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 0.00 17,200.00 9,100.00 0.00 0.00 % 0.00

     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ 0.00 650.00 1,220.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00

     ค่าธรรมเนียมกําจัดขยะมูลฝอย 0.00 6,600.00 720.00 0.00 0.00 % 0.00

     ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ 0.00 32,740.00 20.00 0.00 0.00 % 0.00

     ค่าปรับการผิดสัญญา 0.00 236,030.60 23,286.60 50,000.00 0.00 % 50,000.00

     ค่าใบอนุญาตรับทําการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย 0.00 9,240.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

     ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 0.00 20.00 236.00 0.00 0.00 % 0.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 0.00 303,050.40 39,375.40 51,000.00 52,000.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

     ค่าเช่าหรือบริการสถานที่ 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

     ดอกเบี้ย 0.00 527,168.53 799,454.53 476,950.00 4.83 % 500,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 0.00 527,668.53 799,454.53 476,950.00 500,000.00

วันที่พิมพ์ : 4/6/2562  10:23:30 หน้า : 1/2



รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

     ค่าขายแบบแปลน 0.00 136,600.00 49,200.00 100,000.00 -95.00 % 5,000.00

     รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ 0.00 1,110.00 1,060.00 500.00 900.00 % 5,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 0.00 137,710.00 50,260.00 100,500.00 10,000.00

หมวดรายได้จากทุน

     ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน 0.00 5,403.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

รวมหมวดรายได้จากทุน 0.00 5,403.00 0.00 0.00 0.00

หมวดภาษีจัดสรร

     ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน 0.00 309,828.14 511,548.26 100,000.00 300.00 % 400,000.00

     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 0.00 8,122,029.24 9,060,207.51 7,350,000.00 8.84 % 8,000,000.00

     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 0.00 8,104,081.58 8,244,777.44 5,700,000.00 -12.28 % 5,000,000.00

     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 0.00 1,043,134.14 1,071,268.58 810,000.00 11.11 % 900,000.00

     ภาษีสุรา 0.00 3,400,002.68 3,497,430.83 2,300,000.00 -56.52 % 1,000,000.00

     ภาษีสรรพสามิต 0.00 7,313,433.78 8,428,396.77 4,700,000.00 44.57 % 6,795,000.00

     ค่าภาคหลวงแร่ 0.00 87,560.83 109,390.92 80,500.00 0.62 % 81,000.00

     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 0.00 328,865.06 102,551.61 170,000.00 -41.18 % 100,000.00
     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน 0.00 18,854.67 46,214.00 30,000.00 0.00 % 30,000.00

     ภาษีจัดสรรอื่นๆ 0.00 15,257,324.34 252.20 0.00 0.00 % 0.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 0.00 43,985,114.46 31,072,038.12 21,240,500.00 22,306,000.00

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
     เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และ
ภารกิจถ่ายโอนเลือกทํา 0.00 28,750,498.00 48,301,458.00 54,063,050.00 3.28 % 55,839,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 0.00 28,750,498.00 48,301,458.00 54,063,050.00 55,839,000.00

รวมทุกหมวด 0.00 73,886,121.75 80,457,587.20 76,063,050.00 78,839,000.00

วันที่พิมพ์ : 4/6/2562  10:23:30 หน้า : 2/2



รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตําบลอมก๋อย

อําเภออมก๋อย  จังหวัดเชียงใหม่

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 78,839,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 132,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จํานวน 100,000 บาท
ภาษีบํารุงท้องที่ จํานวน 6,000 บาท
ภาษีป้าย จํานวน 26,000 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 52,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 500 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 500 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ จํานวน 1,000 บาท
ค่าปรับการผิดสัญญา จํานวน 50,000 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 500,000 บาท
ดอกเบี้ย จํานวน 500,000 บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 10,000 บาท
ค่าขายแบบแปลน จํานวน 5,000 บาท
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ จํานวน 5,000 บาท

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 22,306,000 บาท

ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน จํานวน 400,000 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 8,000,000 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 5,000,000 บาท
ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 900,000 บาท
ภาษีสุรา จํานวน 1,000,000 บาท
ภาษีสรรพสามิต จํานวน 6,795,000 บาท
ค่าภาคหลวงแร่ จํานวน 81,000 บาท
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 100,000 บาท
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน จํานวน 30,000 บาท

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 55,839,000 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน
เลือกทํา

จํานวน 55,839,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 4/6/2562  10:23:50 หน้า : 1/1



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก 514,080.00 514,080.00 532,080.00 532,080.00 0 % 532,080

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รอง
นายก 42,120.00 42,120.00 45,600.00 45,600.00 0 % 45,600

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 42,120.00 42,120.00 45,600.00 45,600.00 0 % 45,600

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตําบล 86,400.00 86,400.00 45,360.00 31,720.00 109.33 % 66,400

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 3,528,000.00 3,528,000.00 3,713,580.00 3,791,400.00 0 % 3,791,400

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 4,212,720.00 4,212,720.00 4,382,220.00 4,446,400.00 4,481,080

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 1,338,786.00 1,778,779.00 1,780,640.00 1,943,040.00 33.81 % 2,600,000

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 67,200.00 0.00 33,040.00 96,780.00 -2.87 % 94,000

เงินประจําตําแหน่ง 67,200.00 0.00 115,500.00 126,000.00 0 % 126,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,875,960.00 2,115,000.00 1,989,590.00 2,427,200.00 12.68 % 2,735,000

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0.00 0.00 64,205.00 86,550.00 73.66 % 150,300

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,349,146.00 3,893,779.00 3,982,975.00 4,679,570.00 5,705,300

รวมงบบุคลากร 7,561,866.00 8,106,499.00 8,365,195.00 9,125,970.00 10,186,380

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตําบลอมก๋อย
อําเภออมก๋อย    จังหวัดเชียงใหม่

วันที่พิมพ์ : 4/6/2562  10:24:24 หน้า : 1/35



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 13,600.00 0.00 0.00 1,250,000.00 36 % 1,700,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 19,680.00 7,500.00 300 % 30,000

ค่าเช่าบ้าน 0.00 0.00 0.00 5,000.00 100 % 10,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 22,280.00 18,103.50 8,219.25 25,000.00 0 % 25,000

รวมค่าตอบแทน 35,880.00 18,103.50 27,899.25 1,287,500.00 1,765,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 412,093.83 380,014.21 306,244.55 592,000.00 -100 % 0

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 540,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 146,899.80 53,611.00 59,970.00 339,000.00 -17.4 % 280,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าของขวัญ ของรางวัลหรือเงินรางวัล 0.00 0.00 9,500.00 10,000.00 0 % 10,000

ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 106,720.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ 12 สิง
หามหาราชินี 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ ๑๒ สิง
หามหาราชินี 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ ๕ ธัน
วามหาราช 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร 0.00 85,400.00 137,457.00 150,000.00 0 % 150,000

ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ 
และพวงมาลา 0.00 1,000.00 1,000.00 5,000.00 0 % 5,000

โครงการ อบต. เคลื่อนที่พบประชาชน 0.00 0.00 4,640.00 5,000.00 0 % 5,000

โครงการ อบต.เคลื่อนที่ 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 4/6/2562  10:24:25 หน้า : 2/35



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

โครงการจัดงานวันคล้ายวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิ
ราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

โครงการจัดงานวันคล้ายวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมิ
นทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันชาติ และวัน
พ่อแห่งชาติ

0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

โครงการจัดงานวันคล้ายวันสวรรคต 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช

0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม 0.00 0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0

โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพผู้
บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงาน และ
ผู้นําชุมชน

0.00 319,640.00 498,340.00 100,000.00 400 % 500,000

โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพผู้
บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานและผู้
นําชุมชน

489,900.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการเลือกตั้ง นายก อบต. สมาชิ
กสสภา อบต. และการเลือกตั้งอื่น ๆ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 550,000

โครงการวันแม่แห่งชาติ 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

โครงการให้ความรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติราชการของ อบต. 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0 % 100,000

โครงการให้ความรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติราชการของอบต. 0.00 0.00 70,000.00 0.00 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 104,760.00 124,937.82 126,237.58 200,000.00 0 % 200,000

รวมค่าใช้สอย 1,320,373.63 984,603.03 1,223,389.13 1,561,000.00 2,380,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 92,882.00 70,000.00 100,000.00 100,000.00 0 % 100,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 9,193.00 9,057.05 10,000.00 10,000.00 0 % 10,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 58,005.00 51,500.00 48,332.00 70,000.00 -14.29 % 60,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 130,650.00 19,000.00 35,550.00 100,000.00 0 % 100,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 378,780.00 458,860.00 437,820.00 500,000.00 0 % 500,000

วันที่พิมพ์ : 4/6/2562  10:24:25 หน้า : 3/35



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0.00 4,428.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 50,000.00 0.00 50,000.00 50,000.00 0 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 719,510.00 612,845.05 681,702.00 835,000.00 825,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 109,307.32 105,841.53 107,164.32 120,000.00 0 % 120,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 32,788.18 36,016.74 36,398.54 60,000.00 0 % 60,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 19,420.00 13,120.00 16,740.00 40,000.00 0 % 40,000

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 161,515.50 154,978.27 160,302.86 230,000.00 230,000

รวมงบดําเนินงาน 2,237,279.13 1,770,529.85 2,093,293.24 3,913,500.00 5,200,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

โครงการจัดซื้อเก้าอี้ 0.00 0.00 0.00 13,000.00 -100 % 0

โครงการจัดซื้อเก้าอี้นวม 0.00 26,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดซื้อชุดโซฟารับแขก 0.00 0.00 0.00 90,000.00 -100 % 0

โครงการจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารบาน
เลื่อนกระจก 0.00 0.00 0.00 12,600.00 -100 % 0

โครงการจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารบาน
เลื่อนทึบ 0.00 0.00 0.00 11,700.00 -100 % 0

โครงการจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารบาน
เลื่อนแบบมีลิ้นชักกลาง 0.00 0.00 0.00 15,800.00 -100 % 0

โครงการจัดซื้อตู้เอกสารสูงบนโล่ง ล่าง
บานเปิด 0.00 0.00 0.00 7,800.00 -100 % 0

โครงการจัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์ 0.00 0.00 0.00 40,000.00 -100 % 0

โครงการจัดซื้อโต๊ะไม้กลมแบบพับได้
พร้อมขาตั้ง 0.00 68,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 9,000

วันที่พิมพ์ : 4/6/2562  10:24:26 หน้า : 4/35



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

จัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

โครงการจัดซื้อรถจักรยานยนต์ 0.00 52,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์การเกษตร

โครงการจัดซื้อเครื่องพ่นละอองฝอยแบบ
สะพายหลัง ULV 0.00 0.00 0.00 59,000.00 -100 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

โครงการจัดซื้อตู้ลําโพงอเนกประสงค์แบ
เคลือนที่พร้อมอุปกรณ์ 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

โครงการจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง 0.00 0.00 0.00 14,000.00 -100 % 0

โครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิด 0.00 56,603.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดซื้อตู้ลําโพงอเนกประสงค์ 
ขนาด 10 นิ้ว 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 6,000

โครงการจัดซื้อตู้ลําโพงอเนกประสงค์ 
ขนาด 15 นิ้ว 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานสํานักงาน 0.00 0.00 0.00 16,000.00 0 % 16,000

โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก 
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 0.00 0.00 0.00 8,600.00 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สําหรับ
สํานักงาน 0.00 0.00 32,000.00 0.00 100 % 16,000

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงาน
สํานักงาน 0.00 0.00 16,000.00 0.00 0 % 0

จัดซื้อเครื่องพิมมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet 
Print) 0.00 0.00 4,300.00 0.00 0 % 0

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า 0.00 0.00 19,200.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์อื่น

โครงการจัดซื้อเวทีสําเร็จรูปพร้อม
อุปกรณ์ 0.00 160,000.00 0.00 0.00 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 4/6/2562  10:24:26 หน้า : 5/35



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 100,000.00 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 20,000.00 362,603.00 81,500.00 388,500.00 177,000

รวมงบลงทุน 20,000.00 362,603.00 81,500.00 388,500.00 177,000

งบรายจ่ายอื่น

รายจ่ายอื่น

รายจ่ายอื่น 33,000.00 30,000.00 33,000.00 40,000.00 -100 % 0

รายจ่ายอื่น 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 40,000

รวมรายจ่ายอื่น 33,000.00 30,000.00 33,000.00 40,000.00 40,000

รวมงบรายจ่ายอื่น 33,000.00 30,000.00 33,000.00 40,000.00 40,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 45,000.00 0.00 40,000.00 40,000.00 -100 % 0

โครงการศูยน์ปฏิบัติการร่วมในการช่วย
เหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น อําเภออมก๋อย

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

รวมเงินอุดหนุน 45,000.00 0.00 40,000.00 40,000.00 30,000

รวมงบเงินอุดหนุน 45,000.00 0.00 40,000.00 40,000.00 30,000

รวมงานบริหารทั่วไป 9,897,145.13 10,269,631.85 10,612,988.24 13,507,970.00 15,633,380

วันที่พิมพ์ : 4/6/2562  10:24:26 หน้า : 6/35



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

งานวางแผนสถิติและวิชาการ

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นที่ทํากินตําบล
อมก๋อย 0.00 0.00 300,000.00 300,000.00 0 % 300,000

โครงการจัดทําแผนพัฒนายุทธศาสตร์
การพัฒนา แผนชุมชน แผนพัฒนา 0.00 30,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดทําแผนพัฒนายุทธศาสตร์
การพัฒนา แผนชุมชน แผนพัฒนาสามปี 
และการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน

9,600.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนา แผนพัฒนาสามปี แผนชุมชน 0.00 0.00 0.00 35,000.00 -14.29 % 30,000

โครงการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนา แผนพัฒนาสามปี แผนชุมชม 0.00 0.00 25,500.00 0.00 0 % 0

โครงการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
ตําบล 0.00 0.00 0.00 5,000.00 100 % 10,000

โครงการติดตามผลการดําเนินงานแผน
พัฒนาตําบล 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 9,600.00 30,000.00 330,500.00 340,000.00 340,000

รวมงบดําเนินงาน 9,600.00 30,000.00 330,500.00 340,000.00 340,000

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 9,600.00 30,000.00 330,500.00 340,000.00 340,000

งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 432,360.00 668,140.00 699,810.00 843,000.00 42.35 % 1,200,000

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 0.00 0.00 0.00 84,000.00 -88.1 % 10,000

เงินประจําตําแหน่ง 0.00 0.00 0.00 42,000.00 0 % 42,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 67,350.00 192,400.00 83,560.00 210,900.00 7.16 % 226,000

วันที่พิมพ์ : 4/6/2562  10:24:26 หน้า : 7/35



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 618,510.00 505,310.00 463,650.00 732,000.00 12.02 % 820,000

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0.00 0.00 11,000.00 19,000.00 215.79 % 60,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,118,220.00 1,365,850.00 1,258,020.00 1,930,900.00 2,358,000

รวมงบบุคลากร 1,118,220.00 1,365,850.00 1,258,020.00 1,930,900.00 2,358,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 22,400.00 39,900.00 66,350.00 100,000.00 0 % 100,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 16,800.00 18,820.00 16,920.00 20,000.00 0 % 20,000

ค่าเช่าบ้าน 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 39,200.00 58,720.00 83,270.00 140,000.00 140,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 16,700.00 27,000.00 14,100.00 100,000.00 -100 % 0

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 13,050.00 44,872.00 20,600.00 40,000.00 0 % 40,000

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บราย
ได้ 29,860.00 0.00 20,310.00 0.00 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 7,560.00 0.00 2,960.00 20,000.00 0 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 67,170.00 71,872.00 57,970.00 160,000.00 160,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 36,684.05 49,725.00 49,750.00 50,000.00 0 % 50,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0.00 530.00 1,610.00 5,000.00 0 % 5,000

วันที่พิมพ์ : 4/6/2562  10:24:26 หน้า : 8/35



รายจ่ายจริง ประมาณการ
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วัสดุคอมพิวเตอร์ 49,405.00 48,100.00 49,450.00 50,000.00 0 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 86,089.05 98,355.00 100,810.00 105,000.00 105,000

รวมงบดําเนินงาน 192,459.05 228,947.00 242,050.00 405,000.00 405,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

โครงการจัดซื้อตู้เก็บแฟ้ม 40 ช่อง 0.00 0.00 0.00 8,400.00 -100 % 0

โครงการจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน 0.00 0.00 0.00 8,600.00 -100 % 0

จัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก 0.00 7,500.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

โครงการจัดซื้อกล้องถ่ายรูป 9,900.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบ
ตั้งโต๊ะ 30,000.00 0.00 0.00 0.00 100 % 16,000

โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ 
หรือ ชนิด LED ขาวดํา 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 2,600

โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก 
(Inkjet Print) 8,600.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค 0.00 0.00 16,000.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 48,500.00 17,500.00 16,000.00 17,000.00 18,600

รวมงบลงทุน 48,500.00 17,500.00 16,000.00 17,000.00 18,600

รวมงานบริหารงานคลัง 1,359,179.05 1,612,297.00 1,516,070.00 2,352,900.00 2,781,600

รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 11,265,924.18 11,911,928.85 12,459,558.24 16,200,870.00 18,754,980
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0 % 100,000

รวมค่าตอบแทน 0.00 0.00 0.00 100,000.00 100,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 0.00 0.00 46,800.00 0.00 0 % 0

โครงการฝึกอบรม อปพร. อบต.อมก๋อย 0.00 101,210.00 0.00 150,000.00 0 % 150,000

โครงการฝึกอบรม อปพร.อบต.อมก๋อย 150,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการฝึกอบรม อพปร. อบต.อมก๋อย 0.00 0.00 150,000.00 0.00 0 % 0

โครงการฝึกอบรมทบทวนความรู้และ
เพิ่มศักยภาพ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (อปพร.)

0.00 0.00 0.00 40,000.00 0 % 40,000

รวมค่าใช้สอย 150,000.00 101,210.00 196,800.00 190,000.00 190,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องแต่งกาย 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 50,000.00 7,325.00 30,000.00 30,000.00 0 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 50,000.00 7,325.00 30,000.00 30,000.00 50,000

รวมงบดําเนินงาน 200,000.00 108,535.00 226,800.00 320,000.00 340,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

โครงการจัดซื้อเครื่่องรับส่งวิทยุ ระบบ 
VHF/FM ชนิดมือถือ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 120,000

วันที่พิมพ์ : 4/6/2562  10:24:26 หน้า : 10/35



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง

โครงการจัดซื้อตู้เก็บถังดับเพลิง 0.00 60,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์อื่น

โครงการจัดซื้อเครื่องตัดถ่าง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 150,000

โครงการจัดซื้อเลื่อยยนต์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,900

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 60,000.00 0.00 0.00 320,900

รวมงบลงทุน 0.00 60,000.00 0.00 0.00 320,900

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 200,000.00 168,535.00 226,800.00 320,000.00 660,900

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 200,000.00 168,535.00 226,800.00 320,000.00 660,900

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0.00 0.00 0.00 125,800.00 217.97 % 400,000

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 0.00 0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0

เงินประจําตําแหน่ง 0.00 0.00 0.00 10,000.00 100 % 20,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 318,840.00 514,600.00 569,180.00 660,000.00 21.21 % 800,000

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0.00 0.00 20,000.00 34,000.00 5.88 % 36,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 318,840.00 514,600.00 589,180.00 839,800.00 1,256,000

รวมงบบุคลากร 318,840.00 514,600.00 589,180.00 839,800.00 1,256,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 0.00 0.00 0.00 10,000.00 30,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 131,000.00 135,100.00 79,500.00 150,000.00 -100 % 0

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 200,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 23,004.00 0.00 10,840.00 30,000.00 233.33 % 100,000

ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกรายอาณาจักร 0.00 64,494.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการจ้างนักรเ◌ียน นักศึกษา ทํางาน
ช่วงปิดภาคเรียน 0.00 0.00 0.00 160,000.00 -100 % 0

โครงการจ้างนักรียน นักศึกษา ทํางาน
ช่วงปิดภาคเรียน 150,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษา ทํางาน
ช่วงปิดภาคเรียน 0.00 157,300.00 159,600.00 0.00 0 % 0

โครงการส่งเสริมสนับสนุนนักเรียน นัก
ศึกษา ปฏิบัติงานช่วงปิดภาคเรียน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 160,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 7,600.00 10,000.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 311,604.00 366,894.00 249,940.00 350,000.00 470,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 67,712.00 68,205.00 49,905.00 40,000.00 -12.5 % 35,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 35,390.00 0.00 0.00 50,000.00 0 % 50,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 30,000.00 40,100.00 49,996.00 50,000.00 0 % 50,000

วัสดุก่อสร้าง 72,985.00 0.00 50,000.00 50,000.00 0 % 50,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 55,900.00 40,000.00 38,950.00 40,000.00 -25 % 30,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 28,800.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 290,787.00 148,305.00 188,851.00 230,000.00 215,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 0.00 0.00 0.00 50,000.00 -40 % 30,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

ค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล 0.00 0.00 0.00 10,000.00 -50 % 5,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0.00 0.00 0.00 60,000.00 35,000

รวมงบดําเนินงาน 602,391.00 515,199.00 438,791.00 650,000.00 750,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

โครงการจัดซื้อเก้าอี้ทํางาน 0.00 0.00 0.00 5,000.00 -100 % 0

โครงการจัดซื้อโต๊ะทํางาน 0.00 0.00 0.00 14,200.00 -100 % 0

โครงการจัดซื้อพัดลมโคจรติดผนัง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 17,600

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

โครงการจัดซื้อกล้องถ่ายรูป 9,645.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า 0.00 0.00 3,200.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 9,645.00 0.00 3,200.00 19,200.00 17,600

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0 % 100,000

ค่าบํารุงและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 160,000.00 90,000.00 150,000.00 0.00 0 % 0

ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0 % 100,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 160,000.00 90,000.00 150,000.00 200,000.00 200,000

รวมงบลงทุน 169,645.00 90,000.00 153,200.00 219,200.00 217,600

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 1,090,876.00 1,119,799.00 1,181,171.00 1,709,000.00 2,223,600
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0.00 0.00 3,231,060.00 3,530,000.00 11.03 % 3,919,290

เงินวิทยฐานะ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 280,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0.00 0.00 1,560,240.00 1,820,000.00 -8.46 % 1,666,000

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0.00 0.00 0.00 24,000.00 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0.00 0.00 4,791,300.00 5,374,000.00 5,865,290

รวมงบบุคลากร 0.00 0.00 4,791,300.00 5,374,000.00 5,865,290

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 0.00 0.00 0.00 10,000.00 10,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 0 % 100,000

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพผู้ดูแลเด็ก 19,960.00 20,000.00 12,800.00 20,000.00 0 % 20,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 0.00 0.00 2,887,800.00 2,640,600.00 10.97 % 2,930,230

รวมค่าใช้สอย 119,960.00 120,000.00 3,000,600.00 2,760,600.00 3,050,230

ค่าวัสดุ

ค่าอาหารเสริม (นม) 4,485,283.39 4,689,980.00 4,675,358.28 4,497,100.00 2.97 % 4,630,600

ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน 1,785,605.19 2,215,420.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 6,270,888.58 6,905,400.00 4,675,358.28 4,497,100.00 4,630,600

รวมงบดําเนินงาน 6,390,848.58 7,025,400.00 7,675,958.28 7,267,700.00 7,690,830
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 8,573,720.00 7,719,240.00 8,264,800.00 7,936,200.00 -100 % 0

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 7,799,200

รวมเงินอุดหนุน 8,573,720.00 7,719,240.00 8,264,800.00 7,936,200.00 7,799,200

รวมงบเงินอุดหนุน 8,573,720.00 7,719,240.00 8,264,800.00 7,936,200.00 7,799,200

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 14,964,568.58 14,744,640.00 20,732,058.28 20,577,900.00 21,355,320

งานศึกษาไม่กําหนดระดับ

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดการแข่งขันด้านวิชาการ งาน
ศิลปะหัตถกรรมนักเรียนเครือข่าย
พัฒนาการศึกษาตําบลอมก๋อย

50,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดการแข่งขันด้านวิชาการ งาน
ศิลปะหัตถกรรมนักเรียนเครือข่าย
พัฒนาการศึกษาอมก๋อย

0.00 50,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดการแข่งขันด้านวิชาการ งาน
หัตถกรรมนักเรียนเครือข่ายพัฒนาการ
ศึกษาตําบลอมก๋อย

0.00 0.00 0.00 50,000.00 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 50,000.00 50,000.00 0.00 50,000.00 0

รวมงบดําเนินงาน 50,000.00 50,000.00 0.00 50,000.00 0

รวมงานศึกษาไม่กําหนดระดับ 50,000.00 50,000.00 0.00 50,000.00 0

รวมแผนงานการศึกษา 16,105,444.58 15,914,439.00 21,913,229.28 22,336,900.00 23,578,920

วันที่พิมพ์ : 4/6/2562  10:24:28 หน้า : 15/35



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

แผนงานสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการขยะรีไซเคิล 0.00 10,000.00 99,950.00 0.00 0 % 0

โครงการขยะรีไซเคิลเพื่อชุมชน 0.00 0.00 0.00 200,000.00 0 % 200,000

โครงการจัดงานวัน อสม. 0.00 0.00 3,000.00 5,000.00 -100 % 0

โครงการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุและให้
ความรู้ด้านสุขภาพประจําปี 2560 0.00 0.00 50,000.00 0.00 0 % 0

โครงการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุและให้
ความรู้ด้านสุขภาพประจําปี ๒๕๕๘ 46,400.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุและให้
ความรู้ด้านสุขภาพประจําปี ๒๕๕๙ 0.00 46,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการตลาดนัดขยะ 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000

โครงการตามพระรดําริด้านการควบคุม
โรคขาดสารไอโอดีน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 200,000

โครงการตามพระราชดําริด้านการส่ง
เสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่
และเด็ก

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

โครงการตามพระาราชดําริด้านการปรับ
ปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพอาสา
สมัครสาธารณสุขตําบลอมก๋อย 50,000.00 50,000.00 50,000.00 0.00 0 % 0

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านสุขภาพ 
และตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ 0.00 0.00 0.00 60,000.00 0 % 60,000

โครงการรณรงค์ ควบคุมและป้องกันโรค
ไข้เลือดออก 49,900.00 49,660.00 50,000.00 50,000.00 0 % 50,000

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อต่าง ๆ 10,000.00 10,000.00 0.00 13,000.00 -23.08 % 10,000

วันที่พิมพ์ : 4/6/2562  10:24:28 หน้า : 16/35



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 30,000.00 0.00 30,000.00 30,000.00 66.67 % 50,000

โครงการอบรมฟื้นฟูความรู้เพื่อพัฒนา
ศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) 0.00 0.00 0.00 50,000.00 -40 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 186,300.00 165,660.00 282,950.00 428,000.00 820,000

ค่าวัสดุ

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

รวมค่าวัสดุ 0.00 0.00 40,000.00 40,000.00 40,000

รวมงบดําเนินงาน 186,300.00 165,660.00 322,950.00 468,000.00 860,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

โครงการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถ
กระบะ) 0.00 0.00 0.00 1,250,000.00 -100 % 0

ครุภัณฑ์การเกษตร

โครงการจัดซื้อเครื่องพ่นยาหมอกควัน 59,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 59,000.00 0.00 0.00 1,250,000.00 0

รวมงบลงทุน 59,000.00 0.00 0.00 1,250,000.00 0

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน 300,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 300,000.00 0.00 0.00 0.00 0

รวมงบเงินอุดหนุน 300,000.00 0.00 0.00 0.00 0

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 545,300.00 165,660.00 322,950.00 1,718,000.00 860,000

รวมแผนงานสาธารณสุข 545,300.00 165,660.00 322,950.00 1,718,000.00 860,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดซื้อเครื่องกันหนาว 0.00 500,000.00 500,000.00 120,000.00 -100 % 0

โครงการปันนํ้าใจให้ไออุ่นช่วยพี่น้อง
ต้านลมหนาว 0.00 0.00 0.00 500,000.00 0 % 500,000

โครงการฝึกอบมรมศูนย์ศูนย์พัฒนา
ครอบครัวอบอุ่น สร้างชุมชนเข้มแข้ง 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000

โครงการศูนย์พัฒนาครอบครัวอบอุ่น 10,000.00 10,000.00 400.00 0.00 0 % 0

โครงการสงเคราะห์เด็กกําพร้าและเด็ก
ถูกทอดทิ้ง 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 0 % 60,000

รวมค่าใช้สอย 70,000.00 570,000.00 560,400.00 700,000.00 580,000

รวมงบดําเนินงาน 70,000.00 570,000.00 560,400.00 700,000.00 580,000

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 70,000.00 570,000.00 560,400.00 700,000.00 580,000

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 70,000.00 570,000.00 560,400.00 700,000.00 580,000

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 242,640.00 317,100.00 269,560.00 442,000.00 18.67 % 524,500

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 0.00 0.00 0.00 12,780.00 -21.75 % 10,000

เงินประจําตําแหน่ง 0.00 0.00 35,000.00 42,000.00 0 % 42,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 242,570.00 143,600.00 337,185.00 513,600.00 30.51 % 670,300

วันที่พิมพ์ : 4/6/2562  10:24:28 หน้า : 18/35



รายจ่ายจริง ประมาณการ
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เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0.00 0.00 43,135.00 76,000.00 5.26 % 80,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 485,210.00 460,700.00 684,880.00 1,086,380.00 1,326,800

รวมงบบุคลากร 485,210.00 460,700.00 684,880.00 1,086,380.00 1,326,800

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 5,000.00 300 % 20,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 5,340.00 5,340.00 10,000.00 0 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 0.00 5,340.00 5,340.00 15,000.00 30,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 45,900.00 198,700.00 70,500.00 22,000.00 -100 % 0

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 300,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 0.00 7,572.00 7,826.00 30,000.00 0 % 30,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 9,220.00 50,000.00 68,914.00 100,000.00 0 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 55,120.00 256,272.00 147,240.00 152,000.00 430,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 29,551.00 30,000.00 0.00 30,000.00 0 % 30,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 18,419.00 50,000.00 78,163.00 100,000.00 0 % 100,000

วัสดุก่อสร้าง 95,839.49 150,000.00 26,750.00 871,100.00 -59.82 % 350,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0.00 27,800.00 65,800.00 30,000.00 0 % 30,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 18,685.00 20,000.00 27,300.00 30,000.00 0 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 162,494.49 277,800.00 198,013.00 1,061,100.00 540,000

รวมงบดําเนินงาน 217,614.49 539,412.00 350,593.00 1,228,100.00 1,000,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

โครงการจัดซื้อเก้าอี้ทํางาน 0.00 0.00 0.00 3,000.00 -100 % 0

โครงการจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน 0.00 6,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดซื้อโต๊ะทํางาน 0.00 0.00 0.00 7,100.00 -100 % 0

ตู้เหล็กเก็บเอกสารขนาด ๒ บาน 0.00 8,600.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

จัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 140 ซีซี 0.00 0.00 75,000.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์การเกษตร

โครงการจัดซื้อปั๊มนํ้าอัตโนมัติ 0.00 0.00 7,500.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

โครงการจัดซื้อแบบหล่อลูกปูนทรง
กระบอก (Cylinder) 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 12,000

โครงการจัดซื้อแบบหล่อลูกปูนทรง
เหลี่ยม (Cube) 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

โครงการจัดซื้อกล้องถ่ายรูป 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์สํารวจ

โครงการจัดซื้อกล้องระดับ 0.00 0.00 0.00 34,000.00 -100 % 0

โครงการจัดซื้อล้อวัดระยะทาง 0.00 0.00 0.00 15,000.00 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานประมวลผล 0.00 0.00 0.00 30,000.00 -100 % 0

โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ต
บุ้ค สําหรับงานประมวลผล 0.00 21,000.00 0.00 0.00 100 % 21,000

โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบ
ตั้งโต๊ะ 0.00 25,560.00 0.00 0.00 0 % 0
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โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ 
หรือชนิด LED ขาวดํา ชนิด Network 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 7,900

โครงการจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ 0.00 0.00 0.00 11,200.00 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ แบบฉีดหมึก (Inkjet 
Printer) 0.00 0.00 4,300.00 0.00 0 % 0

จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet 
Printer) สําหรับกระดาษ A3 0.00 0.00 8,500.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์อื่น

โครงการจัดซื้อเครื่องเจาะ 0.00 0.00 0.00 50,000.00 -100 % 0

โครงการจัดซื้อเครื่องปั๊มนํ้าบาดาล 0.00 0.00 0.00 40,000.00 -100 % 0

โครงการจัดซื้อเครื่องปั๊มนํ้าบาดาล ขนาด 
1 แรงม้า 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 18,000

โครงการจัดซื้อเครื่องปั๊มนํ้าบาดาล ขนาด 
1.5 แรงม้า 0.00 0.00 0.00 70,100.00 -35.81 % 45,000

โครงการจัดซื้อเครื่องปั๊มนํ้าบาดาล ขนาด 
2 แรงม้า 0.00 0.00 0.00 29,900.00 100.67 % 60,000

โครงการจัดซื้อเครื่องปั๊มนํ้าบาดาล ขนาด 
3 แรงม้า 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 40,000

โครงการจัดซื้อประแจคอม้า ชนิดขาเดียว 
ขนาด 14 นิ้ว 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 4,000

โครงการจัดซื้อประแจคอม้า ชนิดขาเดียว 
ขนาด 18 นิ้ว 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 71,160.00 95,300.00 300,300.00 222,900

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างโรงผลิตนํ้าดื่มพร้อมติด
ตั้งระบบเครื่องกรองนํ้า หมู่ที่ ๖ บ้านแม่
อ่างขาง

0.00 312,000.00 0.00 0.00 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 4/6/2562  10:24:30 หน้า : 21/35



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าบํารุงและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 85,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 85,000.00 312,000.00 0.00 0.00 0

รวมงบลงทุน 85,000.00 383,160.00 95,300.00 300,300.00 222,900

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 787,824.49 1,383,272.00 1,130,773.00 2,614,780.00 2,549,700

งานไฟฟ้าถนน

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

โครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิด (cctv) 
และอุปกรณ์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 497,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 0.00 497,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการติดตั้งเครื่องกรองสนิมเหล็ก 0.00 67,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1 บ้าน
เหล่ามะฟัก 0.00 0.00 460,000.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 11 
บ้านตุงติง 0.00 0.00 483,000.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที 12 
บ้านกะเบอะดิน 0.00 0.00 490,000.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 13  
บ้านแม่ต๋อมบน 0.00 0.00 360,000.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 16 
บ้านผาปูนดง 0.00 0.00 478,000.00 0.00 100 % 495,000

โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 19 
บ้านมะหินหลวง 0.00 0.00 488,000.00 0.00 0 % 0
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โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2 บ้าน
ยางเปาใต้ 0.00 0.00 475,000.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 20 
บ้านขุน 0.00 0.00 489,000.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 บ้าน
ทุ่งจําเริง 0.00 0.00 484,000.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4 บ้าน
ตุงลอย 0.00 0.00 347,000.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที 6 บ้าน
แม่อ่างขาง 0.00 0.00 490,000.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 8 บ้าน
ยองกือ 0.00 0.00 483,000.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 9 บ้าน
ใหม่ดินแดง 0.00 0.00 470,000.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล.) หมู่ที่ 10 บ้านยางแก้ว 0.00 350,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล.) หมู่ที่ 11 บ้านตุงติง 319,000.00 350,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล.) หมู่ที่ 12 บ้านกะเบอะดิน 319,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล.) หมู่ที่ 13 บ้านแม่ต๋อมบน 319,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล.) หมู่ที่ 14 บ้านยางเปาเหนือ 319,500.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล.) หมู่ที่ 17 บ้านแม่ระมีด
หลวง

312,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล.) หมู่ที่ 18 บ้านสบอมแฮด 0.00 93,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล.) หมู่ที่ 19 บ้านมะหินหลวง 319,500.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล.) หมู่ที่ ๑๓ บ้านแม่ต๋อมบน 0.00 360,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล.) หมู่ที่ ๑๖ บ้านมังปอย 0.00 350,000.00 0.00 0.00 0 % 0
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล.) หมู่ที่ ๑๗ บ้านแม่ระมีด 0.00 350,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล.) หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งจําเริง 0.00 350,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล.) หมู่ที่ 5 บ้านแม่ต๋อม 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 540,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล.) หมู่ที่ 6 บ้านแม่อ่างขาง 318,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล.) หมู่ที่ 8 บ้านยองกือ 0.00 350,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านยางแก้ว 0.00 0.00 0.00 440,000.00 8.41 % 477,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านตุงติง 0.00 0.00 0.00 336,000.00 44.05 % 484,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านกะเบอะดิน 0.00 0.00 0.00 450,000.00 10.22 % 496,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 13 บ้านแม่ต๋อมบน 0.00 0.00 0.00 260,000.00 59.62 % 415,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 14 บ้านยางเปาเหนือ 0.00 0.00 0.00 460,000.00 8.26 % 498,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 15 บ้านยองแหละ 0.00 0.00 0.00 455,000.00 8.13 % 492,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 17 บ้านแม่ระมีด 0.00 0.00 0.00 455,000.00 7.91 % 491,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 18 บ้านสบอมแฮด 0.00 0.00 0.00 440,000.00 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 19 บ้านมะหินหลวง 0.00 0.00 0.00 320,000.00 48.13 % 474,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านยางเปาใต้ 0.00 0.00 0.00 440,000.00 10 % 484,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 20 บ้านขุน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 488,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งจําเริง 0.00 0.00 0.00 450,000.00 -100 % 0
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านตุงลอย 0.00 0.00 0.00 470,000.00 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านแม่อ่างขาง 0.00 0.00 0.00 450,000.00 10 % 495,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านผาปูน 0.00 0.00 0.00 440,000.00 -20.45 % 350,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านยองกือ 0.00 0.00 0.00 450,000.00 7.78 % 485,000

โครงการก่อสร้างถังเก็บนํ้า คสล. พร้อม
เดินระบบท่อนํ้าดี หมู่ที่ 7 บ้านผาปูน 0.00 0.00 480,000.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างถังเก็บนํ้า คสล. หมู่ที่ 
14 บ้านยางเปาเหนือ 0.00 0.00 480,000.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างถังเก็บนํ้าคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านตุงติง 0.00 0.00 0.00 124,000.00 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถังหอสูง หมู่ที่ 13 บ้าน
แม่ต๋อมบน 0.00 0.00 0.00 200,000.00 -100 % 0

โครงการก่อสร้างระบบประปาภูเขา หมู่ที่ 
2 บ้านยางเปาใต้ 555,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้า หมู่ที่ 9 
บ้านใหม่ดินแดง 0.00 0.00 0.00 430,000.00 -100 % 0

โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้าคอนกรีต
เสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ที่ บ้านเหล่ามะฟัก 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 394,000

โครงการก่อสร้างโรงเรือนอาชีพกลุ่มแม่
บ้าน หมู่ที่ ๙ บ้านใหม่ดินแดง 0.00 350,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ 
หมู่ที่ 1 บ้านเหล่ามะฟัก 0.00 0.00 0.00 430,000.00 -100 % 0

โครงการก่อสร้างศาลาที่พักริมทาง หมู่ที่ 
10 บ้านยางแก้ว 62,700.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่
ที่ 10 บ้านยางแก้ว 0.00 0.00 500,000.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่
ที่ 16 บ้านผาปูนดง 0.00 0.00 0.00 520,000.00 -100 % 0

โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่
ที่ 18 บ้านสบอมแฮด 0.00 0.00 519,000.00 0.00 0 % 0
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โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่
ที่ 3 บ้านทุ่งจําเริง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 600,000

โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่
ที่ ๗ บ้านผาปูน 0.00 400,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างสะพานกึ่งถาวร หมู่ที่ 8 
บ้านยองกือ 398,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านยองกือ 0.00 0.00 0.00 1,100,000.00 -100 % 0

โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว หมู่ที่ 
๑๒ บ้านกะเบอะดิน 0.00 50,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างห้องนํ้าสาธารณะ 0.00 0.00 0.00 248,000.00 -100 % 0

โครงการก่อสร้างห้องส่วนพระองค์ ศูนย์
พัฒนาการเรียนรู้อมก๋อย ตามพระราชดํา
ริสมมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

0.00 0.00 0.00 250,000.00 -100 % 0

โครงการก่อสร้างอาคารห้องเก็บของ 0.00 0.00 0.00 150,000.00 -100 % 0

โครงการขยายถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน 
หมู่ที่ ๕ บ้านแม่ต๋อม 0.00 380,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการขยายถนน คสล. หมู่ที่ 5 บ้าน
แม่ต๋อมใต้ 0.00 0.00 524,000.00 0.00 0 % 0

โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) หมู่ที่ 13 บ้านแม่ต๋อมบน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 124,000

โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 5 บ้านแม่ต๋อมใต้ 0.00 0.00 0.00 470,000.00 -100 % 0

โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมวางท่อ
และติดตั้งอุปกรณ์ หมู่ที่ ๒๐ บ้านขุน 0.00 350,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมวางท่อ
และติดตั้งอุปกรณ์ หมู่ที่ 4 บ้านตุงลอย 0.00 360,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 20 
บ้านขุน 0.00 0.00 0.00 450,000.00 -100 % 0

โครงการขุดเจาะบาดาล พร้อมติด
ต้ังอุปกรณ์ บ้านตุงลอย หมู่ที่ ๔ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 336,000

โครงการขุดบ่อขยะ พร้อมล้อมรั้ว หมู่ที่ 
7 บ้านผาปูน 48,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0
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โครงการขุดบ่อขยะ พร้อมล้อมรั้ว หมู่ที่ 
8 บ้านยองกือ 48,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการขุดสระนํ้า หมู่ ๗ บ้านผาปูน 0.00 80,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการขุดสระนํ้า หมู่ที่ ๑๙ บ้านมะหิน
หลวง 0.00 80,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการต่อเติมหอกระจายข่าว หมู่ที่ ๑๘ 
บ้านสบอมแฮด 0.00 177,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขต
ระบบประปา หมู่ที่ ๑๕ บ้านยองแหละ 0.00 350,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนทางเข้าสํานักงาน
องค์การบริหารส่วนตําบลอมก๋อย 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการปรับปรุงระบบนํ้าบาดาล หมู่ที่ 
19 บ้านมะหินหลวง 0.00 0.00 0.00 120,000.00 -100 % 0

โครงการปรับปรุงระบบประปาภูเขา หมู่
ที่ 7 บ้านผาปูน 270,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก 
พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 18 บ้านสบอมแฮด 0.00 80,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างป้ายชื่อ สํานักงาน อบต
.อมก๋อย 0.00 0.00 0.00 191,000.00 -100 % 0

โครงการซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 0.00 300,000.00 400,000.00 100 % 800,000

โครงการต่อเติมหอประชุม อบต.อมก๋อย 0.00 0.00 484,000.00 0.00 0 % 0

โครงการเทลาน คสล.พื้นที่โดยรอบ อบต
.อมก๋อย 0.00 0.00 205,000.00 0.00 0 % 0

โครงการปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 0.00 100,000.00 400,000.00 -12.5 % 350,000

โครงการปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ 0.00 0.00 0.00 116,900.00 -100 % 0

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้า
สํานักงาน 0.00 0.00 135,600.00 0.00 0 % 0

โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 18 บ้านสบอมแฮด 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 496,000

โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 4 บ้านตุงลอย 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 184,000
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โครงการปรับปรุงระบบสุขาภิบาล พร้อม
เทพื้นคอรกรีต 0.00 0.00 0.00 255,000.00 -100 % 0

โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่
ที่ 7 บ้านผาปูน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 130,000

โครงการปรับปรุงหอกระจายข่าว หมู่ที่ 1 
บ้านเหล่ามะฟัก 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 75,000

โครงการปรับปรุงอาคารสํานักงาน อบต
.อมก๋อย 0.00 0.00 483,000.00 0.00 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 3,607,700.00 5,377,000.00 10,207,600.00 12,170,900.00 10,653,000

รวมงบลงทุน 3,607,700.00 5,377,000.00 10,207,600.00 12,170,900.00 11,150,000

รวมงานไฟฟ้าถนน 3,607,700.00 5,377,000.00 10,207,600.00 12,170,900.00 11,150,000

รวมแผนงานเคหะและชุมชน 4,395,524.49 6,760,272.00 11,338,373.00 14,785,680.00 13,699,700

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการทําแนวกันไฟป่าชุมชน 20,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 0 % 200,000

โครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมประเกียรติ
ตําบลอมก๋อย 99,945.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ
ตําบลอมก๋อย 0.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 0 % 50,000

โครงการป้องกันไฟป่าและดับไฟป่าใน
พื้นที่ตําบลอมก๋อย 20,000.00 10,000.00 9,960.00 10,000.00 0 % 10,000

โครงการฝายชะลอนํ้า (ฝายแม้ว) ตําบล
อมก๋อย 50,000.00 100,000.00 100,000.00 0.00 0 % 0

โครงการฝายชะลอนํ้า ตําบลอมก๋อย 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0 % 100,000

โครงการฝีกอบรมให้ความรู้การป้องกัน
ไฟป่าและดับไฟป่า 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000
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โครงการฝึกอบรมป้องกันแก้ไขปัญหา
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การป้องกัน
ไฟป่าและดับไฟป่า 0.00 8,360.00 9,300.00 0.00 0 % 0

โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การควบ
คุมไฟป่า 0.00 0.00 9,000.00 10,000.00 0 % 10,000

โครงการรณรงค์ลดหมอกควัน 9,900.00 34,000.00 180,000.00 180,000.00 11.11 % 200,000

โครงการอนุรักษ์ป่าต้นนํ้าตําบลอมก๋อย 20,000.00 20,000.00 20,000.00 30,000.00 0 % 30,000

โครงการอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่า
ประจําหมู่บ้าน 0.00 0.00 10,000.00 10,000.00 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 219,845.00 422,360.00 588,260.00 610,000.00 630,000

รวมงบดําเนินงาน 219,845.00 422,360.00 588,260.00 610,000.00 630,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 219,845.00 422,360.00 588,260.00 610,000.00 630,000

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการค่ายคุณธรรมต้านภัยยาเสพติด 0.00 0.00 150,000.00 170,000.00 0 % 170,000

โครงการค่ายเยาวชนห่างไกลยาเสพติด 150,000.00 150,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดงานวันสตรีสากล 0.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 100 % 10,000

โครงการปกป้องกสถาบัน 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

โครงการปกป้องสถาบัน 10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00 0 % 0

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดในเยาวชนตําบลอมก๋อย 30,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพเพื่อยก
ระดับรายได้ครัวเรือนตําบลอมก๋อย 95,060.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการ
ป้องกันและการแก้ไขปัญหายาเสพติดสู่
ชุมขน

0.00 0.00 0.00 60,000.00 0 % 60,000

โครงการเพิ่มคุณค่า ภูมิปัญญาผู้สูงวัย 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

โครงการเพิ่มศักยภาพและส่งเสริมอาชีพ
เพื่อยกระดับรายได้ครัวเรือนตําบลอม
ก๋อย

0.00 0.00 150,000.00 150,000.00 0 % 150,000

โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดสู่ชุมชนตําบลอมก๋อย 0.00 0.00 19,240.00 20,000.00 0 % 20,000

โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย 4,200.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 0 % 5,000

โครงการให้ความรู้ ฟื้นฟูและบําบัดผู้ติด
ยาเสพติด 15,200.00 12,105.00 0.00 195,000.00 -50 % 97,500

รวมค่าใช้สอย 304,460.00 202,105.00 339,240.00 615,000.00 552,500

รวมงบดําเนินงาน 304,460.00 202,105.00 339,240.00 615,000.00 552,500

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 38,000.00 6,000.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 38,000.00 6,000.00 0.00 0.00 0

รวมงบเงินอุดหนุน 38,000.00 6,000.00 0.00 0.00 0

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 342,460.00 208,105.00 339,240.00 615,000.00 552,500

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 562,305.00 630,465.00 927,500.00 1,225,000.00 1,182,500
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการการแข่งขันกีฬาประชาชนท้อง
ถิ่นสัมพันธ์เฉลิมพระเกียรติฯ ประจําปีงบ
ประมาณ  ๒๕๕๙

0.00 329,060.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการกีฬา อบต.อมก๋อย 137,393.00 320,000.00 319,526.00 400,000.00 0 % 400,000

โครงการจัดการแข่งขันกีฬา กรีฑานัก
เรียนระดับกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษา
ตําบลอมก๋อย

40,000.00 40,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดงานวันคริสต์มาส 18,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่ง
ขันกีฬา 198,860.00 0.00 9,360.00 220,000.00 22.73 % 270,000

รวมค่าใช้สอย 394,253.00 689,060.00 328,886.00 620,000.00 670,000

ค่าวัสดุ

วัสดุกีฬา 40,000.00 140,000.00 139,902.00 140,000.00 0 % 140,000

รวมค่าวัสดุ 40,000.00 140,000.00 139,902.00 140,000.00 140,000

รวมงบดําเนินงาน 434,253.00 829,060.00 468,788.00 760,000.00 810,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0

รวมงบเงินอุดหนุน 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 484,253.00 829,060.00 468,788.00 760,000.00 810,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันสําคัญทาง
ศาสนา และประเพณีต่าง ๆ 22,480.00 35,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการงานสรงนํ้าพระธาตุ 0.00 49,800.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดกิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา
และประเพณีต่าง ๆ 0.00 0.00 35,000.00 40,000.00 0 % 40,000

โครงการจัดงานบุญสลากภัตร 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดงานวันคริสต์มาส 0.00 0.00 80,000.00 80,000.00 -100 % 0

โครงการประเพณีสงกรานต์และดําหัวผู้
สูงอายุตําบลอมก๋อย 50,000.00 60,000.00 60,000.00 70,000.00 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม 0.00 20,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้าน
คุณธรรมจริยธรรม 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 150,000

โครงการส่งเสริมประเพณีเดือนยี่เป็ง 100,000.00 110,000.00 0.00 0.00 100 % 150,000

โครงการสรงนํ้าพระธาตุตําบลอมก๋อย 0.00 0.00 50,000.00 0.00 0 % 0

โครงการสรงนํ้าพระธาตูตําบลอมก๋อย 0.00 0.00 0.00 50,000.00 -100 % 0

โครงการสืบชะตาแม่นํ้าและบวชป่า 0.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 0 % 20,000

โครงการสืบสานสร้างสรรค์ประเพณี
วัฒนธรรมภูมิปัญญาไทย 9,750.00 25,000.00 65,000.00 0.00 0 % 0

โครงการสืบสานสร้างสรรค์ประเพณี
วัฒนธรรมภูมิปัญาไทย 0.00 0.00 0.00 30,000.00 200 % 90,000

โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 0.00 0.00 19,960.00 20,000.00 250 % 70,000

โครงการหมู่บ้านศีล ๕ 0.00 20,000.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 182,230.00 339,800.00 334,960.00 310,000.00 520,000

รวมงบดําเนินงาน 182,230.00 339,800.00 334,960.00 310,000.00 520,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 40,000.00 40,000.00 0.00 0.00 0 % 0

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 60,000.00 40,000.00 0.00 0.00 0

รวมงบเงินอุดหนุน 60,000.00 40,000.00 0.00 0.00 0

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 242,230.00 379,800.00 334,960.00 310,000.00 520,000

รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 726,483.00 1,208,860.00 803,748.00 1,070,000.00 1,330,000

แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการกลุ่มเกษตรกรเข้มแข็ง 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการเกษตรผสมผสาน 20,000.00 0.00 20,000.00 20,000.00 0 % 20,000

โครงการทําปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพเพื่อการ
พัฒนา 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการทําปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น 0.00 30,000.00 30,000.00 20,000.00 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมการเลี้ยงสัตว์ 0.00 36,200.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการฝึกอบรมแกนนําเศรษฐกิจพอ
เพียง 45,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้โรคระบาด
ในพืช 0.00 49,810.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการยุวเกษตรและอาสาปศุสัตว์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจชุมชน
ตําบลอมก๋อย 20,000.00 0.00 20,000.00 50,000.00 0 % 50,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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โครงการเศรษฐกิจชุมชนตําบลอมก๋อย 0.00 20,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการส่งเสริมผลผลิตทางการเกษตร
เพื่อการแปรรูปเชิงการค้า 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มเกษตรกร
ตําบลอมก๋อย 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการสนับสนุนศูนย์บริการและถ่าย
ทอดเทคโนโลยี 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการสนับสนุนศูนย์บริการและถ่าย
ทอดเทคโนโลยีการเกษตรตําบลอมก๋อย 0.00 0.00 50,000.00 50,000.00 0 % 50,000

โครงการสนับสนุนศูนย์บริการและถ่าย
ทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล 0.00 50,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการอันเนื่องมาจากกพระราชดําริ
ตําบลอมก๋อย 0.00 0.00 0.00 60,000.00 16.67 % 70,000

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
ตําบลอมก๋อย 0.00 0.00 49,750.00 0.00 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 5,000.00 8,800.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 200,000.00 214,810.00 169,750.00 220,000.00 270,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 10,000.00 10,000.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 0 % 5,000

วัสดุการเกษตร 58,960.00 25,000.00 50,000.00 60,400.00 -0.66 % 60,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 10,000.00 7,390.00 10,000.00 10,000.00 0 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 78,960.00 47,390.00 65,000.00 85,400.00 85,000

รวมงบดําเนินงาน 278,960.00 262,200.00 234,750.00 305,400.00 355,000

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 278,960.00 262,200.00 234,750.00 305,400.00 355,000

รวมแผนงานการเกษตร 278,960.00 262,200.00 234,750.00 305,400.00 355,000
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แผนงานงบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 150,305.00 189,068.00 245,870.00 297,800.00 11.48 % 332,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 0.00 0.00 11,151,500.00 12,062,400.00 7.77 % 13,000,000

เบี้ยยังชีพคนพิการ 0.00 0.00 2,244,800.00 2,736,000.00 1.75 % 2,784,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 226,500.00 223,000.00 239,500.00 270,000.00 0 % 270,000

สํารองจ่าย 1,431,659.32 1,484,165.00 977,519.00 1,300,000.00 -38.46 % 800,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 198,360.00 152,208.00 153,000.00 448,000.00 -100 % 0

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 354,000

เงินช่วยพิเศษ 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0 % 50,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น (กบท.) 201,720.00 207,830.00 216,970.00 220,000.00 4.55 % 230,000

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบํานาญ (ชคบ.) 0.00 0.00 16,675.20 17,000.00 0 % 17,000

รวมงบกลาง 2,208,544.32 2,256,271.00 15,245,834.20 17,401,200.00 17,837,000

รวมงบกลาง 2,208,544.32 2,256,271.00 15,245,834.20 17,401,200.00 17,837,000

รวมงบกลาง 2,208,544.32 2,256,271.00 15,245,834.20 17,401,200.00 17,837,000

รวมแผนงานงบกลาง 2,208,544.32 2,256,271.00 15,245,834.20 17,401,200.00 17,837,000

รวมทุกแผนงาน 36,358,485.57 39,848,630.85 64,033,142.72 76,063,050.00 78,839,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนตําบลอมก๋อย
อําเภอ อมก๋อย   จังหวัดเชียงใหม่

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 78,839,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 15,633,380 บาท

งบบุคลากร รวม 10,186,380 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 4,481,080 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 532,080 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนนายกองค์การบริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล เป็นเงิน 532,080 บาท

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 45,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่งของนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล  รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล เป็นเงิน 45,600 บาท

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 45,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของนายกองค์การบริหารส่วนตําบล รอง
นายกองค์การบริหารส่วนตําบล  เป็นเงิน 45,600 บาท

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 66,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  เป็น
เงิน  66,400 บาท

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 3,791,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของประธานสภา รองประธาน
สภา สมาชิกสภา และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล เป็น
เงิน 3,791,400 บาท
โดยถือปฎิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าตอบแทนนายก
องค์การบริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ประธาน
สภาองค์การบริหารส่วนตําบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล เลขานุการนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับ
ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ 

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 5,705,300 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,600,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบลและเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี เป็นเงิน 2,600,000  บาท จํานวน 10 อัตรา

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 94,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานส่วนตําบล และ
ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนตําแหน่งปลัด เป็นเงิน 94,000 บาท

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 126,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล และ
เงินประจําตําแหน่งหัวหน้าส่วนราชการ เป็นเงิน 126,000 บาท
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 2,735,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 11 อัตรา และค่าจ้าง
พนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 6 อัตรา เป็นเงิน 2,735,000 บาท

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 150,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ จํานวน 5 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 6 อัตรา เป็น
เงิน 150,300 บาท
โดยถือปฏิบัติตามเอกสารดังต่อไปนี้
 - ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง หลัก
เกณฑ์เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบ
แทนอื่น (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
 - ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทน
อื่น (ฉบับที่ 6 ) ลงวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2559 (เงินประจําตําแหน่ง)
 - ประกาศ ก.อบต. จังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2558
 - ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล เรื่อง กําหนดมาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 3 ) ลงวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ
. 2557

งบดําเนินงาน รวม 5,200,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 1,765,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 1,700,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ได้แก่ พนักงาน และ
พนักงานจ้าง ผู้มีสิทธิได้รับเงินตามหลักเกณฑ์การจ่ายประโยชน์ตอบแทน
อื่นเป็นกรณีพิเศษ 1,700,000 บาท
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชน์อื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่
พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประจําปี พ.ศ. 2557

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานส่วน
ตําบล พนักงานจ้าง ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ปกติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การเบิกจ่ายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.          2559 เป็นเงิน 30,000 บาท

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนตําบล ซึ่งมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (ฉบับ 3) พ.ศ. 2559 เป็นเงิน 10,000 บาท

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของผู้บริหารท้องถิ่น พนักงาน
ส่วนตําบล ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
พนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 เป็นเงิน 25,000 บาท
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ค่าใช้สอย รวม 2,380,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 540,000 บาท
1) เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสาร หนังสือพิมพ์หรือเอกสารทางวิชาการอื่น ๆ
 เป็นเงิน 5,000 บาท
2) เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาทําป้ายหรือแผงปิดประกาศ การจ้างทํา
โปสเตอร์ การบันทึกภาพยนต์ วีดีโอ วีดีทัศน์ ค่าล้างอัดขยายรูปถ่าย การ
จ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่กิจการขององค์การบริหารส่วน
ตําบลในสื่อประเภทต่างๆ เช่น วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ หนังสือ
พิมพ์ วารสาร แผ่นพับ ป้ายประชาสัมพันธ์ สิ่งพิมพ์ต่างๆ เป็น
เงิน 45,000 บาท 
3) เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือหรือเอกสารูปเล่มอื่น
ใด เป็นเงิน 15,000 บาท
4) เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างเหมาทําการอย่างหนึ่ง อย่าง
ใด ซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม เสริมสร้างครุภัณฑ์หรือสิ่ง
ก่อสร้าง เช่น ค่าจ้างเหมาสูบนํ้า ค่าบริการกําจัดปลวก ค่าบริการกําจัดสิ่ง
ปฏิกูล ค่าล้างอัดฉีดรถยนต์ ค่าจ้างเหมาจัดทําของขวัญหรือของที่ระลึก
ต่างๆ ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาต้นไม้ สวนไม้ประดับ สวนหย่อม สนาม
หญ้า หรือ ที่สาธารณะ ค่าจ้างเหมาทําความสะอาดถนน ค่าจ้างเหมา
อื่นๆ ที่เป็นกิจการ ในอํานาจหน้าที่ที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่าย
นี้ เป็นเงิน 250,000 บาท
5) เพื่อจ่ายเป็นค่าต่ออายุโฮสดิ้งและโดเมนเนม ของเวปไซต์องค์การ
บริหารส่วนตําบลอมก๋อย เป็นเงิน 15,000 บาท
6) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทํารายงานประจําปี เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสาร รายงานผล การดําเนินงานประจําปีของ อบต.เป็น
เงิน 30,000 บาท
7) เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนการอบรม ประชุม สัมมนา
ต่างๆ เช่น ค่าลงทะเบียนประชุม ค่าธรรมเนียมในการฝึกอบรมในการ
ประชุมสัมมนาต่างๆ ที่สามารถเบิกจ่ายในการฝึกอบรมประชุมสัมมนา
ต่างๆ ของคณะผู้บริหารสมาชิก อบต.พนักงานส่วนตําบล และพนักงาน
จ้าง ค่าธรรมเนียมที่ดิน หรือค่าธรรมเนียมใดๆ ที่สามารถเบิกจ่ายใน
ประเภทรายจ่ายนี้เป็นเงิน 150,000 บาท 
8) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําประกันภัยสําหรับรถยนต์ส่วน
กลาง รถบรรทุกนํ้า รถบรรทุก ขยะ รถจักยานยนต์ และรถต่าง ๆของ
องค์การบริการส่วนตําบลอมก๋อย เป็นเงิน 30,000 บาท
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รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 280,000 บาท
1) เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล เช่น ค่า
อาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องใน
การเลี้ยงรับรองรวมทั้งค่าบริการ ซึ่งจําเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการรับรอง
เพื่อเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มานิเทศตรวจ
งาน หรือเยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งร่วม
ต้อนรับคณะบุคคลหรือคณะบุคคล เป็นเงิน 70,000 บาท   
2) เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะ
กรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ ที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมาย หรือตาม
ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุม
ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐ
วิสาหกิจหรือเอกชน เช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่มต่าง ๆ เครื่องใช้ในการเลี้ยง
รับรองและค่าบริการอื่น ๆ ซึ่งจําเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการเลี้ยงรับรองใน
การประชุม ทั้งนี้ให้รวมถึงผู้เข้าร่วมประชุมอื่น ๆ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งเข้าร่วมประชุมเป็นเงิน 50,000  บาท  
 - ตามข้อ 1) และ2) เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม  2548
3) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการรับเสด็จพื้นที่ตําบลอมก๋อย อําเภออม
ก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเงิน 100,000 บาท
4) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดงานรัฐพิธี และวันสําคัญของ
ชาติ โดยจะจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้
จ่ายอื่น ที่เกี่ยวกับการจัดงาน 60,000 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาสี่
ปี (2561-2564) หน้าที่ 55ลําดับที่ 5 ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนา
ระบบบริหารจัดการภาครัฐฯ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าของขวัญ ของรางวัลหรือเงินรางวัล จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าของขวัญ ของรางวัลและเงินรางวัลในงานพิธีต่างๆ หรือ
งานกิจกรรมต่างๆ ของท้องถิ่นและของที่ระลึกมอบหรือแลกเปลี่ยน ให้แก่
แขกผู้มาเยือนหรือมาช่วยปฏิบัติงานหรือบริจาคทรัพย์สินช่วยเหลือกิจการ
ขององค์การบริหารส่วนตําบล เป็นเงิน 10,000 บาท

ค่าเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 150,000 บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของผู้บริหารท้อง
ถิ่น สมาชิกสภา พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้างรวมทั้งผู้ที่ได้รับคําสั่ง
จากนายกให้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของ องค์การบริหารส่วน
ตําบล  เป็น
เงิน 150,000 บาท                                                                          
                                    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2555 และฉบับเพิ่มเติม พ.ศ. 2558 ฉบับที่ 2 และ พ.ศ. 2559 ฉบับ
ที่ 3

ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา จํานวน 5,000 บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา เพื่อ
ใช้ในงานพิธีต่าง ๆ พิธีศาสนา หรืองานกิจการของท้องถิ่น เป็นเงิน 5,000
 บาท
 - ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0407/ว1284 ลงวันที่ 10
 พฤศจิกายน 2530 
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โครงการ อบต. เคลื่อนที่พบประชาชน จํานวน 5,000 บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานตามโครงการอบต.เคลื่อนที่ เช่น ค่า
จัดสถานที่ ค่าอาหาร ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ ฯลฯ เป็นเงิน 5,000 บาท
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (2561 -2564) หน้าที่ 37 ข้อ 1. สอดคล้อง
กับประเด็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ข้อ 1. ด้านการ
พัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและยั่งยืน

โครงการจัดงานวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหา
วชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

จํานวน 10,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามโครงการจัดงานวันคล้ายวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร
 เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย ค่าอาหาร ค่าจัดเตรียมและตกแต่ง สถาน
ที่ ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง เป็นเงิน 10,000 บาท
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (2561 -2564)  หน้าที่  55 ลําดับที่ 5 สอด
คล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ข้อ 5. การ
พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐฯ

โครงการจัดงานวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

จํานวน 10,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามโครงการจัดงานวันคล้ายวัน
สวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  เช่น ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าป้าย ค่าอาหาร ค่าจัดเตรียมและตกแต่ง สถานที่ ค่าใช้จ่ายเบ็ด
เตล็ด และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง เป็นเงิน 10,000 บาท
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (2561 -2564)  หน้าที่  55 ลําดับที่ 5 สอด
คล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ข้อ 5. การ
พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐฯ

โครงการจัดงานวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช

จํานวน 10,000 บาท

โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงาน และ
ผู้นําชุมชน

จํานวน 500,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพผู้
บริหาร สมาชิกสภา พนักงานและผู้นําชุมชน เช่น ค่าเครื่องเขียน แบบ
พิมพ์ ค่ายานพาหนะ ค่าอาหาร ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
 เป็นเงิน 500,000 บาท 
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (2561 -2564) หน้าที่ 54 ลําดับที่ 1 สอด
คล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดข้อ 5. ด้านการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐฯ

โครงการเลือกตั้ง นายก อบต. สมาชิกสสภา อบต. และการเลือกตั้งอื่น ๆ จํานวน 550,000 บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเลือกตั้ง นายก อบต.  สมาชิกสภา อบ
ต. และการเลือกตั้งอื่น ๆ ฯลฯ เป็นเงิน 550,000 บาท  
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (2561 -2564) หน้าที่ 54 ลําดับที่ 4 สอด
คล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดข้อ 5. ด้านการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐฯ
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โครงการวันแม่แห่งชาติ จํานวน 10,000 บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงานวันแม่แห่ง
ชาติ เช่น ค่าป้าย ค่าอาหาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม  ฯลฯ เป็น
เงิน 10,000 บาท
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559   
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (2561 -2564) หน้าที่ 55 ลําดับที่ 5 สอด
คล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดข้อ 5.ด้านการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐฯ

โครงการให้ความรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการของ อบต. จํานวน 100,000 บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามโครงการให้ความรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติราชการของอบต. เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย ค่าอาหาร ค่า
จัดเตรียมและตกแต่ง สถานที่ ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยว
ข้อง เป็นเงิน 100,000 บาท 
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (2561 -2564) หน้าที่  55 ลําดับที่ 13 สอด
คล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ข้อ 5. การ
พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐฯ

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ประเภทต่าง ๆ
 เช่น ตู้ โต๊ะ เก้าอี้คอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร  เครื่องปรับอากาศ ยาน
พาหนะ ฯลฯ ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี  เป็นเงิน 200,000 บาท 

ค่าวัสดุ รวม 825,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ แฟ้ม ไม้
บรรทัด ตรายาง แบบพิมพ์ หมึก ฯลฯ ที่ใช้ในกิจการขององค์การบริหาร
ส่วนตําบล เป็นเงิน 100,000 บาท

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟ ปลั๊กไฟฟ้า สาย
ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า สวิทซ์ไฟฟ้า ฯลฯอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวกับเครื่องรับส่ง
วิทยุสื่อสาร เครื่องขยายเสียง สําหรับอาคารสํานักงานและอาคารสถานที่
อื่นๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ เป็นเงิน 10,000 บาท

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรงขัดพื้น ไม้กวาด ถัง
ขยะ ผ้าปูโต๊ะ ถ้วย ชาม ช้อน ส้อม ผงซักฟอก นํ้ายาล้างจาน นํ้ายาล้างห้อง
นํ้า นํ้ายาเช็ดกระจก ถุงขยะ นํ้าดื่ม ฯลฯ สําหรับใช้ทําความสะอาด อาคาร
สํานักงานอาคารสถานที่ อื่นๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ฯลฯ เป็น
เงิน 60,000 บาท

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยาง
ใน หัวเทียน สําหรับรถยนต์ รถจักยานยนต์ และยานพาหนะอื่น ๆ ฯลฯ
 เป็นเงิน 100,000 บาท

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น นํ้ามันเบนซิน นํ้ามัน
ดีเซล นํ้ามันเครื่อง นํ้ามันจารบี ก๊าซหุงต้ม นํ้ามันก๊าซ สําหรับยานพาหนะ
หรือเครื่องจักรกล ใช้ในงานต่างๆ ที่เป็นกิจการของท้องถิ่น เป็น
เงิน 500,000 บาท 
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาแและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียน
โปสเตอร์ พู่กันและสี ฟิล์ม เทปบันทึกเสียงหรือภาพ วีดีโอ แผ่นซีดี ภาพ
ถ่ายดาวเทียม รูปสีหรือขาวดํา ที่ได้จากการล้างอัด ขยาย ฯลฯ เป็น
เงิน 5,000 บาท  

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท
เม้าส์แผ่น หรือจานบันทึกข้อมูล เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิป โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ กระดาษต่อเนื่อง ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ เป็น
เงิน 50,000 บาท

ค่าสาธารณูปโภค รวม 230,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับอาคารสํานักงาน และอาคารสิ่งปลูกสร้างอื่นที่
อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบล เป็น
เงิน 120,000 บาท

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่และหมายความรวมถึง ค่าใช้จ่ายเพื่อให้
ได้มาซึ่งบริการดังกล่าว          และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการใช้
บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์ ค่าบํารุงรักษา
สาย สําหรับใช้กิจการขององค์การบริหารส่วนตําบล  เป็นต้น เป็น
เงิน 60,000 บาท

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดส่งไปรษณีย์และโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตรา
ไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์สําหรับใช้ในกิจการขององค์การบริการ
ส่วนตําบล เป็นต้น เป็นเงิน 40,000 บาท ดําเนินการโดยสํานักงานปลัด

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการอินเตอร์ความเร็วสูง (ADSL), ค่าใช้บริการความ
เร็ว 2 Mbps (Basic 10%) โดยจ่ายเป็นค่าเช่าสัญญาณ เป็น
เงิน 10,000 บาท

งบลงทุน รวม 177,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 177,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

โครงการจัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม จํานวน 9,000 บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม จํานวน 3 ชุด เป็นเงิน 9,000
 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ ขนาด 22 นิ้ว แบบตั้งทรงสูง สามารถปรับ
ความสูงได้ ปรับปรงแรงลมได้ 3 ระดับ แรงดันไฟฟ้า ขนาด 220
 โวลท์ กําลังไฟฟ้า 199 วัตต์
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที่ 9 มิถุนายน 2559
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี เปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 1  (2561 -2564) หน้าที่ 8 ลําดับที่ 1. 

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
โครงการจัดซื้อตู้ลําโพงอเนกประสงค์ ขนาด 10 นิ้ว จํานวน 6,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้ลําโพงอเนกประสงค์ ขนาด 10 นิ้วพร้อม
อุปกรณ์ จํานวน 1 ชุด รายละเอียดตามราคาท้องตลาด จํานวนเงิน 6,000
 บาท  โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที่ 9 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี เปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 1  (2561 -2564) หน้าที่ 10 ลําดับที่ 21.
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โครงการจัดซื้อตู้ลําโพงอเนกประสงค์ ขนาด 15 นิ้ว จํานวน 30,000 บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้ลําโพงอเนกประสงค์ ขนาด 15 นิ้ว พร้อม
อุปกรณ์ จํานวน 2 ชุด รายละเอียดตามราคาท้องตลาด จํานวน
เงิน 30,000 บาท 
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที่ 9 มิถุนายน 2559
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี เปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 1  (2561 -2564) หน้าที่ 10 ลําดับที่ 22. 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 16,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
สําหรับงานสํานักงาน) จํานวน 1 ชุด  รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จํานวนเงิน 16,000 บาท 
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที่ 9 มิถุนายน 2559
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี แผนพัฒนาสี่ปี (2561 -2564) หน้าที่ 62
 ลําดับที่ 19 

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สําหรับสํานักงาน จํานวน 16,000 บาท
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สําหรับงานสํานัก
งาน จํานวน 1 ชุด  รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้น
ฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จํานวนเงิน 16,000 บาท 
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที่ 9 มิถุนายน 2559
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี แผนพัฒนาสี่ปี (2561 -2564) หน้าที่ 65
 ลําดับที่ 12.

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาด
ใหญ่ เช่น เครื่องจักรกล ยานพาหนะ (ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมแซมบํารุงตาม
ปกติหรือค่าซ่อมกลาง)ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี เป็นเงิน 100,000
 บาท 
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (2561 -2564) หน้าที่ 64 ลําดับที่ 13. 

งบรายจ่ายอื่น รวม 40,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 40,000 บาท
รายจ่ายอื่น

รายจ่ายอื่น จํานวน 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินการจ้างองค์กรหรือสถาบันที่เป็นกลางเพื่อเป็นผู้
ดําเนินการสํารวจและประเมินผลความพึงพอใจ หรือการวิจัยขององค์การ
บริการส่วนตําบลอมก๋อย เป็นเงิน 40,000 บาท
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งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โครงการศูยน์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น อําเภออมก๋อย

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่เทศบาลตําบลอมก๋อย ตามโครงการศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น อําเภออมก๋อย เป็นเงิน 30,000 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี เปลี่ยน
แปลงและเพิ่มเติม ฉบับที่ 1  (2561 -2564) หน้าที่  4 ลําดับที่ 1.  สอด
คล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ข้อ 2. การ
สร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม และคุณธรรมฯ

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 340,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 340,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 340,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นที่ทํากินตําบลอมก๋อย จํานวน 300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นที่ทํา
กินตําบลอมก๋อย เช่น ค่าเครื่องเขียน แบบพิมพ์ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการ
ดําเนินกิจกรรม ค่าอาหาร ค่าป้าย เป็นเงิน 300,000 บาท ปรากฏในแผน
พัฒนาสี่ปี (2561 -2564) หน้าที่ 55 ลําดับที่ 11. สอดคล้องกับประเด็น
ยุทธศาสตร์จังหวัดข้อ 5. ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐฯ

โครงการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี แผนชุมชน จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการจัดทําแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนชุมชนแผนพัฒนาสี่ปี และการจัดประชุมเวที
ประชาคมหมู่บ้าน เช่น ค่าเครื่องเขียน แบบพิมพ์ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการ
ดําเนินกิจกรรม ค่าอาหาร ค่าป้าย เป็นเงิน 30,000 บาท
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559    
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (2561 -2564) หน้าที่ 55 ลําดับที่ 8. สอด
คล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดข้อ 5. ด้านการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐฯ

โครงการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาตําบล จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินตามโครงการติดตามผลการดําเนิน
งานตามแผนพัฒนาตําบล เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเครื่องเขียนแบบ
พิมพ์ ค่าอาหาร เป็นต้น เป็นเงิน 10,000 บาท
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559    
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (2561 -2564) หน้าที่ 55 ลําดับที่ 7. สอด
คล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดข้อ 5. ด้านการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐฯ

งานบริหารงานคลัง รวม 2,781,600 บาท
งบบุคลากร รวม 2,358,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,358,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบลและเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี เป็นเงิน 1,200,000 บาท จํานวน 5 อัตรา
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานส่วนตําบล เป็น
เงิน 10,000 บาท

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งหัวหน้าส่วนราชการ  เป็น
เงิน 42,000 บาท

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 226,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจํา และเงินปรับปรุ่งค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประ
จํานวน 1 อัตรา เป็นเงิน 226,000 บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 820,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 4 อัตรา และค่าจ้าง
พนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 1 อัตรา เป็นเงิน 820,000 บาท

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ จํานวน 4 อัตรา และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวใช้แก่พนักงาน
จ้างทั่วไปจํานวน 1 อัตรา เป็นเงิน 60,000 บาท
โดยถือปฏิบัติตามเอกสารดังต่อไปนี้
 - ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง หลัก
เกณฑ์เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบ
แทนอื่น (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
 - ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทน
อื่น (ฉบับที่ 6 ) ลงวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2559 (เงินประจําตําแหน่ง)
 - ประกาศ ก.อบต. จังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับอัตราค่าจ้าง
และการให้ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ 4
) ลงวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2558
 - ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล เรื่อง กําหนดมาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 3 ) ลงวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ
. 2557

งบดําเนินงาน รวม 405,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 140,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 100,000 บาท

1) เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์
กปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่ได้รับมอบหมาย ตามระเบียบ ให้หมายรวมถึง
คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างเป็น
เงิน 100,000 บาท

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานส่วน
ตําบล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการปกติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2559 เป็นเงิน 20,000 บาท

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนตําบลซึ่งมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (ฉบับ 3) พ.ศ. 2559   เป็นเงิน 10,000 บาท
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบล และ
ลูกจ้างประจํา ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือบุตรได้ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2541 เป็นเงิน 10,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 160,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 100,000 บาท
1) เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนการอบรม ประชุม สัมมนา
ต่าง ๆ เช่นค่าลงทะเบียน  ประชุมค่าธรรมเนียมในการฝึกอบรมประชุม
สัมมนาต่างๆ ของพนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง ค่า
ธรรมเนียมป้าย ยานพาหนะ ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียมที่ดิน หรือ
ค่า ธรรรมเนียม ใดๆ ที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้ เป็น
เงิน 70,000 บาท 
2) เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างเหมาทําการอย่างหนึ่ง อย่าง
ใด ซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม เสริมสร้างครุภัณฑ์หรือสิ่ง
ก่อสร้าง เช่น ค่าจ้างเหมาสูบนํ้า ค่าบริการกําจัดปลวก             ค่า บริการ
กําจัดสิ่งปฏิกูล ค่าล้างอัดฉีดรถยนต์ ค่าจ้างเหมาจัดทําของขวัญหรือของที่
ระลึกต่างๆ  ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาต้นไม้ สวนไม้ประดับ สวน
หย่อม สนามหญ้า หรือที่สาธารณะ ค่าจ้างเหมาทํา ความสะอาดถนน ค่า
จ้างเหมาอื่นๆ ที่เป็นกิจการในอํานาจหน้าที่ที่สามารถเบิกจ่ายในประเภท
รายจ่ายนี้   เป็นเงิน 30,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของผู้บริหารท้อง
ถิ่น สมาชิกสภา  พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้างรวมทั้งผู้ที่ได้รับคําสั่ง
จากนายกให้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของ องค์การบริหารส่วน
ตําบล โดยจ่ายเป็นค่าเบี้ยเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอด
รถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนาม
บิน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นเงิน 40,000 บาท

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ประเภทต่าง ๆ
 เช่น ตู้ โต๊ะ เก้าอี้คอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร  เครื่องปรับอากาศ ยาน
พาหนะ ฯลฯ ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี  เป็นเงิน 20,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 105,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ แฟ้ม ไม้
บรรทัด ตรายาง แบบพิมพ์ หมึก ฯลฯ ที่ใช้ในกิจการขององค์การบริหาร
ส่วนตําบล เป็นเงิน 50,000 บาท

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยาง
ใน     หัวเทียน สําหรับรถยนต์ รถจักยานยนต์ และยานพาหนะอื่น ๆ ฯลฯ
 เป็นเงิน 5,000 บาท 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท
เม้าส์แผ่น หรือจานบันทึกข้อมูล เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิป โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ กระดาษต่อเนื่อง ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เป็น
เงิน 50,000 บาท 

วันที่พิมพ์ : 4/6/2562  10:25:07 หน้า : 11/42



งบลงทุน รวม 18,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 18,600 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ จํานวน 16,000 บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ จํานวน 1 ชุด  เป็น
เงิน 16,000 บาท โดยมีคุณลักษณะตามมาตรฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี 2561 
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที่ 9 มิถุนายน 2559
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี เปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 1 (2561 -2564) หน้าที่ 15ลําดับที่ 4. 

โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ ชนิด LED ขาวดํา จํานวน 2,600 บาท
โครงการจัดซื้อจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาว
ดํา จํานวน 1 ชุด เป็นเงิน 8,600 บาท โดยมีคุณลักษณะตามมาตรฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี 2561
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที่ 9 มิถุนายน 2559
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี เปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 1 (2561 -2564) หน้าที่ 15 ลําดับที่ 4. 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 660,900 บาท

งบดําเนินงาน รวม 340,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 100,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 100,000 บาท

1) เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์
กปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่ได้รับมอบหมาย ตามระเบียบ เป็น
เงิน 100,000 บาท 
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แห่งชาติ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายของอาสาสมัครในการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย พ.ศ. 2560

ค่าใช้สอย รวม 190,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการฝึกอบรม อปพร. อบต.อมก๋อย จํานวน 150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรม อปพร.อบต.อมก๋อย เช่น ค่า
จัดการฝึกอบรม ค่าอาหาร ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการดําเนินการ
ค่าที่พัก เป็นเงิน 150,000 บาท 
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (2561 -2564) หน้าที่ 52 ลําดับที่ 1 สอด
คล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ข้อ 4. การ
สร้างความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน
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โครงการฝึกอบรมทบทวนความรู้และเพิ่มศักยภาพ อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกทบทวนความรู้และเพิ่ม
ศักยภาพ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เช่น ค่าจัดการฝึก
อบรม ค่าอาหาร ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการดําเนินการค่าที่
พัก เป็นเงิน 40,000 บาท
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (2561 -2564) หน้าที่ 52 ลําดับที่ 1 สอด
คล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ข้อ 4. การ
สร้างความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน

ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 20,000 บาท
วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสายส่งนํ้า   สายดูดนํ้า  ข้อต่อต่าง ๆ  และวัสดุ
อุปกรณ์ต่าง ๆ  ค่าเปลี่ยนถ่ายนํ้ายาเคมีดับเพลิง  และอื่น  ๆ เป็นต้น  ที่
เกี่ยวข้องในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  เช่น  การเตรียมการ
ป้องกันปัญหานํ้าท่วม  การแก้ไขปัญหานํ้าท่วมขังบ้านเรือน
ประชาชน  ถนน  ที่สาธารณะ  เป็นต้น เป็นเงิน 50,000 บาท

งบลงทุน รวม 320,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 320,900 บาท
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

โครงการจัดซื้อเครื่่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ จํานวน 120,000 บาท
โครงการจัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ จํานวน 10
 ชุด  เป็นเงิน 120,000 บาท โดยมีคุณลักษณะตามบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ประจําปี 2561 
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที่ 9 มิถุนายน 2559
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี เปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 1  (2561 -2564) หน้าที่ 18 ลําดับที่ 20. 

ครุภัณฑ์อื่น
โครงการจัดซื้อเครื่องตัดถ่าง จํานวน 150,000 บาท

โครงการจัดซื้อเครื่องตัดถ่าง จํานวน 1 ชุด  เป็นเงิน 150,000 บาท โดย
มีคุณลักษณะดังนี้ 
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที่ 9 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี เปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 1  (2561 -2564) หน้าที1่0 ลําดับที่ 19. 

โครงการจัดซื้อเลื่อยยนต์ จํานวน 50,900 บาท
โครงการจัดซื้อเลื่อยยนต์ จํานวน 1 ชุด  เป็นเงิน 50,900 บาท โดยมี
คุณลักษณะดังนี้
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที่ 9 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี เปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 1  (2561 -2564)  หน้าที่ 10 ลําดับที่ 18. 
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 2,223,600 บาท

งบบุคลากร รวม 1,256,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,256,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบลและเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี จํานวน 2 อัตรา เป็นเงิน 400,000 บาท

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งหัวหน้าส่วนราชการ เป็น
เงิน  20,000 บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 800,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 2 อัตรา และค่าจ้าง
พนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 3 อัตรา เป็นเงิน 800,000 บาท

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ จํานวน 2 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 3 อัตรา เป็น
เงิน 36,000 บาท
โดยถือปฏิบัติตามเอกสารดังต่อไปนี้
 - ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง หลัก
เกณฑ์เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบ
แทนอื่น (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
 - ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทน
อื่น (ฉบับที่ 6 ) ลงวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2559 (เงินประจําตําแหน่ง)
 - ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล เรื่อง กําหนดมาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 3 ) ลงวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ
. 2557

งบดําเนินงาน รวม 750,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 30,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานส่วน
ตําบล พนักงานจ้างที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ปกติ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2559 เป็นเงิน 20,000 บาท

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานส่วน
ตําบล พนักงานจ้างที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ปกติ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2559 เป็นเงิน 20,000 บาท
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ค่าใช้สอย รวม 470,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 200,000 บาท
1) เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนการอบรม ประชุม สัมมนา
ต่างๆ เช่น ค่าลงทะเบียน ประชุม ค่าธรรมเนียมในการฝึกอบรมสัมมนา
ต่างๆ ของคณะผู้บริหาร สมาชิกอบต.พนักงานส่วนตําบล  และพนักงาน
จ้าง ค่าธรรมเนียมที่ดิน หรือค่าธรรมเนียมใดๆที่สามารถเบิกจ่ายใน
ประเภทร่ายจ่ายนี้ เป็นเงิน 70,000 บาท
2) เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างเหมาทําการอย่างหนึ่ง อย่าง
ใด ซึ่งมิใช่เป็นการประกอบดัดแปลง ต่อเติม เสริมสร้างครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อ
สร้าง เช่น ค่าจ้างเหมา  สูบนํ้า ค่าบริการกําจัดปลวก ค่าบริการกําจัดสิ่ง
ปฏิกูลค่าล้างอัดฉีดรถยนต์ ค่าจ้างเหมาจัดทําของขวัญหรือของที่ระลึก
ต่างๆ ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาต้นไม้ สวนไม้ประดับ สวนหย่อม สนามหญ้า
หรือที่สาธารณะ ค่าจ้างเหมาทําความสะอาดถนน ค่าจ้างเหมาอื่นๆ ที่เป็น
กิจการในอํานาจหน้าที่ที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้ เป็น
เงิน 130,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนตําบล
พนักงานจ้าง รวมทั้งผู้ที่ได้รับคําสั่งจากนายกให้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อ
ประโยชน์ขององค์การบริหารส่วนตําบล โดยจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง
ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วน
พิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยว
ข้อง เป็นเงิน 100,000 บาท

โครงการส่งเสริมสนับสนุนนักเรียน นักศึกษา ปฏิบัติงานช่วงปิดภาคเรียน จํานวน 160,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจ้างงานนักเรียน/นักศึกษาทํางานช่วง
ปิดภาคเรียนฤดูร้อนเพื่อแก้ไขปัญหาสังคมและความยากจนเชิง
บูรณาการ เป็นเงิน 160,000 บาท
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (2561 -2564) หน้าที่ 49 ลําดับที่ 1 สอด
คล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาจังหวัด ข้อ 2. การสร้างสังคม
แห่งวัฒนธรรม และคุณธรรมฯ

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ประเภทต่าง ๆ
 เช่น ตู้ โต๊ะ เก้าอี้ คอมพิวเตอร์  เครื่องพิมพ์ดีด  เครื่องถ่าย
เอกสาร  เครื่องปรับอากาศ ยานพาหนะ ฯลฯ ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้
ดี  เป็นเงิน 10,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 215,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ แฟ้ม ไม้
บรรทัด ตรายาง แบบพิมพ์ หมึก นํ้าดื่ม ที่ใช้ในกิจการของส่วนการ
ศึกษา เป็นเงิน 35,000 บาท 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สาย
ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า สวิทซ์ ไฟฟ้า อุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับเครื่องรับส่งวิทยุ
สื่อสาร เครื่องขยายเสียง สําหรับอาคารสํานักงานและอาคารสถานที่
อื่นๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ เป็นเงิน 50,000 บาท 
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรงขัดพื้น ไม้กวาด ถัง
ขยะ ผ้าปูโต๊ะ ถ้วย ชาม ช้อนส้อม ผงซักฟอก นํ้ายาล้างจาน นํ้ายาล้างห้อง
นํ้า นํ้ายาเช็ดกระจก ถุงขยะ นํ้าดื่ม สําหรับใช้ทําความสะอาดอาคารสํานัก
งาน และอาคารสถานที่อื่นๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบเป็น
เงิน 50,000 บาท 

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่าง ๆ สี ปูน
ซีเมนต์ อิฐ กระเบื้อง สังกะสี ทราย    แผ่นเหล็ก เสาเหล็ก เหล็กเส้น ไม้
ต่างๆ ท่อนํ้า อุปกรณ์ประปา ฯลฯ เป็นเงิน 50,000 บาท

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ผงหมึก ตลับผงหมึก แผ่นกรอง
แสง แป้นพิมพ์ เม้าส์ แผ่น หรือจานบันทึกข้อมูล เมนบอร์ด  เมมโมรี่ชิป
 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ กระดาษต่อเนื่อง ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ
 เป็นเงิน 30,000 บาท  

ค่าสาธารณูปโภค รวม 35,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และอาคารสิ่งปลูกสร้างอื่น
ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบล เป็น
เงิน 30,000 บาท

ค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่านํ้าประปาสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และอาคารสิ่งปลูก
สร้างอื่นที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบล เป็น
เงิน 5,000 บาท

งบลงทุน รวม 217,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 17,600 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

โครงการจัดซื้อพัดลมโคจรติดผนัง จํานวน 17,600 บาท
โครงการจัดซื้อพัดลมโคจรติดผนัง จํานวน 16 ตัว จํานวนเงิน 17,600
 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้ มีขนาด 16 นิ้ว (400 มม.) ปรับแรงลมได้ 3
 ระดับ ปรับรัศมีการส่ายได้ตั้งแต่ 15, 30 และ 50 องศา มอเตอร์
ประสิทธิภาพสูงด้วยระบบรองลื่นอัตโนมัติ บอล แบร์ริ่ง
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที่ 9 มิถุนายน 2559
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี เปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 1  (2561 -2564) หน้าที่ 8 ลําดับที่ 6. 

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 200,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตําบล
ที่ชํารุดเสียหายหรือจําเป็นต้องบํารุงรักษามิให้เกิดความเสียหายหรือทรุด
โทรมกว่าเดิม เช่น อาคารสํานักงาน ห้องทํางาน ห้องประชุม รั้ว ถนนและ
บรรดาสิ่งก่อสร้างอื่นๆ เป็นเงิน 100,000 บาท

ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตําบล
ที่ชํารุดเสียหายหรือ จําเป็นต้องบํารุงรักษามิให้เกิดความเสียหายหรือทรุด
โทรมกว่าเดิม เช่น อาคารสํานักงาน ห้อง ทํางาน ห้องประชุม รั้ว ถนน
และบรรดาสิ่งก่อสร้างอื่นๆ เป็นเงิน 100,000 บาท 
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 21,355,320 บาท
งบบุคลากร รวม 5,865,290 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 5,865,290 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 3,919,290 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี จํานวน 14 อัตรา เป็นเงิน 3,919,290 บาท

เงินวิทยฐานะ จํานวน 280,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินววิทยฐานะของครูศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก จํานวน 7 อัตรา  เป็นเงิน 280,000 บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,666,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 8 อัตรา และค่าจ้าง
พนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 2 อัตรา เป็นเงิน 1,666,000 บาท
โดยถือปฎิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลง
วันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

งบดําเนินงาน รวม 7,690,830 บาท
ค่าตอบแทน รวม 10,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบล และ
ลูกจ้างประจํา ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือบุตรได้ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2541  เป็นเงิน 10,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 3,050,230 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 100,000 บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เช่น ค่า
วัสดุ เครื่องเขียน ค่าป้าย   ค่าจัดสถานที่ ค่าอาหาร และเครื่องดื่ม และค่า
ใช้จ่ายอื่นๆที่จําเป็น เป็นเงิน 100,000 บาท
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559    
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (2561 -2564)  หน้าที่ 48 ลําดับที่ 1 สอด
คล้อง  กับประเด็นยุทธศาสตร์ ในการพัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ ข้อ 2. การ
สร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม และคุณธรรมฯ

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพผู้ดูแลเด็ก จํานวน 20,000 บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพผู้ดูแลเด็ก เช่น ค่า
วัสดุเครื่องเขียน ค่าป้าย ค่าจัดสถานที่ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และค่าใช้
จ่ายอื่นๆที่จําเป็น จํานวนเงิน 20,000 บาท
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (2561 -2564) หน้าที่  48 ลําดับที่ 2 สอด
คล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ข้อ 2. การ
สร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม และคุณธรรมฯ
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 2,930,230 บาท
1) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียน สําหรับนักเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดสรร ในอัตราคนละ 20 บาท จํานวน 16
 ศูนย์ จํานวนรวม 401 คน หรือตามจํานวนที่มีอยู่จริง ระยะเวลา 245
 วัน และ/หรือตามวัน ทําการจริง ในวงเงินที่ไม่เกินราคากลางกําหนด เป็น
เงิน 1,964,900 บาท 
2) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) สําหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ในอัตราคนละ 1,700 บาทต่อปี จํานวน 16 ศูนย์  จํานวนรวม 401
 คน หรือตามจํานวนที่มีอยู่จริง เป็นเงิน 681,700 บาท
3) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก จัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) เป็นค่าหนังสือเรียนอัตราคน
ละ 200 บาท/ปี , ค่าอุปกรณ์การเรียนอัตราคนละ 200 บาท/ปี , ค่าเครื่อง
แบบนักเรียนอัตราคนละ 300 บาท/ปี, ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอัตราคน
ละ  430 บาท/ปี  จํานวน 16 ศูนย์  จํานวนรวม 251 คน หรือตามจํานวน
ที่มีอยู่จริง เป็นเงิน 283,630 บาท
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวัน
ที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (2561 -2564) หน้าที่ 49 ลําดับที่ 7 สอด
คล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ข้อ 2. การ
สร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม และคุณธรรมฯ

ค่าวัสดุ รวม 4,630,600 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 4,630,600 บาท

1. โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ให้แก่เด็กเล็ก เด็กอนุบาล เด็ก ป.1-
6 ในอัตราคนละ 7.82 บาท ประกอบด้วยเด็กนักเรียนโรงเรียนสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ)จํานวน 9 โรงเรียนใน
เขตตําบลอมก๋อย จํานวนรวม 1,632 คน หรือตามจํานวนที่มีอยู่จริง ระยะ
เวลา 260 วันและ/หรือตามวันทําการจริง ในวงเงิน ถุง/กล่องละไม่เกิน
ราคากลางที่กําหนด เป็นเงิน 3,318,200 บาท 
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) สังกัด อบต.อมก๋อย
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม) สําหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ในอัตราคนละ 7.82 บาท      จํานวน 16 ศูนย์ จํานวนรวม 401
 คน หรือตามจํานวนที่มีอยู่จริง ระยะเวลา 260 วัน และ/หรือตาม
วัน     ทําการจริง ในวงเงิน ถุง/กล่องละไม่เกินราคากลางที่กําหนด เป็น
เงิน 815,360 บาท 
3. สถานศึกษาสังกัดกรมการศึกษานอกโรงเรียน (ศูนย์การเรียนชุมชน
พื้นที่ราบสูง)
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม) สําหรับนักเรียนศูนย์การเรียนรู้
ชุมชนพื้นที่ราบสูง ในอัตราคนละ 7.82 บาท จํานวน 7 ศูนย์ จํานวน
รวม 227 คน หรือตามจํานวนที่มีอยู่จริง ระยะเวลา 280 วัน และ/หรือ
ตามวันทําการจริง ในวงเงิน ถุง/กล่องละไม่เกินราคากลางที่กําหนด เป็น
เงิน 497,040 บาท 
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวัน
ที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (2561 -2564) หน้าที่ 49 ลําดับที่ 8 สอด
คล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ในการ  พัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ข้อ 2. การ
สร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม และคุณธรรมฯ
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งบเงินอุดหนุน รวม 7,799,200 บาท
เงินอุดหนุน รวม 7,799,200 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 7,799,200 บาท
1. อุดหนุนโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน (สพฐ.)จํานวนเงิน 6,528,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารกลางวันให้แก่เด็กเล็ก เด็กอนุบาล เด็ก ป.1-ป
.6 จัดสรรในอัตราคนละ 20 บาท ประกอบด้วยเด็กนักเรียนของโรงเรียน
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน (สพฐ) จํานวน 9
 โรงเรียนในเขตตําบลอมก๋อยจํานวนรวม 1,632 คน หรือตามจํานวนที่มี
อยู่จริง ระยะเวลา 200 วัน และ/หรือตามวันทําการจริง ในวงเงินไม่เกิน
ราคากลางกําหนด เป็นเงิน 6,528,000บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.) โรงเรียนบ้านทุ่งจําเริง     จํานวน 107 คน เป็นเงิน    428,000 บาท
2.) โรงเรียนบ้านยางแก้ว     จํานวน 139 คน เป็นเงิน    556,000 บาท
3.) โรงเรียนบ้านตุงลอย       จํานวน 324 คน เป็นเงิน 1,296,000 บาท
4.) โรงเรียนบ้านแม่ต๋อม      จํานวน 297 คน เป็นเงิน   1,188,000
 บาท
5.) โรงเรียนบ้านแม่อ่างขาง  จํานวน 166 คน เป็นเงิน   664,000 บาท
6.) โรงเรียนบ้านตุงติง         จํานวน 152 คน เป็นเงิน   608,000 บาท
7.) โรงเรียนบ้านยางเปา       จํานวน 231 คน เป็นเงิน   924,000 บาท
8.) โรงเรียนบ้านผาปูน         จํานวน 186 คน เป็นเงิน   744,000 บาท
9.) โรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อย(สาขาสบอมแฮด) จํานวน   30 คน เป็น
เงิน   120,000 บาท
2. อุดหนุนสถานศึกษาสังกัดกรมการศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) จํานวน
เงิน 1,271,200  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาการกลางวัน สําหรับนักเรียนศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
พื้นที่ราบสูง จัดสรรในอัตราคนละ 20 บาท จํานวน 7 ศูนย์ในเขตตําบลอม
ก๋อย จํานวนรวม 227 คน หรือตามจํานวนที่มีอยู่จริง ระยะเวลา 280
 วัน และ/หรือตามวันทําการจริง ในวงเงินไม่เกินราคากลางกําหนดเป็น
เงิน 1,271,200 บาท 
1.) ศศช.บ้านยองแหละ         จํานวน 81 คน เป็นเงิน 453,600 บาท
2.) ศศช.บ้านแม่ระมีดหลวง  จํานวน 60 คน เป็นเงิน 336,000 บาท
3.) ศศช.บ้านแม่ระมีดน้อย    จํานวน 24 คน เป็นเงิน 134,400 บาท
4.) ศศช.บ้านรังบี้                 จํานวน 33 คน เป็นเงิน 184,800 บาท
5.) ศศช.บ้านห้วยตองสาด      จํานวน   5 คน เป็นเงิน  28,000 บาท
6.) ศศช.บ้านผาแดง              จํานวน 10 คน เป็นเงิน  56,000 บาท
7.) ศศช.บ้านห้วยจิโน            จํานวน 14 คน เป็นเงิน  78,400 บาท
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวัน
ที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (2561 -2564) หน้าที่ 49 ลําดับที่ 7 สอด
คล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ข้อ 2. การ
สร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม และคุณธรรมฯ  
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 860,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 860,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 820,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการขยะรีไซเคิลเพื่อชุมชน จํานวน 200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานตามโครงการขยะรีไซเคิล เช่น ค่า
ป้าย ค่าอาหาร ค่าวิทยากร ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ใน
การดําเนินกิจกรรม ฯลฯ เป็นเงิน 200,000 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาสี่
ปี (2561-2565) หน้าที่ 45 ลําดับที่ 1 สอดคล้องกับประเด็น
ยุทธศาสตร์ ในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ข้อ 3. การจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติฯ

โครงการตลาดนัดขยะ จํานวน 20,000 บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานตามโครงการตลาดนัดขยะ เช่น ค่า
ป้าย ค่าอาหาร ค่าวิทยากร  ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ใน
การดําเนินกิจกรรม ฯลฯ เป็นเงิน 20,000 บาท
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559   
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (2561 -2564) หน้าที่ 45 ลําดับที่ 2 สอด
คล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ ในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ข้อ 3. การ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติฯ

โครงการตามพระรดําริด้านการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน จํานวน 200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการตามพระราชดําริ
ด้านการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน เช่น ค่าป้าย ค่าอาหาร ค่า
วิทยากร ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการดําเนิน
กิจกรรม ฯลฯ เป็นเงิน 200,000 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี เปลี่ยน
แปลงและเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 (2561-2565) หน้าที่ 3 ลําดับที่ 1 สอดคล้อง
กับประเด็นยุทธศาสตร์ ในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ข้อ 2. การสร้าง
สังคมแห่งวัฒนธรรมฯ

โครงการตามพระราชดําริด้านการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่
และเด็ก

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการตามพระราชดําริ
ด้านการส่งเสริมโภชนาการและ  สุขภาพอนามัยแม่และเด็กเช่น ค่า
ป้าย ค่าอาหาร ค่าวิทยากร ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์   ใน
การดําเนินกิจกรรม ฯลฯ เป็นเงิน 100,000 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาสี่
ปี เปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 (2561-2565) หน้าที่ 3 ลําดับ
ที่ 1สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ ในการพัฒนาจังหวัด
เชียงใหม่ ข้อ 2. การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรมฯ

โครงการตามพระาราชดําริด้านการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการตามพระราชดําริ
ด้านการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก เช่น ค่าป้าย ค่า
อาหาร ค่าวิทยากร ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการดําเนิน
กิจกรรม ฯลฯ เป็นเงิน 100,000 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี เปลี่ยน
แปลงและเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 (2561-2565) หน้าที่ 3 ลําดับที่ 1 สอดคล้อง
กับประเด็นยุทธศาสตร์ ในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ข้อ 2. การสร้าง
สังคมแห่งวัฒนธรรมฯ
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โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านสุขภาพ และตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ จํานวน 60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานตามโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้าน
สุขภาพและตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ เช่น ค่าป้าย ค่าอาหาร ค่าวิทยากร ค่า
เครื่องเขียนแบบพิมพ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการดําเนินกิจกรรม ฯลฯ เป็น
เงิน 60,000 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาสี่
ปี (2561-2565) หน้าที่ 50 ลําดับที่ 9 สอดคล้องกับประเด็น
ยุทธศาสตร์ ในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ข้อ 2. การสร้างสังคมแห่ง
วัฒนธรรม และคุณธรรมฯ

โครงการรณรงค์ ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการรณรงค์ ควบคุมและป้องกัน
โรคไข้เลือดออกและกําจัด  แหล่งเพาะพันธุ์ เช่น ค่าจัดทําป้ายประชา
สัมพันธ์ ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ ค่านํ้ามันเชื้อเพลิงสําหรับพ่นกําจัด
ยุง ค่าสารเคมีกําจัดยุงและแหล่งเพาะพันธุ์ยุง ค่าจ้างเหมาบริการ เป็น
ต้น เป็นเงิน 50,000 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาสี่
ปี (2561-2565) หน้าที่ 50 ลําดับที่ 1 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์
ในการพัฒนาจังหวัดข้อ 2. การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม และคุณธรรมฯ

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อต่าง ๆ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อต่าง ๆ เช่น ค่า
ป้ายประชาสัมธ์ รณรงค์ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ ค่าสารเคมีป้องกัน
โรค ฯลฯ เป็นเงิน 10,000 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาสี่
ปี (2561-2565) หน้าที่ 50 ลําดับที่ 5 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์
ในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ข้อ 2 การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม และ
คุณธรรมฯ

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้า เช่น ค่า วัคซีน ค่าอุปกรณ์ การฉีดวัดซีน ค่าตอบแทน ผู้ฉีดวัดซีน เป็น
ต้น เป็นเงิน 50,000 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี  เปลี่ยนแปลงและ
เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 (2561-2565) หน้าที่ 13 ลําดับที่ 1 สอดคล้องกับ
ประเด็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาจังหวัดข้อ 2. การสร้างสังคมแห่ง
วัฒนธรรม และคุณธรรมฯ

โครงการอบรมฟื้นฟูความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข (อ
สม.)

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานตามโครงการอบรมฟื้นฟูความรู้เพื่อ
พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) เช่น ค่าป้าย ค่าอาหาร ค่า
วิทยากร ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการดําเนิน
กิจกรรม เป็นเงิน 30,000 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาสี่
ปี (2561-2565) หน้าที่ 50 ลําดับที่ 8 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์
การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ข้อ 2 การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรมและ
คุณธรรมฯ

ค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ เช่น แอลกอฮอล์ ออกซิเจน นํ้ายาต่าง ๆ เวชภัณฑ์ ถุงมือ สําลีผ้าพัน
แผลฯลฯ เป็นเงิน 40,000 บาท 
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 580,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 580,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 580,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการปันนํ้าใจให้ไออุ่นช่วยพี่น้องต้านลมหนาว จํานวน 500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการปันนํ้าใจให้ไออุ่นช่วยพี่น้อง
ต้านลมหนาว เช่น ค่าจัดซื้อผ้าห่ม เครื่องกันหนาว เป็นต้น ให้แก่
ประชาชนในพื้นที่ตําบลอมก๋อย เป็นเงิน 500,000 บาท ปรากฏในแผน
พัฒนาสี่ปี เปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 1 (2561 - 2565) หน้าที่ 13 ลําดับที่ 2 สอดคล้องกับประเด็น
ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาจังหวัด ข้อ 2. 

โครงการฝึกอบมรมศูนย์ศูนย์พัฒนาครอบครัวอบอุ่น สร้างชุมชนเข้มแข้ง จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานตามโครงการฝึกอบรมศูนย์พัฒนา
ครอบครัวอบอุ่นสร้างชุมชนเข้มแข็ง เช่น  ค่าป้าย ค่าอาหาร ค่า
วิทยากร ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการดําเนิน
กิจกรรม ฯลฯ เป็นเงิน 20,000 บาท  ปรากฏในแผนพัฒนาสี่
ปี (2561 - 2565) หน้าที่ 51 ลําดับที่ 3 สอดคล้องกับ
ประเด็น ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาจังหวัด ข้อ 2. ด้านการสร้างสังคมแห่ง
วัฒนธรรม และคุณธรรมฯ

โครงการสงเคราะห์เด็กกําพร้าและเด็กถูกทอดทิ้ง จํานวน 60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ตามโครงการสงเคราะห์เด็กกําพร้าและเด็กถูกท้อง
ทิ้ง เช่น เงินทุนการศึกษา เงินทุนยังชีพ ค่าวัสดุอุปกรณ์ เป็นต้น เป็น
เงิน 60,000 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาสี่
ปี (2561 - 2565) หน้าที่ 51 ลําดับที่ 1 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์
ในการพัฒนาจังหวัด ข้อ 2. ด้านการสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม และ
คุณธรรมฯ

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 2,549,700 บาท

งบบุคลากร รวม 1,326,800 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,326,800 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 524,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบลและเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปีจํานวน 2 อัตราเป็นเงิน 524,500 บาท

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานส่วนตําบล เป็น
เงิน 10,000  บาท

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งหัวหน้าส่วนราชการ เป็น
เงิน 42,000 บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 670,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 3 อัตรา และค่าจ้าง
พนักงานทั่วไป จํานวน 2 อัตรา เป็นเงิน 670,300 บาท
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เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ จํานวน 3 อัตรา และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงาน
จ้างทั่วไป จํานวน 2 อัตรา เป็นเงิน 80,000 บาท
โดยถือปฏิบัติตามเอกสารดังต่อไปนี้
 - ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง หลัก
เกณฑ์เกี่ยวกับอัตราเงินเดือน และวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบ
แทนอื่น (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
 - ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทน
อื่น (ฉบับที่ 6 ) ลงวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2559 (เงินประจําตําแหน่ง)
 - ประกาศ ก.อบต. จังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2558 และ
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล เรื่อง กําหนดมาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 3 ) ลงวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ
. 2557 

งบดําเนินงาน รวม 1,000,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 30,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานส่วน
ตําบล พนักงานจ้าง ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ปกติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การเบิกจ่ายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.          2559 เป็นเงิน 20,000 บาท

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบล ซึ่งมีสิทธิ
เบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2541 เป็นเงิน 10,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 430,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 300,000 บาท
1) เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนการอบรม ประชุม สัมมนา
ต่างๆ เช่น ค่าลงทะเบียนประชุม ค่าธรรมเนียมในการฝึกอบรมประชุม
สัมมนาต่างๆ ของคณะผู้บริหารสมาชิก อบต.พนักงานส่วนตําบลและ
พนักงานจ้าง ค่าธรรมเนียมที่ดิน หรือค่าธรรมเนียมใดๆ ที่สามารถเบิก
จ่ายในประเภทรายจ่ายนี้เป็นเงิน 50,000 บาท
2) เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างเหมาทําการอย่างหนึ่ง อย่าง
ใดซึ่งมิใช่เป็นการ ประกอบดัดแปลงต่อเติม เสริมสร้างครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อ
สร้าง เช่น ค่าจ้างเหมาสูบนํ้า ค่าบริการกําจัดปลวก ค่าบริการกําจัดสิ่ง
ปฏิกูล ค่าล้างอัดฉีดรถยนต์ ค่าจ้างเหมาจัดทํา ของขวัญหรือของที่ระลึก
ต่างๆ ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาต้นไม้ สวนไม้ประดับ สวนหย่อม สนาม
หญ้า หรือที่สาธารณะ ค่าจ้างเหมาทําความสะอาดถนน ค่าจ้างเหมาอื่นๆ ที่
เป็นกิจการในอําเนาจหน้าที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้   เป็น
เงิน 250,000 บาท
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนตําบล
พนักงานจ้าง รวมทั้งผู้ที่ได้รับคําสั่งจากนายกให้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อ
ประโยชน์ ขององค์การบริการส่วนตําบล โดยจ่ายเป็น ค่าเบี้ยเลี้ยง เดิน
ทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทาง
ด่วน        พิเศษ ค่าธรรมเนียม ในการใช้สนามบิน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องเป็นเงิน 30,000 บาท

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ประเภทต่าง ๆ
 เช่น ตู้ โต๊ะ เก้าอี้ คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด  เครื่องถ่ายเอกสาร  เครื่อง
ปรับอากาศ ยานพาหนะ ฯลฯ ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี  เป็น
เงิน 100,000 บาท 

ค่าวัสดุ รวม 540,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ แฟ้ม ไม้
บรรทัด ตรายาง                  แบบพิมพ์ หมึก นํ้าดื่ม ฯลฯ ที่ใช้ในกิจการ
ขององค์การบริหารส่วนตําบล เป็นเงิน 30,000 บาท 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟ ปลั๊กไฟฟ้า สาย
ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า สวิทซ์ไฟฟ้า ฯลฯ อุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวกับเครื่องรับส่ง
วิทยุสื่อสาร เครื่องขยายเสียง สําหรับอาคารสํานักงานและอาคารสถานที่
อื่นๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ เป็นเงิน 100,000 บาท

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 350,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ สี ปูน
ซีเมนต์ อิฐ กระเบื้อง สังกะสี ทราย แผ่นเหล็ก เสาเหล็ก เหล็กเส้น ไม้
ต่างๆ ท่อนํ้า อุปกรณ์ประปา ฯลฯ เป็นเงิน 350,000 บาท

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยาง
ใน หัวเทียน สําหรับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และยานพาหนะ ฯลฯ เป็น
เงิน 30,000 บาท  

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
เม้าส์แผ่น หรือจานบันทึกข้อมูล เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิป โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ กระดาษต่อเนื่อง ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ เป็น
เงิน 30,000 บาท

งบลงทุน รวม 222,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 222,900 บาท
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

โครงการจัดซื้อแบบหล่อลูกปูนทรงกระบอก (Cylinder) จํานวน 12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเบบหล่อลูกปูนทรงกระบอก จํานวน 1 ชุด เป็น
เงิน 12,000 บาทโดยมี  คุณลักษณะ ดังนี้  มีรูปทรง
กระบอก ขนาด 30 x 15 เซนติเมตร  ทําด้วยเหล็กหล่อ ด้านในไส
เรียบ     สามารถแยกออกได้ และประกอบกันได้อย่างสนิท ปราศจากช่อง
โหว่ โดยมีน็อตขันยึด  (1 ชุดประกอบด้วยแบบหล่อ จํานวน 3 ลูก) พร้อม
เหล็กกระทุ้งคอนกรีตกลม 1 อัน
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที่ 9 มิถุนายน 2559
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี เปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 1 (2561 -2564) หน้าที่ 9 ลําดับที่ 15. 
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โครงการจัดซื้อแบบหล่อลูกปูนทรงเหลี่ยม (Cube) จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเบบหล่อลูกปูนทรงเหลี่ยม จํานวน 1 ชุด เป็น
เงิน 10,000 บาทโดยมี คุณลักษณะดังนี้  มีรูปทรง
ลูกบาศก์ ขนาด 15 x 15 x 15 เซนติเมตร  ทําด้วยเหล็กหล่อ ด้านใน ไส
เรียบ สามารถแยกออกได้ และประกอบกันได้อย่างสนิท ปราศจากช่อง
โหว่ โดยมีน็อตขันยึด                (1 ชุดประกอบด้วยแบบหล่อ จํานวน 3
 ลูก) พร้อมเหล็กกระทุ้งคอนกรีตกลม 1 อัน 
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที่ 9 มิถุนายน 2559
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี เปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 1 (2561 -2564) หน้าที่ 9 ลําดับที่ 14. 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สําหรับงานประมวลผล จํานวน 21,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค สําหรับงานประมวล
ผล จํานวน 1 ชุด โดยมีคุณลักษณะ ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี 2561 จํานวนเงิน  21,000 บาท 
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที่ 9 มิถุนายน 2559
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (2561 -2564) หน้าที่ 66 ลําดับที่ 27

โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดํา ชนิด 
Network

จํานวน 7,900 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาว
ดํา ชนิด Network จํานวน  1 ชุด โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี 2561 จํานวน
เงิน 7,900 บาท 
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที่ 9 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี เปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 1  (2561 -2564) หน้าที่ 10 ลําดับที่ 16.

ครุภัณฑ์อื่น
โครงการจัดซื้อเครื่องปั๊มนํ้าบาดาล ขนาด 1 แรงม้า จํานวน 18,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปั๊มนํ้าบาดาลแบบซัมเมิสซิเบิ้ล 1 แรงม้า  (1
 เฟส) จํานวน 1 ชุด จํานวนเงิน 18,000 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้ มี
มอเตอร์ขนาด 1HP 1PHSE 0.75 Kw. , สายไฟ ยาวไม่น้อยกว่า 50
 เมตร มีฝาปิดบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 7 นิ้ว พร้อม
กล่องสตาร์ทเครื่องสูบนํ้า 
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที่ 9 มิถุนายน 2559
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี เปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 1  (2561 -2564) หน้าที่ 9 ลําดับที่ 8.

โครงการจัดซื้อเครื่องปั๊มนํ้าบาดาล ขนาด 1.5 แรงม้า จํานวน 45,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปั๊มนํ้าบาดาลแบบซัมเมิสซิเบิ้ล 1.5 แรงม้า  (1
 เฟส) จํานวน 2 ชุด จํานวนเงิน 45,000 บาท  โดยมีคุณลักษณะดังนี้ มี
มอเตอร์ขนาด 1.5HP 1PHSE 1.1 Kw. , สายไฟ ยาวไม่น้อยกว่า 100
 เมตร มีฝาปิดบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 7 นิ้ว พร้อม
กล่องสตาร์ทเครื่องสูบนํ้า 
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที่ 9 มิถุนายน 2559
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี เปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 1  (2561 -2564) หน้าที่ 9 ลําดับที่ 9.
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โครงการจัดซื้อเครื่องปั๊มนํ้าบาดาล ขนาด 2 แรงม้า จํานวน 60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปั๊มนํ้าบาดาลแบบซัมเมิสซิเบิ้ล 2 แรงม้า  (1
 เฟส) จํานวน 2 ชุด จํานวนเงิน 60,000 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้ มี
มอเตอร์ขนาด 2 HP 1PHSE 1.5 Kw. , สายไฟ ยาวไม่น้อยกว่า100
 เมตร มีฝาปิดบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 7 นิ้ว พร้อม
กล่องสตาร์ทเครื่องสูบนํ้า 
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที่ 9 มิถุนายน 2559
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี เปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 1  (2561 -2564) หน้าที่ 9 ลําดับที่ 10.

โครงการจัดซื้อเครื่องปั๊มนํ้าบาดาล ขนาด 3 แรงม้า จํานวน 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปั๊มนํ้าบาดาล 3 แรงม้าแบบซัมเมิสซิเบิ้ล  (1
 เฟส) จํานวน 1 ชุด จํานวนเงิน 40,000 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้ มี
มอเตอร์ขนาด 3 HP 1PHSE 2.2 Kw. , สายไฟ ยาวไม่น้อยกว่า100
 เมตร มีฝาปิดบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 7 นิ้ว พร้อม
กล่องสตาร์ทเครื่องสูบนํ้า 
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที่ 9 มิถุนายน 2559
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี เปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 1  (2561 -2564) หน้าที่ 9 ลําดับที่ 11.

โครงการจัดซื้อประแจคอม้า ชนิดขาเดียว ขนาด 14 นิ้ว จํานวน 4,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจัดซื้อประแจคอม้า ชนิดขาเดียว ขนาด 14
 นิ้ว จํานวน 1 ชุด จํานวนเงิน 4,000 บาท
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที่ 9 มิถุนายน 2559
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี เปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 1  (2561 -2564) หน้าที่ 9 ลําดับที่ 12.

โครงการจัดซื้อประแจคอม้า ชนิดขาเดียว ขนาด 18 นิ้ว จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจัดซื้อประแจคอม้า ชนิดขาเดียว ขนาด 18
 นิ้ว จํานวน 1 ชุด จํานวนเงิน 5,000 บาท 
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที่ 9 มิถุนายน 2559
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี เปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 1  (2561 -2564) หน้าที่ 9 ลําดับที่ 13.

งานไฟฟ้าถนน รวม 11,150,000 บาท
งบลงทุน รวม 11,150,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์ รวม 497,000 บาท
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

โครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิด (cctv) และอุปกรณ์ จํานวน 497,000 บาท
โครงการจัดซื้จัดซื้อกล้องวงจรปิด (cctv)  เป็นเงิน 497,000 บาท โดยมี
คุณลักษณะ ดังนี้ เป็นกล้องวงจรปิดชนิดเครือข่าย เครื่องบันทึกภาพ
ขนาด 16 ช่อง พร้อมอุปกรณ์ครบชุด
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที่ 9 มิถุนายน 2559
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี เปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 1  (2561 -2564) หน้าที่ 3 ลําดับที่ 1.
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 10,653,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 16 บ้านผาปูนดง จํานวน 495,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ที่ 16 บ้านผา
ปูนดง  กว้าง 4.00 ยาว 120 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมถ่มไหล่
ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.30 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างรวมไม่น้อย
กว่า 480.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ อบต.อมก๋อย เป็น
เงิน 495,000 บาท 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
. 2537
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564) หน้า 39 ข้อ 28 สอดคล้อง
กับประเด็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ข้อ 1 ด้านการ
พัฒนาเศรษฐกิจฯ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ที่ 5 บ้านแม่ต๋อม จํานวน 540,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ที่ 5 บ้านแม่
ต๋อมใต้ จํานวน 3 จุด
จุดที่ 1 กว้าง 4.00 ยาว 50 เมตร หนา 0.15 เมตร 
จุดที่ 2  กว้าง 4.00 ยาว 67 เมตร หนา 0.15 เมตร 
จุดที่ 3  กว้าง 4.00 ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร 
พร้อมถ่มไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.30 เมตร ความยาวรวมทั้ง
สิ้น 192.00 เมตรหรือมีพื้นที่ก่อสร้างรวมไม่น้อยกว่า 768 ตาราง
เมตร รายละเอียดตามแบบ อบต.อมก๋อย เป็นเงิน 540,000 บาท 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
. 2537
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564) หน้า 41 ข้อ 17 สอดคล้อง
กับประเด็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ข้อ 1 ด้านการ
พัฒนาเศรษฐกิจฯ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านยางแก้ว จํานวน 477,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ที่ 10 บ้านยาง
แก้ว จํานวน 2 จุด
จุดที่ 1 กว้าง 4.00 ยาว 80 เมตร หนา 0.15 เมตร 
จุดที่ 2  กว้าง 4.00 ยาว 103 เมตร หนา 0.15 เมตร 
พร้อมถ่มไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.30 เมตร ความยาวรวมทั้ง
สิ้น 183.00 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้าง     รวมไม่น้อยกว่า 732.00
 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ อบต.อมก๋อย เป็นเงิน 477,000 บาท 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
. 2537
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564) หน้า 38 ข้อ 22 สอดคล้อง
กับประเด็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ข้อ 1 ด้านการ
พัฒนาเศรษฐกิจฯ
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านตุงติง จํานวน 484,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ที่ 11 บ้านตุง
ติง จํานวน 2 จุด
จุดที่ 1 กว้าง 3.00 ยาว 77 เมตร หนา 0.15 เมตร 
จุดที่ 2  กว้าง 4.00 ยาว 130 เมตร หนา 0.15 เมตร 
พร้อมถ่มไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.30 เมตร ความยาวรวมทั้ง
สิ้น 207.00 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้าง     รวมไม่น้อยกว่า 751.00
 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ อบต.อมก๋อย เป็นเงิน 484,000 บาท 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
. 2537
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564) หน้า 38 ข้อ 23 สอดคล้อง
กับประเด็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ข้อ 1 ด้านการ
พัฒนาเศรษฐกิจฯ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านกะเบอะดิน จํานวน 496,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ที่ 12 บ้านกะ
เบอะดิน จํานวน 3 จุด
จุดที่ 1 กว้าง 3.00 ยาว 50 เมตร หนา 0.15 เมตร 
จุดที่ 2  กว้าง 3.00 ยาว 60 เมตร หนา 0.15 เมตร 
จุดที่ 3  กว้าง 4.00 ยาว 108 เมตร หนา 0.15 เมตร 
พร้อมถ่มไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.30 เมตร ความยาวรวมทั้ง
สิ้น 218.00 เมตรหรือมีพื้นที่ก่อสร้างรวมไม่น้อยกว่า 762 ตาราง
เมตร รายละเอียดตามแบบ อบต.อมก๋อย เป็นเงิน 496,000 บาท
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
. 2537
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564) หน้า 41 ข้อ 24 สอดคล้อง
กับประเด็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ข้อ 1 ด้านการ
พัฒนาเศรษฐกิจฯ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 บ้านแม่ต๋อมบน จํานวน 415,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ที่ 13 บ้านแม่
ต๋อมบน กว้าง 1.00 ยาว 647 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมถมไหล่
ทาง 1 ข้าง กว้างเฉลี่ย 0.30 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้าวรวมก่อสร้างไม่
น้อยกว่า 647 ตารางเมตร  รายละเอียดตามแบบ อบต.อมก๋อย
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
. 2537
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564) หน้า 41 ข้อ 36 สอดคล้อง
กับประเด็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ข้อ 1 ด้านการ
พัฒนาเศรษฐกิจฯ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 บ้านยางเปาเหนือ จํานวน 498,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ที่ 14 บ้านยาง
เปาเหนือ กว้าง 3.00 ยาว 253 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมถ่มไหล่
ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.30 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างรวมไม่น้อย
กว่า 759.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ อบต.อมก๋อย เป็น
เงิน 498,000 บาท 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
. 2537
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564) หน้า 39 ข้อ 26 สอดคล้อง
กับประเด็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ข้อ 1 ด้านการ
พัฒนาเศรษฐกิจฯ
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 บ้านยองแหละ จํานวน 492,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ที่ 15 บ้านยอง
แหละ จํานวน 2 จุด
จุดที่ 1 กว้าง 3.00 ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร 
จุดที่ 2  กว้าง 3.00 ยาว 133 เมตร หนา 0.15 เมตร 
พร้อมถ่มไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.30 เมตร ความยาวรวมทั้ง
สิ้น 233.00 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างรวมไม่น้อยกว่า 699.00 ตาราง
เมตร รายละเอียดตามแบบ อบต.อมก๋อย เป็นเงิน 492,000 บาท 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
. 2537
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564) หน้า 38 ข้อ 27 สอดคล้อง
กับประเด็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ข้อ 1 ด้านการ
พัฒนาเศรษฐกิจฯ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 17 บ้านแม่ระมีด จํานวน 491,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ที่ 17 บ้านแม่
ระมีด จํานวน 2 จุด
จุดที่ 1 กว้าง 3.00 ยาว 107 เมตร หนา 0.15 เมตร 
จุดที่ 2  กว้าง 3.00 ยาว 130 เมตร หนา 0.15 เมตร 
พร้อมถ่มไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.30 เมตร ความยาวรวมทั้ง
สิ้น 237.00 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างรวมไม่น้อยกว่า 711.00 ตาราง
เมตร รายละเอียดตามแบบ อบต.อมก๋อย เป็นเงิน 491,000 บาท 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
. 2537
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564) หน้า 39 ข้อ 29 สอดคล้อง
กับประเด็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ข้อ 1 ด้านการ
พัฒนาเศรษฐกิจฯ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 19 บ้านมะหินหลวง จํานวน 474,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ที่ 19 บ้านมะ
หินหลวง จํานวน 2 จุด
จุดที่ 1 กว้าง 4.00 ยาว 80 เมตร หนา 0.15 เมตร 
จุดที่ 2  กว้าง 4.00 ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร 
พร้อมถ่มไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.30 เมตร ความยาวรวมทั้ง
สิ้น 180.00 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างรวมไม่น้อยกว่า 720.00 ตาราง
เมตร รายละเอียดตามแบบ อบต.อมก๋อย เป็นเงิน 474,000 บาท
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
. 2537
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564) หน้า 39 ข้อ 31 สอดคล้อง
กับประเด็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ข้อ 1 ด้านการ
พัฒนาเศรษฐกิจฯ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านยางเปาใต้ จํานวน 484,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ที่ 2 บ้านยาง
เปาใต้  จํานวน 2 จุด
จุดที่ 1 กว้าง 3.00 ยาว 120 เมตร หนา 0.15 เมตร 
จุดที่ 2  กว้าง 3.00 ยาว 125 เมตร หนา 0.15 เมต
พร้อมถ่มไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.30 เมตร ความยาวรวมทั้ง
สิ้น 245.00 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้าง      รวมไม่น้อยกว่า 735.00
 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ อบต.อมก๋อย เป็นเงิน 484,000 บาท 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
. 2537
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564) หน้า 38 ข้อ 14 สอดคล้อง
กับประเด็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ข้อ 1 ด้านการ
พัฒนาเศรษฐกิจฯ
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 20 บ้านขุน จํานวน 488,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)  หมู่ที่ 20  บ้าน
ขุน จํานวน 2 จุด
จุดที่ 1 กว้าง 3.00 ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร 
จุดที่ 2  กว้าง 3.00 ยาว 157 เมตร หนา 0.15 เมตร 
พร้อมถ่มไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.30 เมตร ความยาวรวมทั้ง
สิ้น 257.00 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างรวมไม่น้อยกว่า 771.00 ตาราง
เมตร รายละเอียดตามแบบ อบต.อมก๋อย เป็นเงิน 488,000 บาท
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
. 2537
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564) หน้า 39 ข้อ 32 สอดคล้อง
กับประเด็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ข้อ 1 ด้านการ
พัฒนาเศรษฐกิจฯ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านแม่อ่างขาง จํานวน 495,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ที่ 6 บ้านแม่
อ่างขาง จํานวน 2 จุด
จุดที่ 1 กว้าง 4.00 ยาว 92 เมตร หนา 0.15 เมตร 
จุดที่ 2  กว้าง 4.00 ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร 
พร้อมถ่มไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.30 เมตร ความยาวรวมทั้ง
สิ้น 192.00 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างรวมไม่น้อยกว่า 768.00 ตาราง
เมตร รายละเอียดตามแบบ อบต.อมก๋อย เป็นเงิน 495,000 บาท 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
. 2537
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564) หน้า 38 ข้อ 19 สอดคล้อง
กับประเด็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ข้อ 1 ด้านการ
พัฒนาเศรษฐกิจฯ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านผาปูน จํานวน 350,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ที่ 7 บ้านผา
ปูน กว้าง 4.00 ยาว 130 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมถ่มไหล่ทางกว้าง
เฉลี่ยข้างละ 0.30 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างรวมไม่น้อย กว่า 520.00
 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ อบต.อมก๋อย เป็นเงิน 350,000 บาท 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
. 2537
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564) หน้า 39 ข้อ 19 สอดคล้อง
กับประเด็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ข้อ 1 ด้านการ
พัฒนาเศรษฐกิจฯ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านยองกือ จํานวน 485,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ที่ 8 บ้านยอง
กือ กว้าง 4.00 ยาว 192 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมถ่มไหล่ทางกว้าง
เฉลี่ยข้างละ 0.30 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างรวมไม่น้อยกว่า      768.00
 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ อบต.อมก๋อย เป็นเงิน 485,000 บาท
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
. 2537
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564) หน้า 39 ข้อ 20 สอดคล้อง
กับประเด็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ข้อ 1 ด้านการ
พัฒนาเศรษฐกิจฯ
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โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ที่ บ้านเหล่ามะ
ฟัก

จํานวน 394,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านเหล่า
มะฟัก ขนาดความกว้าง 0.40 เมตร ความยาว 130 เมตร ความลึก 0.40
 เมตร รายละเอียดตามแบบ อบต.อมก๋อย เป็นเงิน 394,000 บาท 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
. 2537
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564) หน้า 41 ข้อ 42 สอดคล้อง
กับประเด็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ข้อ 1 ด้านการ
พัฒนาเศรษฐกิจฯ

โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งจําเริง จํานวน 600,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งจํา
เริง กว้าง 5.00 ยาว 14 เมตร ความสูง 3.60 เมตร พื้นที่ใช้สอยไม่น้อย
กว่า 78 ตารางเมตร  รายละเอียดตามแบบ อบต.อมก๋อย เป็น
เงิน 600,000 บาท
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
. 2537
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564) หน้า 42 ข้อ 45 สอดคล้อง
กับประเด็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ข้อ 1 ด้านการ
พัฒนาเศรษฐกิจฯ

โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ที่ 13 บ้านแม่ต๋อมบน จํานวน 124,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ที่ 13 บ้านแม่
ต๋อมบน กว้าง 1.00 ยาว 647 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมถมไหล่
ทาง 1 ข้าง กว้างเฉลี่ย 0.30 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้าวรวมก่อสร้างไม่
น้อยกว่า 647 ตารางเมตร  รายละเอียดตามแบบ อบต.อมก๋อย 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
. 2537
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564) หน้า 41 ข้อ 36 สอดคล้อง
กับประเด็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ข้อ 1 ด้านการ
พัฒนาเศรษฐกิจฯ

โครงการขุดเจาะบาดาล พร้อมติดต้ังอุปกรณ์ บ้านตุงลอย หมู่ที่ ๔ จํานวน 336,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดเจาะบ่อบาดาล  ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว ความลึก
ไม่น้อยกว่า 130 เมตร พร้อมดําเนินการติดตั้งเครื่องสูบนํ้าบาดาลแบบจม
นํ้า และตู้ควบคุมอุปกรณ์รายละเอียดตามแบบ อบต.อมก๋อย เป็น
เงิน 336,000 บาท 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
. 2537
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564) หน้า 41 ข้อ 38 สอดคล้อง
กับประเด็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ข้อ 1 ด้านการ
พัฒนาเศรษฐกิจฯ

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
โครงการซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จํานวน 800,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตําบล
ที่ชํารุดเสียหายหรือจําเป็นต้องบํารุงรักษามิให้เกิดความเสียหายหรือทรุด
โทรมกว่าเดิม เช่น อาคารสํานักงาน ห้องทํางาน ห้องประชุม รั้ว ถนนและ
บรรดาสิ่งก่อสร้างอื่นๆ เป็นเงิน 800,000 บาท 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
. 2537
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564) หน้า 42 ข้อ 51 สอดคล้อง
กับประเด็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ข้อ 1 ด้านการ
พัฒนาเศรษฐกิจฯ
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โครงการปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จํานวน 350,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตําบล
ที่ชํารุดเสียหายหรือจําเป็นต้องบํารุงรักษามิให้เกิดความเสียหายหรือทรุด
โทรมกว่าเดิม เช่น อาคารสํานักงาน ห้องทํางาน ห้องประชุม รั้ว ถนนและ
บรรดาสิ่งก่อสร้างอื่นๆ เป็นเงิน 350,000 บาท 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
. 2537
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564) หน้า 42 ข้อ 51 สอดคล้อง
กับประเด็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ข้อ 1 ด้านการ
พัฒนาเศรษฐกิจฯ

โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 18 บ้านสบอมแฮด จํานวน 496,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 18 บ้านสบอมแฮด
 รายละเอียดตามแบบ อบต.อมก๋อย เป็นเงิน 496,000.00 บาท 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
. 2537
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564) หน้า 41 ข้อ 39 สอดคล้อง
กับประเด็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ข้อ 1 ด้านการ
พัฒนาเศรษฐกิจฯ

โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านตุงลอย จํานวน 184,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านตุงลอย ราย
ละเอียดตามแบบ อบต.อมก๋อย เป็นเงิน 184,000.00 บาท 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
. 2537
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564) หน้า 41 ข้อ 39 สอดคล้อง
กับประเด็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ข้อ 1 ด้านการ
พัฒนาเศรษฐกิจฯ

โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 7 บ้านผาปูน จํานวน 130,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 7 บ้านผาปูน ราย
ละเอียดตามแบบ อบต.อมก๋อย เป็นเงิน 130,000.00 บาท 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
. 2537
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564) หน้า 42 ข้อ 51 สอดคล้อง
กับประเด็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ข้อ 1 ด้านการ
พัฒนาเศรษฐกิจฯ

โครงการปรับปรุงหอกระจายข่าว หมู่ที่ 1 บ้านเหล่ามะฟัก จํานวน 75,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงหอกระจายข่าวประจําหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านเหล่า
มะฟัก รายละเอียดตามแบบ อบต.อมก๋อย เป็นเงิน 75,000.00 บาท 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
. 2537
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564) หน้า 42 ข้อ 51 สอดคล้อง
กับประเด็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ข้อ 1 ด้านการ
พัฒนาเศรษฐกิจฯ
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวม 630,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 630,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 630,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการทําแนวกันไฟป่าชุมชน จํานวน 200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการทําแนวกันไฟป่า
ชุมชน เช่น ค่าป้าย ค่าอาหาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการดําเนินการ ค่า
โฆษณาประชาสัมพันธ์ ฯลฯ เป็นเงิน 200,000 บาท
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559     
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564) หน้าที่ 46 ลําดับที่ 8 สอด
คล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ข้อ 3. ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติฯ

โครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติตําบลอมก๋อย จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการปลูกป่าเฉลิมพระ
เกียรติตําบลอมก๋อย เช่น ค่าป้าย ค่าอาหาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการดําเนิน
การ ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ ฯลฯ เป็นเงิน 50,000 บาท 
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559    
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564) หน้าที่ 46 ลําดับที่ 6 สอด
คล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ข้อ 3. ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติฯ

โครงการป้องกันไฟป่าและดับไฟป่าในพื้นที่ตําบลอมก๋อย จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้ในการดําเนินการตามโครงการป้องกันไฟป่าและดับไฟ
ป่าในพื้นที่ตําบลอมก๋อย เช่น ค่าป้าย ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการดําเนินการ ค่า
โฆษณาประชาสัมพันธ์ ฯลฯ เป็นเงิน 10,000 บาท
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564) หน้าที่ 46 ลําดับที่ 5 สอด
คล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ข้อ 3. ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติฯ

โครงการฝายชะลอนํ้า ตําบลอมก๋อย จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการฝ่ายชะลอนํ้า  ใน
พื้นที่ตําบลอมก๋อย เช่น ค่าป้าย ค่าอาหาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการดําเนิน
การ ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ ฯลฯ เป็นเงิน100,000 บาท 
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564) หน้าที่ 46 ลําดับที่ 7 สอด
คล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ข้อ 3. ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติฯ
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โครงการฝีกอบรมให้ความรู้การป้องกันไฟป่าและดับไฟป่า จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้ในการดําเนินการตามโครงการฝึกอบรมให้ความรู้
ป้องกันไฟป่าและดับไฟป่าในพื้นที่   ตําบลอมก๋อย เช่น ค่าป้าย ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ในการดําเนินการ ฯลฯ เป็นเงิน 10,000 บาท
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (2561 -2564) หน้าที่ 46 ลําดับที่ 5 สอด
คล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดข้อ 5. ด้านการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐฯ

โครงการฝึกอบรมป้องกันแก้ไขปัญหาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้ในตามโครงการฝึกอบรมป้องกันแก้ไขปัญหาทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม      เช่น ค่าป้าย ค่าอาหาร ค่าวิทยากร ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ในการดําเนินการ ฯลฯ เป็นเงิน 10,000 บาท 
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (2561 -2564) หน้าที่ 46 ลําดับที่ 12 สอด
คล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดข้อ 5. ด้านการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐฯ

โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การควบคุมไฟป่า จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้ในการดําเนินการตามโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์
การควบคุมไฟป่า เช่น ค่าป้าย ค่าอาหาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการดําเนิน
การ ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ ฯลฯ เป็นเงิน 10,000 บาท 
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564) หน้าที่ 46 ลําดับที่ 5 สอด
คล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ข้อ 3. ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติฯ 

โครงการรณรงค์ลดหมอกควัน จํานวน 200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการรณรงค์ลดหมอก
ควัน เช่น ค่าป้าย ค่าอาหาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการดําเนินการ ค่าโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ ฯลฯ เป็นเงิน 200,000 บาท 
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564) หน้าที่ 45 ลําดับที่ 3 สอด
คล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ข้อ 3. ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติฯ

โครงการอนุรักษ์ป่าต้นนํ้าตําบลอมก๋อย จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการอนุรักษ์ป่าต้นนํ้า
ตําบลอมก๋อย เช่น ค่าป้าย ค่าอาหาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการดําเนิน
การ ฯลฯ เป็นเงิน 30,000 บาท
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา              และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559    
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564) หน้าที่ 45 ลําดับที่ 2 สอด
คล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ข้อ 3. ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติฯ
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โครงการอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่าประจําหมู่บ้าน จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการอบรมอาสาสมัคร
ป้องกันไฟป่าประจําหมู่บ้าน  เช่น ค่าป้าย ค่าอาหาร ค่าวิทยากร ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ในการดําเนินการ ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ ฯลฯ   เป็น
เงิน 10,000 บาท 
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (2561 -2564) หน้าที่ 46 ลําดับที่ 5 สอด
คล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดข้อ 5. ด้านการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐฯ

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 552,500 บาท
งบดําเนินงาน รวม 552,500 บาท

ค่าใช้สอย รวม 552,500 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการค่ายคุณธรรมต้านภัยยาเสพติด จํานวน 170,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการค่ายคุณธรรมต้านภัยยาเสพติด เช่น ค่า
ป้าย ค่าอาหาร  ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการดําเนินการ ค่าสถาน
ที่ ฯลฯ เป็นเงิน 170,000 บาท  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (2561 -2564) หน้าที่ 54 ลําดับที่ 2 สอด
คล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดข้อ 5. ด้านการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐฯ

โครงการจัดงานวันสตรีสากล จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานวันสตรีสากล ได้แก่ ค่าป้าย ค่า
วัสดุอุปกรณ์ในการดําเนินการ ค่าอาหาร ค่าสถานที่  ฯลฯ เป็น
เงิน 10,000 บาท
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564) หน้าที่ 51 ลําดับที่ 1 สอด
คล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ข้อ 3. ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติฯ  

โครงการปกป้องกสถาบัน จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปกป้องสถาบัน ค่าใช้จ่าย เช่น ค่า
ป้าย ค่าอาหาร ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการดําเนินการ ฯลฯ เป็น
เงิน 10,000 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (2561-2565)  หน้าที่ 56
 ลําดับที่ 1 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาจังหวัด
เชียงใหม่ ข้อ 5 ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐฯ
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (2561 -2564) หน้าที่ 56 ลําดับที่ 1 สอด
คล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดข้อ 5. ด้านการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐฯ
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โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันและการแก้ไขปัญหายาเสพติดสู่
ชุมขน

จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ การป้องกันและ
การแก้ไขปัญหายาเสพติดสู่ชุมชน เช่น ค่าป้าย ค่าอาหาร ค่าวิทยากร ค่า
เครื่องเขียน แบบพิมพ์  ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการดําเนินการ ฯลฯ เป็น
เงิน 60,000 บาท 
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (2561 -2564) หน้าที่ 54 ลําดับที่ 3 สอด
คล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดข้อ 5. ด้านการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐฯ

โครงการเพิ่มคุณค่า ภูมิปัญญาผู้สูงวัย จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเพิ่มคุณค่า ภูมิปัญญาผู้สูงวัย เช่น ค่า
ป้าย ค่าอาหาร ค่าวิทยากร ค่าเครื่องเขียน แบบพิมพ์  ค่าวัสดุอุปกรณ์ใน
การดําเนินการ ฯลฯ เป็นเงิน 30,000 บาท
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี เปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 1  (2561 -2564) หน้าที่ 3 ลําดับที่ 1. สอดคล้องกับประเด็น
ยุทธศาสตร์จังหวัดข้อ 2. ด้านการสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรมฯ

โครงการเพิ่มศักยภาพและส่งเสริมอาชีพเพื่อยกระดับรายได้ครัวเรือนตําบล
อมก๋อย

จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเพิ่มศักยภาพและส่งเสริมอาชีพเพื่อยก
ระดับรายได้ ครัวเรือน  ตําบลอมก๋อย ซึ่งจะเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และศึกษาดูงาน เช่น ค่าป้าย ค่าจัดสถานที่ ค่าอาหาร ค่าเครื่องเขียนแบบ
พิมพ์ ค่าวิทยากร ค่าวัสดุ   อุปกรณ์ ในการฝึกอบรม ค่ายานพาหนะ ฯลฯ
  เป็นเงิน 150,000 บาท 
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (2561 -2564) หน้าที่ 43 ลําดับที่ 1 สอด
คล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดข้อ 5. ด้านการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐฯ

โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดสู่ชุมชนตําบลอมก๋อย จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ การป้องกันและ
การแก้ไขปัญหายาเสพติดสู่ชุมชน เช่น ค่าป้าย ค่าอาหาร ค่าวิทยากร ค่า
เครื่องเขียน แบบพิมพ์  ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการดําเนินการ ฯลฯ เป็น
เงิน 60,000 บาท 
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (2561 -2564) หน้าที่ 54 ลําดับที่ 3 สอด
คล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดข้อ 5. ด้านการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐฯ

โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมประชาธิปไตย เช่น ค่าป้าย ค่า
วิทยากร ค่าเครื่องเขียน แบบพิมพ์  ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการดําเนินการ ค่า
อาหาร ฯลฯ เป็นเงิน 5,000 บาท 
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (2561 -2564) หน้าที่ 56 ลําดับที่ 2 สอด
คล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดข้อ 5. ด้านการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐฯ
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โครงการให้ความรู้ ฟื้นฟูและบําบัดผู้ติดยาเสพติด จํานวน 97,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการให้ความรู้ ฟื้นฟูบําบัด ส่งเสริมอาชีพผู้
ติดยาเสพติด และติดตามประเมินผลสําหรับผู้ผ่านการบําบัด ในพื้นที่
ตําบลอมก๋อย เช่น ค่าป้าย ค่าอาหาร ค่าวิทยากร ค่าเครื่องเขียน แบบ
พิมพ์  ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการดําเนินการ ฯลฯ เป็นเงิน 97,500 บาท 
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (2561 -2564) หน้าที่ 54 ลําดับที่ 3 สอด
คล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดข้อ 5. ด้านการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐฯ

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 810,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 810,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 670,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการกีฬา อบต.อมก๋อย จํานวน 400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬา อบต.อม
ก๋อย เช่น ค่าเงินรางวัล ค่าของรางวัล        ค่าจัดสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์
กีฬา ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ค่าอาหาร ค่าป้าย ค่าจ้าง
เหมาบริการ       ต่างๆ ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ค ฯลฯ เป็นเงิน 400,000 บาท 
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559    
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (2561 -2564) หน้าที่ 53 ลําดับที่ 1 สอด
คล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ข้อ 2. ด้าน
การสร้างแห่งวัฒนธรรม และคุณธรรมฯ

โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา จํานวน 270,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา เช่น ค่า
สมัครเข้า  แข่งขัน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าชุดกีฬา ค่าพาหนะ ค่านํ้าดื่ม ค่านํ้า
แข็ง ค่าอาหาร ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬาและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
แข่งขันกีฬา เป็นเงิน 270,000 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (2561-
2565) หน้าที่ 53 ลําดับที่ 2 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ใน   การ
พัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ 2.ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (2561 -2564) หน้าที่ 53 ลําดับที่ 2 สอด
คล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ข้อ 2. ด้าน
การสร้างแห่งวัฒนธรรม และคุณธรรมฯ

ค่าวัสดุ รวม 140,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 140,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดซื้อวัสดุกีฬาให้เยาวชนและ
ประชาชนในพื้นที่ตําบลอมก๋อย เช่น ลูกฟุตบอล ลูกตะกร้อ ไม้แบตมิ
นตัน ไม้ปิงปอง ลูกวอลเล่ย์บอล ลูกเปตอง ฯลฯ ให้แก่หมู่บ้าน/ชุมชน กลุ่ม
หรือชมรมต่างๆ หรือใช้ในการดําเนินกิจกรรมต่างๆ ขององค์การบริการ
ส่วนตําบลอมก๋อย เป็นเงิน 140,000 บาท 
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 520,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 520,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 520,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดกิจกรรมวันสําคัญทางศาสนาและประเพณีต่าง ๆ จํานวน 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดกิจกรรมวันสําคัญทางศาสนาและ
ประเพณีต่าง ๆ ได้แก่ วันวิสาขบูชา วันมาฆาบูชา วันอาสาฬบูชา วันเข้า
พรรษา เป็นต้น โดยจะจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ จัดสถานที่ ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ค่าเทียนพรรษา ค่าดอกไม้ธูปเทียน ค่าอาหารว่างและเครื่อง
ดื่ม ค่าอาหาร      และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการจัดกิจกรรม เป็น
เงิน 40,000 บาท
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (2561 -2564) หน้าที่ 47 ลําดับที่ 9 สอด
คล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ข้อ 2. ด้าน
การสร้างแห่งวัฒนธรรม และคุณธรรมฯ

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม จํานวน 150,000 บาท
เพื่อจ่ายฝึกอบรมให้ความรู้ด้านคุณธรรม
จริยธรรม แก่ พนักงาน สมาชิก ผู้นําชุมชน และประชาชนในพื้นที่ตําบล
อมก๋อย  เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าจัดเตรียม
และตกแต่ง สถานที่ ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด ฯลฯ เป็นเงิน 150,000 บาท 
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (2561 -2564) หน้าที่ 47 ลําดับที่ 5 สอด
คล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาจังหวัดข้อ 2. ด้านการสร้างแห่ง
วัฒนธรรม และคุณธรรมฯ

โครงการส่งเสริมประเพณีเดือนยี่เป็ง จํานวน 150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามโครงการส่งเสริมประเพณีเดือนยี่
เป็ง เช่น ค่าจ้างเหมาจัดตกแต่ง ค่าป้าย ค่าอาหาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ
 เป็นเงิน 150,000 บาท 
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (2561 -2564) หน้าที่ 47 ลําดับที่ 10 สอด
คล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ข้อ 2. ด้าน
การสร้างแห่งวัฒนธรรม และคุณธรรมฯ

โครงการสืบชะตาแม่นํ้าและบวชป่า จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามโครงการสืบชะตาแม่นํ้า บวชป่า เช่น ค่า
วัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย ค่าอาหาร ค่าจัดเตรียมและตกแต่งสถานที่ ฯลฯ เป็น
เงิน 20,000 บาท 
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (2561 -2564) หน้าที่ 47 ลําดับที่ 8 สอด
คล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ข้อ 2. ด้าน
การสร้างแห่งวัฒนธรรม และคุณธรรมฯ
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โครงการสืบสานสร้างสรรค์ประเพณีวัฒนธรรมภูมิปัญาไทย จํานวน 90,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามโครงการสืบสานสร้างสรรค์ประเพณี
วัฒนธรรมภูมิปัญญาไทย เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย ค่าวิทยากร ค่า
อาหาร ค่าจัดเตรียมและตกแต่ง สถานที่ ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดฯลฯ เป็น
เงิน 90,000 บาท 
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (2561 -2564) หน้าที่ 47 ลําดับที่ 1 สอด
คล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาจังหวัดข้อ 2. ด้านการสร้างแห่ง
วัฒนธรรม และคุณธรรมฯ

โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 จํานวน 70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5  เช่น ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าป้าย ค่าอาหาร ค่าจัดเตรียมและตกแต่ง สถานที่ ค่าใช้จ่ายเบ็ด
เตล็ด ฯลฯ เป็นเงิน 70,000 บาท 
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (2561 -2564) หน้าที่ 47 ลําดับที่ 3 สอด
คล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาจังหวัดข้อ 2. ด้านการสร้างแห่ง
วัฒนธรรม และคุณธรรมฯ

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 355,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 355,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 270,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการเกษตรผสมผสาน จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเกษตรผสมผสาน เช่น ค่าป้าย ค่า
อาหาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ  เป็นเงิน 20,000บาท 
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (2561 -2564)  หน้าที่ 44 ลําดับที่ 7 สอด
คล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดข้อ 1. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจอย่าง
สมดุลและยั่งยืน

โครงการยุวเกษตรและอาสาปศุสัตว์ จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการยุวเกษตรและอาสาปศุสัตว์ เช่น ค่า
ป้าย ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ  เป็นเงิน 30,000 บาท 
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี เปลี่ยนแลงและเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 (2561-
2564) หน้าที่ 2 ลําดับที่ 8 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดข้อ 1
. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและยั่งยืน
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โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจชุมชนตําบลอมก๋อย จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเศรษฐกิจชุมชนตําบลอมก๋อย เช่น ค่า
ป้าย ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่แบะค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็น
และเกี่ยวข้อง ฯลฯ เป็นต้น เป็นเงิน 50,000 บาท
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (2561 -2564) หน้าที่ 44 ลําดับที่ 2 สอด
คล้อง กับประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดข้อ 1. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจอย่าง
สมดุลและยั่งยืน

โครงการส่งเสริมผลผลิตทางการเกษตรเพื่อการแปรรูปเชิงการค้า จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมผลผลิตทางการเกษตรเพื่อการ
แปรรูปเชิงการค้า เช่น ค่าป้าย ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ
 เป็นเงิน 30,000 บาท 
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี เปลี่ยนแลงและเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 (2561-
2564) หน้าที่ 2 ลําดับที่ 3 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดข้อ 1
. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและยั่งยืน

โครงการสนับสนุนศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตําบลอม
ก๋อย

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยี เช่น      ค่าป้าย ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่แบะ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง ฯลฯ เป็นเงิน 50,000 บาท 
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (2561 -2564) หน้าที่ 44 ลําดับที่ 10 สอด
คล้อง กับประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดข้อ 1. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจอย่าง
สมดุลและยั่งยืน

โครงการอันเนื่องมาจากกพระราชดําริตําบลอมก๋อย จํานวน 70,000 บาท
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (2561 -2564) หน้าที่ 44 ลําดับที่ 10 สอด
คล้อง กับประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดข้อ 1. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจอย่าง
สมดุลและยั่งยืน
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (2561 -2564) หน้าที่ 44 ลําดับที่ 6 สอด
คล้อง กับประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดข้อ 1. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจอย่าง
สมดุลและยั่งยืน

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ประเภทต่าง ๆ
 เช่น ตู้ โต๊ะ เก้าอี้ คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด  เครื่องถ่ายเอกสาร  เครื่อง
ปรับอากาศ ยานพาหนะ ฯลฯ ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี  เป็น
เงิน 20,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 85,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ แฟ้ม ไม้
บรรทัด ตรายาง แบบพิมพ์ หมึก นํ้าดื่ม ฯลฯ ที่ใช้ในกิจการขององค์การ
บริหารส่วนตําบล เป็นเงิน 10,000 บาท 
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟ ปลั๊กไฟฟ้า สาย
ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า สวิทซ์ไฟฟ้า อุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวกับเครื่องรับส่งวิทยุ
สื่อสาร เครื่องขยายเสียง สําหรับอาคารสํานักงานและอาคารสถานที่
อื่นๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ เป็นเงิน 5,000 บาท

วัสดุการเกษตร จํานวน 60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น พันธุ์พืช ต้นไม้ พันธุ์ไม้ ดอกไม้
ประดับ ปุ๋ย วัสดุเครื่องปลูกต่าง ๆ วัสดุเพาะชํา ฯลฯ ที่ใช้สําหรับปรับปรุง
ภูมิทัศน์บริเวณ อาคารสํานักงานทั้งภายในและภายนอก รวมทั้งอาคาร
สถานที่อื่น ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ สารเคมีป้องกันและกําจัดศัตรูพืชที่
เกิดจากภัยธรรมชาติ เป็นเงิน 60,000 บาท

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
เม้าส์แผ่น หรือจานบันทึกข้อมูล เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิป โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ กระดาษต่อเนื่อง ฯลฯ ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เป็น
เงิน 10,000 บาท  

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 17,837,000 บาท

งบกลาง รวม 17,837,000 บาท
งบกลาง รวม 17,837,000 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 332,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมในส่วนของนายจ้างและผู้
ประกันตน ในอัตราที่ กฎหมายกําหนด ให้แก่พนักงานจ้างองค์การบริหาร
ส่วนตําบลอมก๋อยทั้งหมด เป็นจํานวนเงิน 332,000 บาท โดยถือปฎิบัต
◌ิตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวัน
ที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 13,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 1,669 ราย รวมเป็น
เงิน 13,000,000  บาท โดยถือปฎิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซัก
ซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ
. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 2,784,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพคนพิการ ขององค์การบริหารส่วนตําบล อม
ก๋อย จํานวน 290 ราย ๆ ละ 800 บาท/คน/เดือน รวมเป็น
เงิน 2,784,000 บาท โดยถือปฎิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 270,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ ตามโครงการเบี้ยยังชีพผู้ป่วย
เอดส์  ขององค์การบริหารส่วนตําบล อมก๋อย จํานวน 45 ราย ๆ
ละ 500 บาท/คน/เดือน รวมเป็นเงิน 270,000 บาท  โดยถือปฎิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวัน
ที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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สํารองจ่าย จํานวน 800,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินจําเป็นเร่งด่วน ซึ่งไม่สามารถคาด
การณ์ล่วงหน้าได้ เช่น การเกิด สาธารณภัย
ต่างๆ (อุทกภัย  อัคคีภัย วาตภัย ภัยแล้ง ภัยหนาว ฯลฯ)หรือกรณีที่มี ความ
จําเป็นต้องจ่าย นอกเหนือจากที่งบประมาณตั้งจ่ายไว้หรือเพื่อ   ป้องกัน
และบรรเทา ความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน หรือกรณีที่มีหนังสือสั่งการ
ให้เบิกจ่ายจากเงินประเภทนี้ เป็นเงิน 800,000 บาท

รายจ่ายตามข้อผูกพัน
รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 354,000 บาท

1. เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ(สปสช
.)                                 เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบระบบประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ ตามคู่มือปฏิบัติงาน กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพื้นที่ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2557) ของค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับ
จากกองทุนฯ คนละ 45 บาท (อบต. อมก๋อยมีประชากร 16,000 คน ๆ
ละ 45 บาทเท่ากับ 720,000 บาท) โดยอบต.ขนาดกลางสมทบไม่น้อย
กว่าร้อยละ 40 (720,000 บาท X 40% = 288,000 บาท)
2. เพื่อจ่ายเป็นค่าทุนการศึกษา เป็นเงิน  66,000
  บาท                                          เพื่อจ่ายเป็นค่าทุนการศึกษาสําหรับ
นักเรียน นักศึกษา และผู้ด้อยโอกาสขององค์กรปกครองส่วนส่วนท้อง
ถิ่น เพื่อเป็นการสร้างโอกาสทางการศึกษา เป็นเงิน 66,000 บาท

เงินช่วยพิเศษ จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าทําศพข้าราชการประจํา ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้างหรือ
ลูกจ้างชั่วคราวถึงแต่ความตาย เป็นเงิน 50,000 ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นรายจ่ายที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้ พ.ศ. 2559

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จํานวน 230,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (อบ
ต.) ในอัตราร้อยละ 1 ของงบประมาณรายรับ โดยไม่รวมรายได้จาก
พันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้และเงินอุดหนุน เป็น
เงิน 230,000 บาท โดยถือปฎิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว 2989 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบํานาญ (ชคบ.) จํานวน 17,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินจ่ายค่าครองชีพผู้รับบํานาญของข้า
ราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 15) พ.ศ.2558 เป็น
จํานวน 1,389.60 จํานวน 12 เดือน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 17,000 บาท
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบกลาง งบกลาง

เงินช่วยพิเศษ 50,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 354,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 270,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 332,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 13,000,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

230,000

สํารองจ่าย 800,000

เบี้ยยังชีพคนพิการ 2,784,000

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับ
บํานาญ (ชคบ.) 17,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 670,300 2,466,000

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 10,000

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 80,000 36,000

เงินเดือนพนักงาน 524,500 4,319,290

เงินวิทยฐานะ 280,000

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินช่วยพิเศษ 50,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 354,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 270,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 332,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 13,000,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

230,000

สํารองจ่าย 800,000

เบี้ยยังชีพคนพิการ 2,784,000

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับ
บํานาญ (ชคบ.) 17,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก 45,600 45,600

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3,791,400 3,791,400

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

66,400 66,400

เงินเดือนนายก/รองนายก 532,080 532,080

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก 45,600 45,600

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 3,555,000 6,691,300

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 104,000 114,000

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 210,300 326,300

เงินเดือนพนักงาน 3,800,000 8,643,790

เงินวิทยฐานะ 280,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
ค่าจ้างลูกจ้างประจํา

เงินประจําตําแหน่ง 42,000 20,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 10,000 20,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าเช่าบ้าน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 20,000 20,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ 300,000 200,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าของขวัญ ของรางวัล
หรือเงินรางวัล

ค่าใช้จ่ายเดินทางไป
ราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

30,000 100,000

ค่าเดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร

ค่าพวงมาลัย ช่อ
ดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ 
และพวงมาลา
โครงการ อบต. เคลื่อน
ที่พบประชาชน

โครงการกีฬา อบต.อม
ก๋อย 400,000

โครงการเกษตรผสม
ผสาน 20,000

โครงการขยะรีไซเคิล
เพื่อชุมชน 200,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 226,000 226,000

เงินประจําตําแหน่ง 168,000 230,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 35,000 65,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

100,000 1,800,000 1,900,000

ค่าเช่าบ้าน 20,000 20,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 50,000 90,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ 640,000 1,140,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ 280,000 280,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าของขวัญ ของรางวัล
หรือเงินรางวัล 10,000 10,000

ค่าใช้จ่ายเดินทางไป
ราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

40,000 170,000

ค่าเดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร

150,000 150,000

ค่าพวงมาลัย ช่อ
ดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ 
และพวงมาลา

5,000 5,000

โครงการ อบต. เคลื่อน
ที่พบประชาชน 5,000 5,000

โครงการกีฬา อบต.อม
ก๋อย 400,000

โครงการเกษตรผสม
ผสาน 20,000

โครงการขยะรีไซเคิล
เพื่อชุมชน 200,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการค่ายคุณธรรม
ต้านภัยยาเสพติด 170,000

โครงการจัดกิจกรรม
วันสําคัญทางศาสนา
และประเพณีต่าง ๆ

40,000

โครงการจัดเก็บข้อมูล
พื้นที่ทํากินตําบลอม
ก๋อย

โครงการจัดงานวัน
คล้ายวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา สมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิ
ราลงกรณ บดิน
ทรเทพยวรางกูร

โครงการจัดงานวัน
คล้ายวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาของพระ
บาทสมเด็จพระปรมิ
นทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช วันชาติ และวันพ่อ
แห่งชาติ
โครงการจัดงานวัน
คล้ายวันสวรรคต พระ
บาทสมเด็จพระปรมิ
นทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช

โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ 100,000

โครงการจัดงานวัน
สตรีสากล 10,000

โครงการจัดทําแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี แผน
ชุมชน
โครงการจัดส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬา

270,000

โครงการตลาดนัดขยะ 20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการค่ายคุณธรรม
ต้านภัยยาเสพติด 170,000

โครงการจัดกิจกรรม
วันสําคัญทางศาสนา
และประเพณีต่าง ๆ

40,000

โครงการจัดเก็บข้อมูล
พื้นที่ทํากินตําบลอม
ก๋อย

300,000 300,000

โครงการจัดงานวัน
คล้ายวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา สมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิ
ราลงกรณ บดิน
ทรเทพยวรางกูร

10,000 10,000

โครงการจัดงานวัน
คล้ายวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาของพระ
บาทสมเด็จพระปรมิ
นทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช วันชาติ และวันพ่อ
แห่งชาติ

10,000 10,000

โครงการจัดงานวัน
คล้ายวันสวรรคต พระ
บาทสมเด็จพระปรมิ
นทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช

10,000 10,000

โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ 100,000

โครงการจัดงานวัน
สตรีสากล 10,000

โครงการจัดทําแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี แผน
ชุมชน

30,000 30,000

โครงการจัดส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬา

270,000

โครงการตลาดนัดขยะ 20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการตามพระ
รดําริด้านการควบคุม
โรคขาดสารไอโอดีน

200,000

โครงการตามพระราช
ดําริด้านการส่งเสริม
โภชนาการและสุขภาพ
อนามัยแม่และเด็ก

100,000

โครงการตามพระาราช
ดําริด้านการปรับปรุง
ภาวะโภชนาการและ
สุขภาพเด็ก

100,000

โครงการติดตาม
ประเมินผลแผนพัฒนา
ตําบล

โครงการทําแนวกันไฟ
ป่าชุมชน 200,000

โครงการปกป้องก
สถาบัน 10,000

โครงการปลูกป่าถาวร
เฉลิมพระเกียรติตําบล
อมก๋อย

50,000

โครงการป้องกันไฟป่า
และดับไฟป่าในพื้นที่
ตําบลอมก๋อย

10,000

โครงการปันนํ้าใจให้
ไออุ่นช่วยพี่น้องต้าน
ลมหนาว

500,000

โครงการฝายชะลอนํ้า 
ตําบลอมก๋อย 100,000

โครงการฝีกอบรมให้
ความรู้การป้องกันไฟ
ป่าและดับไฟป่า

10,000

โครงการฝึกอบ
มรมศูนย์ศูนย์พัฒนา
ครอบครัวอบอุ่น สร้าง
ชุมชนเข้มแข้ง

20,000

โครงการฝึกอบรม อป
พร. อบต.อมก๋อย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการตามพระ
รดําริด้านการควบคุม
โรคขาดสารไอโอดีน

200,000

โครงการตามพระราช
ดําริด้านการส่งเสริม
โภชนาการและสุขภาพ
อนามัยแม่และเด็ก

100,000

โครงการตามพระาราช
ดําริด้านการปรับปรุง
ภาวะโภชนาการและ
สุขภาพเด็ก

100,000

โครงการติดตาม
ประเมินผลแผนพัฒนา
ตําบล

10,000 10,000

โครงการทําแนวกันไฟ
ป่าชุมชน 200,000

โครงการปกป้องก
สถาบัน 10,000

โครงการปลูกป่าถาวร
เฉลิมพระเกียรติตําบล
อมก๋อย

50,000

โครงการป้องกันไฟป่า
และดับไฟป่าในพื้นที่
ตําบลอมก๋อย

10,000

โครงการปันนํ้าใจให้
ไออุ่นช่วยพี่น้องต้าน
ลมหนาว

500,000

โครงการฝายชะลอนํ้า 
ตําบลอมก๋อย 100,000

โครงการฝีกอบรมให้
ความรู้การป้องกันไฟ
ป่าและดับไฟป่า

10,000

โครงการฝึกอบ
มรมศูนย์ศูนย์พัฒนา
ครอบครัวอบอุ่น สร้าง
ชุมชนเข้มแข้ง

20,000

โครงการฝึกอบรม อป
พร. อบต.อมก๋อย 150,000 150,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรม
ทบทวนความรู้และเพิ่ม
ศักยภาพ อาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
(อปพร.)

โครงการฝึกอบรม
ป้องกันแก้ไขปัญหา
ธรรมชาติและสิ่งแวด
ล้อม

10,000

โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้ด้านคุณธรรม
จริยธรรม

150,000

โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้ด้านสุขภาพ 
และตรวจสุขภาพผู้สูง
อายุ

60,000

โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้เรื่องการป้องกัน
และการแก้ไขปัญหายา
เสพติดสู่ชุมขน

60,000

โครงการพัฒนาและ
เพิ่มศักยภาพผู้บริหาร 
สมาชิกสภา อบต. 
พนักงาน และผู้นํา
ชุมชน

โครงการเพิ่มคุณค่า 
ภูมิปัญญาผู้สูงวัย 30,000

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพผู้ดูแลเด็ก 20,000

โครงการเพิ่มศักยภาพ
และส่งเสริมอาชีพเพื่อ
ยกระดับรายได้ครัว
เรือนตําบลอมก๋อย

150,000

โครงการยุวเกษตรและ
อาสาปศุสัตว์ 30,000

โครงการรณรงค์ ควบ
คุมและป้องกันโรคไข้
เลือดออก

50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรม
ทบทวนความรู้และเพิ่ม
ศักยภาพ อาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
(อปพร.)

40,000 40,000

โครงการฝึกอบรม
ป้องกันแก้ไขปัญหา
ธรรมชาติและสิ่งแวด
ล้อม

10,000

โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้ด้านคุณธรรม
จริยธรรม

150,000

โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้ด้านสุขภาพ 
และตรวจสุขภาพผู้สูง
อายุ

60,000

โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้เรื่องการป้องกัน
และการแก้ไขปัญหายา
เสพติดสู่ชุมขน

60,000

โครงการพัฒนาและ
เพิ่มศักยภาพผู้บริหาร 
สมาชิกสภา อบต. 
พนักงาน และผู้นํา
ชุมชน

500,000 500,000

โครงการเพิ่มคุณค่า 
ภูมิปัญญาผู้สูงวัย 30,000

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพผู้ดูแลเด็ก 20,000

โครงการเพิ่มศักยภาพ
และส่งเสริมอาชีพเพื่อ
ยกระดับรายได้ครัว
เรือนตําบลอมก๋อย

150,000

โครงการยุวเกษตรและ
อาสาปศุสัตว์ 30,000

โครงการรณรงค์ ควบ
คุมและป้องกันโรคไข้
เลือดออก

50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการรณรงค์
ประชาสัมพันธ์การ
ควบคุมไฟป่า

10,000

โครงการรณรงค์
ป้องกันโรคติดต่อต่าง 
ๆ

10,000

โครงการรณรงค์
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 50,000

โครงการรณรงค์
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดสู่
ชุมชนตําบลอมก๋อย

20,000

โครงการรณรงค์ลด
หมอกควัน 200,000

โครงการเลือกตั้ง 
นายก อบต. สมาชิ
กสสภา อบต. และการ
เลือกตั้งอื่น ๆ

โครงการวันแม่แห่ง
ชาติ
โครงการศูนย์เรียนรู้
เศรษฐกิจชุมชนตําบล
อมก๋อย

50,000

โครงการสงเคราะห์
เด็กกําพร้าและเด็กถูก
ทอดทิ้ง

60,000

โครงการส่งเสริม
ประชาธิปไตย 5,000

โครงการส่งเสริม
ประเพณีเดือนยี่เป็ง 150,000

โครงการส่งเสริมผล
ผลิตทางการเกษตร
เพื่อการแปรรูปเชิงการ
ค้า

30,000

โครงการส่งเสริมสนับ
สนุนนักเรียน นัก
ศึกษา ปฏิบัติงานช่วง
ปิดภาคเรียน

160,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการรณรงค์
ประชาสัมพันธ์การ
ควบคุมไฟป่า

10,000

โครงการรณรงค์
ป้องกันโรคติดต่อต่าง 
ๆ

10,000

โครงการรณรงค์
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 50,000

โครงการรณรงค์
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดสู่
ชุมชนตําบลอมก๋อย

20,000

โครงการรณรงค์ลด
หมอกควัน 200,000

โครงการเลือกตั้ง 
นายก อบต. สมาชิ
กสสภา อบต. และการ
เลือกตั้งอื่น ๆ

550,000 550,000

โครงการวันแม่แห่ง
ชาติ 10,000 10,000

โครงการศูนย์เรียนรู้
เศรษฐกิจชุมชนตําบล
อมก๋อย

50,000

โครงการสงเคราะห์
เด็กกําพร้าและเด็กถูก
ทอดทิ้ง

60,000

โครงการส่งเสริม
ประชาธิปไตย 5,000

โครงการส่งเสริม
ประเพณีเดือนยี่เป็ง 150,000

โครงการส่งเสริมผล
ผลิตทางการเกษตร
เพื่อการแปรรูปเชิงการ
ค้า

30,000

โครงการส่งเสริมสนับ
สนุนนักเรียน นัก
ศึกษา ปฏิบัติงานช่วง
ปิดภาคเรียน

160,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา

2,930,230

โครงการสนับสนุน
ศูนย์บริการและถ่าย
ทอดเทคโนโลยีการ
เกษตรตําบลอมก๋อย

50,000

โครงการสืบชะตาแม่
นํ้าและบวชป่า 20,000

โครงการสืบสานสร้าง
สรรค์ประเพณี
วัฒนธรรมภูมิปัญาไทย

90,000

โครงการหมู่บ้านรักษา
ศีล 5 70,000

โครงการให้ความรู้ 
ฟื้นฟูและบําบัดผู้ติดยา
เสพติด

97,500

โครงการให้ความรู้
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติราชการของ 
อบต.
โครงการอนุรักษ์ป่าต้น
นํ้าตําบลอมก๋อย 30,000

โครงการอบรมฟื้นฟู
ความรู้เพื่อพัฒนา
ศักยภาพอาสาสมัคร
สาธารณสุข (อสม.)

30,000

โครงการอบรมอาสา
สมัครป้องกันไฟป่า
ประจําหมู่บ้าน

10,000

โครงการอันเนื่องมาจา
กกพระราชดําริตําบล
อมก๋อย

70,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 20,000 100,000 10,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องแต่งกาย

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 30,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 10,000 30,000 30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา

2,930,230

โครงการสนับสนุน
ศูนย์บริการและถ่าย
ทอดเทคโนโลยีการ
เกษตรตําบลอมก๋อย

50,000

โครงการสืบชะตาแม่
นํ้าและบวชป่า 20,000

โครงการสืบสานสร้าง
สรรค์ประเพณี
วัฒนธรรมภูมิปัญาไทย

90,000

โครงการหมู่บ้านรักษา
ศีล 5 70,000

โครงการให้ความรู้ 
ฟื้นฟูและบําบัดผู้ติดยา
เสพติด

97,500

โครงการให้ความรู้
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติราชการของ 
อบต.

100,000 100,000

โครงการอนุรักษ์ป่าต้น
นํ้าตําบลอมก๋อย 30,000

โครงการอบรมฟื้นฟู
ความรู้เพื่อพัฒนา
ศักยภาพอาสาสมัคร
สาธารณสุข (อสม.)

30,000

โครงการอบรมอาสา
สมัครป้องกันไฟป่า
ประจําหมู่บ้าน

10,000

โครงการอันเนื่องมาจา
กกพระราชดําริตําบล
อมก๋อย

70,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 220,000 350,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องแต่งกาย 20,000 20,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 105,000 135,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 100,000 170,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 5,000 100,000 50,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

วัสดุกีฬา 140,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง

วัสดุงานบ้านงานครัว 50,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 40,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 4,630,600

วัสดุการเกษตร 60,000

วัสดุก่อสร้าง 350,000 50,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

วัสดุสํานักงาน 10,000 30,000 35,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

ค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล 5,000

ค่าไฟฟ้า 30,000

ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าบริการโทรศัพท์

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

โครงการจัดซื้อพัดลม
โคจรติดผนัง 17,600

โครงการจัดซื้อพัดลม
อุตสาหกรรม

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

โครงการจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ สําหรับ
งานสํานักงาน

โครงการจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค 
สําหรับงานประมวลผล

21,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 10,000 165,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 500,000 500,000

วัสดุกีฬา 140,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 30,000 30,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 60,000 110,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 40,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 4,630,600

วัสดุการเกษตร 60,000

วัสดุก่อสร้าง 400,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 5,000 5,000

วัสดุสํานักงาน 150,000 225,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม 10,000 10,000

ค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล 5,000

ค่าไฟฟ้า 120,000 150,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 40,000 40,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 60,000 60,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

โครงการจัดซื้อพัดลม
โคจรติดผนัง 17,600

โครงการจัดซื้อพัดลม
อุตสาหกรรม 9,000 9,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

โครงการจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ สําหรับ
งานสํานักงาน

16,000 16,000

โครงการจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค 
สําหรับงานประมวลผล

21,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

โครงการจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์แบบตั้ง
โต๊ะ

โครงการจัดซื้อเครื่อง
พิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ 
ชนิด LED ขาวดํา
โครงการจัดซื้อเครื่อง
พิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ
ชนิด LED ขาวดํา 
ชนิด Network

7,900

จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก 
สําหรับสํานักงาน

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

โครงการจัดซื้อแบบ
หล่อลูกปูนทรง
กระบอก (Cylinder)

12,000

โครงการจัดซื้อแบบ
หล่อลูกปูนทรงเหลี่ยม 
(Cube)

10,000

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

โครงการจัดซื้อเครื่่อง
รับส่งวิทยุ ระบบ 
VHF/FM ชนิดมือถือ

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์อื่น

โครงการจัดซื้อเครื่อง
ตัดถ่าง
โครงการจัดซื้อเครื่อง
ปั๊มนํ้าบาดาล ขนาด 1 
แรงม้า

18,000

โครงการจัดซื้อเครื่อง
ปั๊มนํ้าบาดาล ขนาด 
1.5 แรงม้า

45,000

โครงการจัดซื้อเครื่อง
ปั๊มนํ้าบาดาล ขนาด 2 
แรงม้า

60,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

โครงการจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์แบบตั้ง
โต๊ะ

16,000 16,000

โครงการจัดซื้อเครื่อง
พิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ 
ชนิด LED ขาวดํา

2,600 2,600

โครงการจัดซื้อเครื่อง
พิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ
ชนิด LED ขาวดํา 
ชนิด Network

7,900

จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก 
สําหรับสํานักงาน

16,000 16,000

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

โครงการจัดซื้อแบบ
หล่อลูกปูนทรง
กระบอก (Cylinder)

12,000

โครงการจัดซื้อแบบ
หล่อลูกปูนทรงเหลี่ยม 
(Cube)

10,000

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

โครงการจัดซื้อเครื่่อง
รับส่งวิทยุ ระบบ 
VHF/FM ชนิดมือถือ

120,000 120,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ 100,000 100,000

ครุภัณฑ์อื่น

โครงการจัดซื้อเครื่อง
ตัดถ่าง 150,000 150,000

โครงการจัดซื้อเครื่อง
ปั๊มนํ้าบาดาล ขนาด 1 
แรงม้า

18,000

โครงการจัดซื้อเครื่อง
ปั๊มนํ้าบาดาล ขนาด 
1.5 แรงม้า

45,000

โครงการจัดซื้อเครื่อง
ปั๊มนํ้าบาดาล ขนาด 2 
แรงม้า

60,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

โครงการจัดซื้อเครื่อง
ปั๊มนํ้าบาดาล ขนาด 3 
แรงม้า

40,000

โครงการจัดซื้อประแจ
คอม้า ชนิดขาเดียว 
ขนาด 14 นิ้ว

4,000

โครงการจัดซื้อประแจ
คอม้า ชนิดขาเดียว 
ขนาด 18 นิ้ว

5,000

โครงการจัดซื้อเลื่อย
ยนต์

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผย
แพร่

โครงการจัดซื้อ
กล้องวงจรปิด (cctv) 
และอุปกรณ์

497,000

โครงการจัดซื้อตู้
ลําโพงอเนกประสงค์ 
ขนาด 10 นิ้ว
โครงการจัดซื้อตู้
ลําโพงอเนกประสงค์ 
ขนาด 15 นิ้ว

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ 16 บ้านผา
ปูนดง

495,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) หมู่ที่ 5 บ้านแม่
ต๋อม

540,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 10 บ้านยางแก้ว

477,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 11 บ้านตุงติง

484,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

โครงการจัดซื้อเครื่อง
ปั๊มนํ้าบาดาล ขนาด 3 
แรงม้า

40,000

โครงการจัดซื้อประแจ
คอม้า ชนิดขาเดียว 
ขนาด 14 นิ้ว

4,000

โครงการจัดซื้อประแจ
คอม้า ชนิดขาเดียว 
ขนาด 18 นิ้ว

5,000

โครงการจัดซื้อเลื่อย
ยนต์ 50,900 50,900

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผย
แพร่

โครงการจัดซื้อ
กล้องวงจรปิด (cctv) 
และอุปกรณ์

497,000

โครงการจัดซื้อตู้
ลําโพงอเนกประสงค์ 
ขนาด 10 นิ้ว

6,000 6,000

โครงการจัดซื้อตู้
ลําโพงอเนกประสงค์ 
ขนาด 15 นิ้ว

30,000 30,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ 16 บ้านผา
ปูนดง

495,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) หมู่ที่ 5 บ้านแม่
ต๋อม

540,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 10 บ้านยางแก้ว

477,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 11 บ้านตุงติง

484,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 12 บ้านกะเบอะ
ดิน

496,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 13 บ้านแม่ต๋อม
บน

415,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 14 บ้านยางเปา
เหนือ

498,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 15 บ้านยอง
แหละ

492,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 17 บ้านแม่ระมีด

491,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 19 บ้านมะหิน
หลวง

474,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 2 บ้านยางเปาใต้

484,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 20 บ้านขุน

488,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 6 บ้านแม่อ่างขาง

495,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 7 บ้านผาปูน

350,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 8 บ้านยองกือ

485,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 12 บ้านกะเบอะ
ดิน

496,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 13 บ้านแม่ต๋อม
บน

415,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 14 บ้านยางเปา
เหนือ

498,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 15 บ้านยอง
แหละ

492,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 17 บ้านแม่ระมีด

491,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 19 บ้านมะหิน
หลวง

474,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 2 บ้านยางเปาใต้

484,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 20 บ้านขุน

488,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 6 บ้านแม่อ่างขาง

495,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 7 บ้านผาปูน

350,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 8 บ้านยองกือ

485,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างราง
ระบายนํ้าคอนกรีต
เสริมเหล็ก (คสล.) หมู่
ที่ บ้านเหล่ามะฟัก

394,000

โครงการก่อสร้างศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 3 
บ้านทุ่งจําเริง

600,000

โครงการขยายถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) หมู่ที่ 13 บ้าน
แม่ต๋อมบน

124,000

โครงการขุดเจาะ
บาดาล พร้อมติด
ต้ังอุปกรณ์ บ้านตุงลอย 
หมู่ที่ ๔

336,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าซ่อมแซมที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 100,000

ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่ง
ก่อสร้าง 100,000

โครงการซ่อมแซม
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 800,000

โครงการปรับปรุงที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง 350,000

โครงการปรับปรุง
ระบบประปาหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 18 บ้านสบอมแฮ
ด

496,000

โครงการปรับปรุง
ระบบประปาหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 4 บ้านตุงลอย

184,000

โครงการปรับปรุงศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 7 
บ้านผาปูน

130,000

โครงการปรับปรุง
หอกระจายข่าว หมู่ที่ 1 
บ้านเหล่ามะฟัก

75,000

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างราง
ระบายนํ้าคอนกรีต
เสริมเหล็ก (คสล.) หมู่
ที่ บ้านเหล่ามะฟัก

394,000

โครงการก่อสร้างศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 3 
บ้านทุ่งจําเริง

600,000

โครงการขยายถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) หมู่ที่ 13 บ้าน
แม่ต๋อมบน

124,000

โครงการขุดเจาะ
บาดาล พร้อมติด
ต้ังอุปกรณ์ บ้านตุงลอย 
หมู่ที่ ๔

336,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าซ่อมแซมที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 100,000

ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่ง
ก่อสร้าง 100,000

โครงการซ่อมแซม
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 800,000

โครงการปรับปรุงที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง 350,000

โครงการปรับปรุง
ระบบประปาหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 18 บ้านสบอมแฮ
ด

496,000

โครงการปรับปรุง
ระบบประปาหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 4 บ้านตุงลอย

184,000

โครงการปรับปรุงศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 7 
บ้านผาปูน

130,000

โครงการปรับปรุง
หอกระจายข่าว หมู่ที่ 1 
บ้านเหล่ามะฟัก

75,000

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น 40,000 40,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

โครงการศูยน์ปฏิบัติ
การร่วมในการช่วย
เหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น อําเภออมก๋อย

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 7,799,200

รวม 17,837,000 355,000 1,330,000 1,182,500 13,699,700 580,000 860,000 23,578,920
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

โครงการศูยน์ปฏิบัติ
การร่วมในการช่วย
เหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น อําเภออมก๋อย

30,000 30,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 7,799,200

รวม 660,900 18,754,980 78,839,000
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