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องค์การบริหารส่วนตาํบลดอนแก้ว 

อําเภอแม่ริม  จงัหวดัเชียงใหม่ 
 



คําแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลดอนแกว้ 
 

 บัดนี[  ถึงเวลาที.คณะผู ้บริหารขององค์การบริหารส่วนตําบลดอนแก้ว จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาํปี ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตาํบลดอนแก้ว อีกครั[ งหนึ. ง ฉะนั[น ในโอกาสนี[ คณะ
ผูบ้ริหารองคก์ารบริหารส่วนตาํบลดอนแกว้  จึงขอชี[แจงให้ท่านประธานสภาและสมาชิกสภาทุกท่านไดรั้บทราบ
ถึงสถานะการคลงั ตลอดจนหลกัการและแนวนโยบายการดาํเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดงัต่อไปนี[  
 

1.  สถานะการคลัง 

     1.1   งบประมาณรายจ่ายทั.วไป 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ วนัที. 30  มิถุนายน พ.ศ.2561 องคก์ารบริหารส่วนตาํบลดอนแกว้ มีสถานะ

การเงินดงันี[  
 ณ วนัที. 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 
 1.1.1  เงินฝากธนาคารทั[งสิ[น      54,893,565.75 บาท 
 1.1.2  เงินสะสม         11,577,612.29 บาท 
 1.1.3  ทุนสาํรองเงินสะสม      13,473,228.55 บาท 
 1.1.4  รายการกนัเงินไวแ้บบก่อหนี[ผกูพนัและยงัไม่ไดเ้บิกจ่าย     จาํนวน          25       โครงการ 
                         รวม 11,755,413.64    บาท 
 1.1.5  รายการที.ไดก้นัเงินไวโ้ดยยงัไม่ไดก่้อหนี[ผกูพนั         จาํนวน           -        โครงการ 

                 รวม             -               บาท 
 1.2 เงินกูค้งคา้ง                   จาํนวน             -              บาท 
 

2.  การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 

 (1)   รายรับจริงทั[งสิ[น   ab,066,843.95  บาท   ประกอบดว้ย 
  หมวดภาษีอากร        2,105,430.29     บาท 
  หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต           310,599.70 บาท 
  หมวดรายไดจ้ากทรัพยสิ์น            350,430.93 บาท 
  หมวดรายไดจ้ากสาธารณูปโภคและการพาณิชย ์         191,130.00 บาท 
  หมวดรายไดเ้บด็เตล็ด            129,125.00 บาท 
  หมวดรายไดจ้ากทุน                               - บาท 
  หมวดภาษีจดัสรร                  34,453,581.59 บาท 
  หมวดเงินอุดหนุนทั.วไป      29,852,834.00 บาท 
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 (2)   เงินอุดหนุนที.รัฐบาลใหโ้ดยระบุวตัถุประสงค ์      8,156,257.70 บาท 
 (3)   รายจ่ายจริง จาํนวน 59,897,928.30  บาท   ประกอบดว้ย 
  งบกลาง           11,539,127.29 บาท 
  งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจา้งประจาํ และค่าจา้งชั.วคราว) 18,862,423.82 บาท 
  งบดาํเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค)  
           16,628,057.35 บาท 
  งบลงทุน (หมวดค่าครุภณัฑ ์ ที.ดินและสิ.งก่อสร้าง)        5,642,585.00 บาท 
  งบรายจ่ายอื.น (หมวดรายจ่ายอื.น)                       - บาท 
  งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)        4,564,400.00 บาท 
 (4)   รายจ่ายที.จ่ายจากเงินอุดหนุนที.รัฐบาลใหโ้ดยระบุวตัถุประสงค ์       100,278.49    บาท 
 (5)   มีการจ่ายเงินสะสมเพื.อดาํเนินการตามอาํนาจหนา้ที.                   -   บาท 
 
3.  งบเฉพาะการ (โรงพยาบาลชุมชนตําบลดอนแก้ว) 

     3.1   สถานะการคลงั 
              ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ วนัที. 30  มิถุนายน พ.ศ.2561 โรงพยาบาลชุมชนตาํบลดอนแกว้  มีสถานะ
การเงินดงันี[  
 3.1.1  เงินฝากธนาคารทั[งสิ[น            1,655,847.61  บาท 
 3.1.2  เงินสะสม              1,168,Gde.fb  บาท 

                     รวม    2,824,104.45  บาท 
     3.2   การบริหารงบประมาณของโรงพยาบาลชุมชนตาํบลดอนแกว้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 (1)   รายรับจริงทั[งสิ[น   3,637,822.ad  บาท   ประกอบดว้ย 
  หมวดรายได ้             
       2. ค่าบริการ                                                                                       3,585,017.75    บาท 
       2. รายไดอื้.น             dG,bdd.gg    บาท 
  หมวดรายไดเ้บด็เตล็ด                 
       1. เงินบริจาค                  ?dg.gg    บาท 
          (2)   รายจ่ายจริง จาํนวน 3,027,989.bf  บาท   ประกอบดว้ย 
  งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจา้งประจาํ และค่าจา้งชั.วคราว)   2,384,466.00 บาท 
  งบดาํเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค)  
                625,523.48 บาท 
  งบรายจ่ายอื.น (หมวดรายจ่ายอื.น)                18,000.00 บาท 
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คาํแถลงงบประมาณ 

ประจําปีงบประมาณ 2562 

องค์การบริหารส่วนตําบลดอนแก้ว 

อําเภอแม่ริม  จังหวดัเชียงใหม่ 
 

�.1  รายรับงบประมาณรายจ่ายทั-วไป 
 

รายรับ 
รายรับจริง  

ปี 2560 

ประมาณการ 

ปี 2561 

ประมาณการ 

ปี 2562 

รายได้จัดเก็บเอง    

      หมวดภาษีอากร 2,760,742.74 2,645,000.00 2,830,000.00 
      หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต 733,159.20 779,000.00 753,000 .00 
      หมวดรายไดจ้ากทรัพยสิ์น 462,775.62 470,000.00 470,000 .00 
      หมวดรายไดจ้ากสาธารณูปโภคและ       
การพาณิชย ์

221,185.00 280,000.00 
 

250,000 .00 

      หมวดรายไดเ้บด็เตล็ด 265,169.98 182,000.00 267,000 .00 

รวมรายได้จัดเก็บ 4,443,032.54 4,356,000.00 4,570,000.00 

รายได้ที-รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ-น 

   

      หมวดภาษีจดัสรร 44,059,549.27 44,644,000.00 45,830,000.00 

รวมรายได้ที-รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ-น 
44,059,549.27 44,644,000.00 45,830,000.00 

รายได้ที-รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง   

ส่วนท้องถิ-น 

   

      หมวดเงินอุดหนุนทั.วไป 43,795,589.47 43,000,000.00 51,600,000.00 

รวมรายได้ที-รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ-น 
43,795,589.47 43,000,000.00 51,600,000.00 

รวม 92,298,171.28 92,000,000.00 102,000,000.00 
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คาํแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ 2562 

องค์การบริหารส่วนตําบลดอนแก้ว 

อําเภอแม่ริม  จังหวดัเชียงใหม่ 
 

�.�  รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั-วไป 
 

 

รายจ่าย 
รายจ่ายจริง  

ปี 2560 

ประมาณการ  

ปี 2561 

ประมาณการ  

ปี 2562 

จ่ายจากงบประมาณ    

     งบกลาง 14,829,555.00 17,143,798.00 22,460,676 
     งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจา้ง
ประจาํ และค่าจา้งชั.วคราว) 

24,646,965.46 31,481,496.00 34,285,360 

     งบดาํเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน  
ใชส้อยและวสัดุ และหมวด 
ค่าสาธารณูปโภค) 

27,111,943.71 32,549,006.00 31,828,387 

     งบลงทุน (หมวดค่าครุภณัฑ ์ ที.ดิน
และสิ.งก่อสร้าง)  

12,051,160.00 8,436,700.00 11,133,577 

     งบรายจ่ายอื.น (หมวดรายจ่ายอื.น) 20,000.00 20,000.00 20,000 
     งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน) 1,655,000.00 2,369,000.00 2,222,000 

รวมรายจ่ายจากงบประมาณ 80,314,624.17 92,000,000.00 101,950,000.00 
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ส่วนที-  � 

ข้อบัญญตั ิ

เรื-อง 

 

งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ��62 

 

ของ 
 

องค์การบริหารส่วนตาํบลดอนแก้ว 

อําเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ 



1/10

ด้าน ยอดรวม
งบประมาณรายจ่ายทั�วไป 101,950,000.00
ด้านบริหารทั�วไป
     แผนงานบริหารงานทั�วไป 21,158,958.00
     แผนงานการรักษาความสงบภายใน 3,987,271.00
ด้านบริการชุมชนและสังคม
     แผนงานการศึกษา 28,044,551.00
     แผนงานสาธารณสุข 5,313,930.00
     แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1,147,279.00
     แผนงานเคหะและชุมชน 9,397,850.00
     แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน 1,011,520.00
     แผนงานการศาสนา วฒันธรรมและนนัทนาการ 1,266,200.00
ด้านการเศรษฐกิจ
      แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 6,108,000.00
      แผนงานการเกษตร 1,952,565.00
      แผนงานการพาณิชย์ 101,200.00
ด้านการดําเนินงานอื�น
      แผนงานงบกลาง 22,460,676.00
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ 8,434,490.00
ด้านบริการชุมชนและสังคม
     แผนงานสาธารณสุข 8,434,490.00

งบประมาณรายจ่ายทั/งสิ/น 110,384,490.00

ประกอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ขององค์การบริหารส่วนตําบลดอนแก้ว
อําเภอแม่ริม  จังหวดัเชียงใหม่

บันทกึหลักการและเหตุผล
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                         งาน

          งบ

งบบุคลากร

     เงินเดือน  (ฝ่ายการเมือง) 2,691,000 0 0 2,691,000

     เงินเดือน  (ฝ่ายประจาํ) 6,394,740 0                   3,390,960 9,785,700

งบดาํเนินงาน

     ค่าตอบแทน 1,204,100 0                      143,100 1,347,200

     ค่าใชส้อย 3,697,924                      205,000                      479,000 4,381,924

     ค่าวสัดุ 1,242,300 0                      212,500 1,454,800

     ค่าสาธารณูปโภค 1,119,210 0 0 1,119,210

งบลงทุน

     ค่าครุภณัฑ์ 301,924 0                        12,200 314,124

งบเงนิอุดหนุน

     เงินอุดหนุน 45,000 0 0 45,000

งบรายจ่ายอื�น

     รายจ่ายอื�น 20,000 0 0 20,000

รวม 16,716,198                      205,000                   4,237,760 21,158,958

งานวางแผนสถิตแิละ

วชิาการ

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลดอนแก้ว  อําเภอแม่ริม  จังหวดัเชียงใหม่

งบประมาณรายจ่ายทั�วไป
แผนงานบริหารงานทั�วไป

งานบริหารทั�วไป งานบริหารงานคลัง รวม
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
                         งาน

          งบ

งบบุคลากร

     เงินเดือน  (ฝ่ายประจาํ) 0 1,636,380

งบดาํเนินงาน

     ค่าตอบแทน 0 35,000

     ค่าใชส้อย 940,000

     ค่าวสัดุ 0 169,000

งบลงทุน

     ค่าครุภณัฑ์ 0 1,156,891

งบเงนิอุดหนุน

     เงินอุดหนุน 0 50,000

รวม 3,987,271

แผนงานการศึกษา
                          งาน งานบริหารทั�วไป งานระดบัก่อนวยัเรียน งานระดบั งานศึกษา

          งบ เกี�ยวกับการศึกษา และประถมศึกษา มธัยมศึกษา ไม่กําหนดระดบั

งบบุคลากร

     เงินเดือน  (ฝ่ายประจาํ) 1,378,440 9,129,780 0 0 10,508,220

งบดาํเนินงาน

     ค่าตอบแทน 5,000 13,000 0 0 18,000

     ค่าใชส้อย 314,000 10,318,013 0 10,000 10,642,013

     ค่าวสัดุ 29,000 3,570,920 0 65,000 3,664,920

     ค่าสาธารณูปโภค 0 340,000 0 0 340,000

งบลงทุน

     ค่าครุภณัฑ์ 63,845 1,293,553 0 0 1,357,398

     ค่าที�ดินและสิ�งก่อสร้าง 0 400,000 0 0 400,000

งบเงนิอุดหนุน

     เงินอุดหนุน 0 1,064,000 50,000 0 1,114,000

รวม 1,790,285 26,129,266 50,000 75,000 28,044,551

งานบริหารทั�วไปเกี�ยวกับ

การรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

และระงบัอัคคีภัย

1,636,380

35,000

                                     50 ,000

                                1 ,536,891

รวม

                                   330 ,000

                                1 ,156,891

รวม

610,000

169,000

2,450,380
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แผนงานสาธารณสุข
                         งาน

งบ

งบบุคลากร

     เงินเดือน  (ฝ่ายประจาํ) 0 2,101,440

งบดาํเนินงาน

     ค่าตอบแทน 0 30,000

     ค่าใชส้อย 2,188,300

     ค่าวสัดุ 130,000

งบลงทุน

     ค่าครุภณัฑ์ 0 704,190

งบเงนิอุดหนุน

     เงินอุดหนุน 0 160,000

รวม 5,313,930

แผนงานสังคมสงเคราะห์
                         งาน

งบ

งบบุคลากร

     เงินเดือน  (ฝ่ายประจาํ) 0 517,800

งบดาํเนินงาน

     ค่าตอบแทน 459,500

     ค่าใชส้อย 0 39,500

งบลงทุน

     ค่าครุภณัฑ์ 0 115,479

งบเงนิอุดหนุน

     เงินอุดหนุน 0 15,000

รวม 1,147,279

                                 1 ,992,490

704,190

160,000

งานบริหารทั�วไปเกี�ยวกับ

สาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุข

และงานสาธารณสุขอื�น

3,321,440

                            115 ,479

                              15 ,000

                            289 ,000                             170 ,500

                              39 ,500

                            517 ,800

1,100,000

90,000

                                    961 ,779                                     185 ,500

งานบริหารทั�วไปเกี�ยวกับ งานสวสัดกิารสังคม
รวม

สังคมสงเคราะห์ และสังคมสงเคราะห์

รวม

1,088,300

40,000

2,101,440

30,000
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แผนงานเคหะและชุมชน
                          งาน

          งบ

งบบุคลากร

     เงินเดือน  (ฝ่ายประจาํ) 5,028,220 0 0 240,000 5,268,220

งบดาํเนินงาน

     ค่าตอบแทน 90,700 0 0 0 90,700

     ค่าใชส้อย 733,000 410,000 230,000 200,320 1,573,320

     ค่าวสัดุ 87,000 1,200,000 0 10,000 1,297,000

งบลงทุน

     ค่าครุภณัฑ์ 29,310 0 0 0 29,310

     ค่าที�ดินและสิ�งก่อสร้าง 0 959,300 0 0 959,300

งบเงนิอุดหนุน

     เงินอุดหนุน 0 180,000 0 0 180,000

รวม 5,968,230 2,749,300 230,000 450,320 9,397,850

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
                         งาน

          งบ

งบบุคลากร

     เงินเดือน  (ฝ่ายประจาํ) 0 662,520

งบดาํเนินงาน

     ค่าตอบแทน 0 2,000

     ค่าใชส้อย 305,000

     ค่าวสัดุ 0 22,000

งบเงนิอุดหนุน

     เงินอุดหนุน 0 20,000

รวม 1,011,520713,520                                              298 ,000

                                               20 ,000

27,000                                              278 ,000

22,000

662,520

2,000

งานบริหารทั�วไปเกี�ยวกับ

สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุน

ความเข้มแข็งชุมชน
รวม

รวม
งานบริหารทั�วไป

เกี�ยวกับเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าถนน

งาน

สวนสาธารณะ

งานกําจดัขยะมูล

ฝอยและสิ�งปฏิกูล
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แผนงานการศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ
                          งาน

          งบ

งบดาํเนินงาน

     ค่าใชส้อย 543,200 0 543,200

     ค่าวสัดุ 85,000 0 85,000

งบเงนิอุดหนุน

     เงินอุดหนุน 0 638,000 638,000

รวม 628,200 638,000 1,266,200

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
                          งาน

          งบ

งบดาํเนินงาน

     ค่าใชส้อย 75,000

งบลงทุน

     ค่าที�ดินและสิ�งก่อสร้าง 6,033,000

รวม 6,108,000

แผนงานการเกษตร
                          งาน

          งบ

งบบุคลากร

     เงินเดือน (ฝ่ายประจาํ) 1,114,080

งบดาํเนินงาน

     ค่าตอบแทน 79,600

     ค่าใชส้อย 589,000

     ค่าวสัดุ                                              106 ,000

งบลงทุน

     ค่าครุภณัฑ์ 63,885

รวม 1,952,565

                                                                 106 ,000

                                                                   63 ,885

                                                              1 ,952,565

                                                                   79 ,600

                                                                 589 ,000

รวมงานส่งเสริมการเกษตร

                                                              1 ,114,080

งานกีฬ าและนันทนาการ
งานศาสนา

วฒันธรรมท้องถิ�น
รวม

รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื/นฐาน

                                                                   75 ,000

                                                              6 ,033,000

                                                              6 ,108,000
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แผนงานการพาณชิย์
                          งาน

          งบ

งบดาํเนินงาน

     ค่าใชส้อย 81,200 81,200

     ค่าวสัดุ 20,000 20,000

รวม 101,200 101,200

แผนงานงบกลาง
                          งาน

          งบ

งบกลาง

     งบกลาง 22,460,676 22,460,676

รวม 22,460,676 22,460,676

งานตลาดสด รวม

งบกลาง รวม
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งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
แผนงานสาธารณสุข

                          งาน

          งบ

งบบุคลากร

     เงินเดือน  (ฝ่ายประจาํ) 2,431,680 2,431,680

งบดาํเนินงาน

     ค่าตอบแทน 3,353,900 3,353,900

     ค่าใชส้อย 1,301,400 1,301,400

     ค่าวสัดุ 825,000 825,000

     ค่าสาธารณูปโภค 460,510 460,510

งบลงทุน

     ค่าครุภณัฑ์ 12,000 12,000

งบเงนิอุดหนุน

     เงินอุดหนุน 50,000 50,000

รวม 8,434,490 8,434,490

รวมงานโรงพยาบาล
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ยอดรวม

21,158,958.00
3,987,271.00

28,044,551.00
5,313,930.00
1,147,279.00
9,397,850.00
1,011,520.00
1,266,200.00

6,108,000.00
1,952,565.00

101,200.00

22,460,676.00
101,950,000.00งบประมาณรายจ่ายทั/งสิ/น

      แผนงานงบกลาง
ด้านการดําเนินงานอื�น

     แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ด้านบริการชุมชนและสังคม

     แผนงานสาธารณสุข
     แผนงานการศึกษา

      แผนงานการพาณิชย์
      แผนงานการเกษตร
      แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ด้านการเศรษฐกิจ
     แผนงานการศาสนา วฒันธรรมและนนัทนาการ
     แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน
     แผนงานเคหะและชุมชน
     แผนงานสังคมสงเคราะห์

ทั�วไป เป็นจาํนวนรวมทัCงสิCน 101,950,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานไดด้งันีC

แผนงาน
ด้านบริหารทั�วไป

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 2562

องค์การบริหารส่วนตําบลดอนแก้ว
อําเภอแม่ริม  จังหวดัเชียงใหม่

มาตรา 87 จึงตราขอ้บญัญติัขึCนไวโ้ดยความเห็นชอบของสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลดอนแกว้และโดยอนุมติั
ของนายอาํเภอแม่ริม ดงัต่อไปนีC

ขอ้ 1  ขอ้บญัญติันีC เรียกวา่ ขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ขอ้ 2  ขอ้บญัญติันีC ใหใ้ชบ้งัคบัตัCงแต่ วนัที� 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561  เป็นตน้ไป
ขอ้ 3  งบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  เป็นเงินจาํนวน 110,384,490 บาท

พระราชบญัญติัสภาตาํบลและองคก์ารบริหารส่วนตาํบล พ.ศ. 2537  และที�แกไ้ขเพิ�มเติม (ฉบบัที� 6) พ.ศ. 2552
โดยที�เป็นการสมควรตัCงงบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2562  อาศยัอาํนาจตามความใน

     แผนงานบริหารงานทั�วไป

ขอ้ 4  งบประมาณรายจ่ายทั�วไป  จ่ายจากรายไดจ้ดัเก็บเอง  หมวดภาษีจดัสรรและหมวดเงินอุดหนุน
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รายงานประมาณการรายรับ 

ประจําปีงบประมาณ ���2 

องค์การบริหารส่วนตําบลดอนแก้ว  อําเภอแม่ริม  จังหวดัเชียงใหม่ 
 

 รายรับจริง ประมาณการ 

ปี ���7 ปี ���8 ปี ���9 ปี ��60 
ยอดต่าง 

(% ) 
ปี ��62 

หมวดภาษีอากร       

     ภาษีโรงเรือนและที�ดิน 1,851,551.97 1,987,427.35 2,051,693.71 2,172,550.28 3.01       2,240,000.00 

     ภาษีบาํรุงทอ้งที� 158,811.60 237,696.84 251,206.22 257,216.40 1.08          260,000.00  

     ภาษีป้าย 281,804.00 305,506.60 288,251.80 330,976.06 -0.29          330,000.00  

รวมหมวดภาษีอากร 2,292,167.57 2,530,630.79 2,591,151.73 2,760,742.74 2.51       2,830,000.00  

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต       

     ค่าธรรมเนียมเกี�ยวกบัใบอนุญาตการขายสุรา 5,491.20 10,068.60 6,343.80 4,520.20 10.61              5,000.00  

     ค่าธรรมเนียมเกี�ยวกบัการควบคุมอาคาร 38,335.00 56,509.00 63,992.00 32,577.00 1.30            33,000.00  

     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย ์ 3,130.00 3,360.00 4,850.00 7,990.00 0.13              8,000.00  

     ค่าธรรมเนียมกาํจดัขยะมูลฝอย 4,000.00 12,000.00 44,100.00 61,200.00 14.38            70,000.00  

     ค่าธรรมเนียมในการออกหนงัสือรับรองการแจง้ตั;งสถานที� 
     ขายอาหารหรือสถานที�สะสมอาหารซึ�งมีพื;นที�ไม่เกิน @AA ตร.ม. 

- - - 2,100.00 -100 0.00 

     ค่าธรรมเนียมอื�น ๆ - - 1,510.00 680.00 47.06              1,000.00  

     ค่าปรับการผิดสัญญา 146,037.00 94,257.00 559,771.86 527,352.00 0.50          530,000.00  
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 รายรับจริง ประมาณการ 

ปี ���7 ปี ���8 ปี ���9 ปี ��60 
ยอดต่าง 

(% ) 
ปี ��62 

     ค่าปรับผูก้ระทาํผดิกฎหมายจราจรทางบก - - - 36,700.00 8.99            40,000.00  

     ค่าใบอนุญาตประกอบการคา้สาํหรับกิจการที�เป็นอนัตรายต่อสุขภาพ 47,100.00 51,800.00 50,500.00 43,400.00 3.69            45,000.00  

     ค่าใบอนุญาตจดัตั;งสถานที�จาํหน่ายอาหารหรือสถานที�สะสม  
     อาหารในครัว หรือพื;นที�ใด ซึ� งมีพื;นที�เกิน @AA ตารางเมตร 

1,300.00 2,400.00 2,800.00 1,000.00 400.00              5,000.00  

     ค่าใบอนุญาตใหต้ั;งตลาดเอกชน 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 0.00              2,000.00  

     ค่าใบอนุญาตเกี�ยวกบัการควบคุมอาคาร 7,660.00 6,653.00 3,410.00 3,170.00 26.18              4,000.00  

     ค่าใบอนุญาตอื�นๆ 1,530.00 4,740.00 6,900.00 10,470.00 -4.49            10,000.00  

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต 256,583.20 243,787.60 746,177.66 733,159.20 2.71          753,000.00  

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน       

     ดอกเบี;ย 659,153.21 515,039.17 461,504.94 462,775.62 1.56          470,000.00  

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 659,153.21 515,039.17 461,504.94 462,775.62 1.56          470,000.00  

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณชิย์       

     รายไดจ้ากสาธารณูปโภคและการพาณิชย ์ 191,975.00 185,735.00 187,737.00 221,185.00 13.03          250,000.00  

รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณชิย์ 191,975.00 185,735.00 187,737.00 221,185.00 13.03          250,000.00  

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด       

     เงินที�มีผูอุ้ทิศให้ 24,531.00 23,440.00 23,535.00 21,654.35 0.21            21,700.00  

     ค่าขายแบบแปลน 31,700.00 55,310.00 138,900.00 43,300.00 3.93            45,000.00  
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 รายรับจริง ประมาณการ 

ปี ���7 ปี ���8 ปี ���9 ปี ��60 
ยอดต่าง 

(% ) 
ปี ��62 

     ค่ารับรองสาํเนาและถ่ายเอกสาร 281.00 422.00 990.00 283.00 6.01                 300.00  

     รายไดเ้บด็เตล็ดอื�นๆ 29,740.00 5,400.00 16,940.00 199,932.63 0.03          200,000.00  

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 86,252.00 84,572.00 180,365.00 265,169.98 0.69          267,000.00  

หมวดภาษีจัดสรร       

     ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนตแ์ละลอ้เลื�อน - - 513,723.54 709,353.10 0.09          710,000.00  

     ภาษีมูลค่าเพิ�มตาม พ.ร.บ. กาํหนดแผนฯ 7,155,648.71 9,721,472.99 10,165,182.55 10,117,640.03 0.02     10,120,000.00  

     ภาษีมูลค่าเพิ�มตาม พ.ร.บ.จดัสรรรายไดฯ้ 8,212,524.74 7,275,467.84 7,428,741.45 7,574,214.90 0.08       7,580,000.00  

     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 940,594.78 943,633.36 1,038,132.29 1,095,633.15 0.40       1,100,000.00  

     ภาษีสุรา - 2,819,941.17 3,175,937.98 3,116,669.14 3,195,039.44 0.16       3,200,000.00  

     ภาษีสรรพสามิต + 3,835,678.88 5,471,138.70 6,703,980.97 7,699,669.12 0.00       7,700,000.00  

     ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายวา่ดว้ยป่าไม ้ 61,577.50 65,577.50 11,982.50 9,982.50 0.18            10,000.00  

     ค่าภาคหลวงแร่ 98,676.08 100,227.33 109,525.42 100,504.18 -0.50          100,000.00  

     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 220,524.33 157,344.18 106,173.63 128,781.04 0.95          130,000.00  

     เงินที�เก็บตามกฎหมายวา่ดว้ยอุทยานแห่งชาติ 76,453.72 45,601.95 52,595.00 174,006.81 3.44          180,000.00  

     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล 
     กฎหมายที�ดิน 

8,709,829.00 14,257,688.13 9,751,412.00 13,254,725.00 13.17     15,000,000.00  

รวมหมวดภาษีจัดสรร 32,131,448.91 41,214,089.96 38,998,118.49 44,059,549.27 4.02     45,830,000.00  

3/8 



 รายรับจริง ประมาณการ 

ปี ���7 ปี ���8 ปี ���9 ปี ��60 
ยอดต่าง 

(% ) 
ปี ��62 

หมวดเงินอุดหนุนทั>วไป       

     เงินอุดหนุนทั�วไป สาํหรับดาํเนินการตามอาํนาจหนา้ที�และ
ภารกิจถ่ายโอนเลือกทาํ 

15,793,178.00 25,437,062.00 19,307,053.00 34,319,399.00 
50.35     51,600,000.00  

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั>วไป 15,793,178.00 25,437,062.00 19,307,053.00 34,319,399.00 50.35     51,600,000.00  

รวมทุกหมวด 51,410,757.89 70,210,916.52 62,472,107.82 82,821,980.81 32.1   102,000,000.00  
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อาํเภอแม่ริม  จงัหวดัเชียงใหม่

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั�วไป
ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลดอนแกว้

ประมาณการรายรับรวมทั�งสิ�น 102,000,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บ

หมวดภาษีอากร 2,830,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและที.ดิน 2,240,000 บาท

          คาํชี2แจง  ประมาณการไวสู้งกวา่รายรับจริง ปีงบประมาณ 2560 จาํนวน 

2,172,550.28 บาท เนื.องจากมีร้านคา้เพิ.มขึ2น

ภาษีบาํรุงทอ้งที. 260,000 บาท

          คาํชี2แจง  ประมาณการไวสู้งกวา่รายรับจริง ปีงบประมาณ 2560 จาํนวน 

257,216.40 บาท เนื.องจากมีผูอ้ยูใ่นข่ายชาํระภาษีเพิ.มขึ2น

ภาษีป้าย 330,000 บาท

          คาํชี2แจง  ประมาณการไวต้ ํ.ากวา่รายรับจริง ปีงบประมาณ 2560 จาํนวน 

330,976.06 บาท เนื.องจากมีจาํนวนป้ายลดลง

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 753,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี.ยวกบัใบอนุญาตการขายสุรา 5,000 บาท

          คาํชี2แจง  ประมาณการไวสู้งกวา่รายรับจริง ปีงบประมาณ 2560 จาํนวน 4,520.20

 บาท เนื.องจากคาดวา่จะไดรั้บจดัสรรเพิ.มขึ2น

ค่าธรรมเนียมเกี.ยวกบัการควบคุมอาคาร 33,000 บาท

          คาํชี2แจง  ประมาณการไวสู้งกวา่รายรับจริง ปีงบประมาณ 2560 จาํนวน 

32,577.00 บาท เนื.องจากมีผูข้ออนุญาตเพิ.มขึ2น

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ 8,000 บาท

          คาํชี2แจง  ประมาณการไวสู้งกวา่รายรับจริง ปีงบประมาณ 2560 จาํนวน 7,990.- 

บาท เนื.องจากมีผูป้ระกอบการเพิ.มขึ2น

ค่าธรรมเนียมกาํจดัขยะมูลฝอย 70,000 บาท

          คาํชี2แจง  ประมาณการไวสู้งกวา่รายรับจริง ปีงบประมาณ 2560 จาํนวน 61,200.-

 บาท เนื.องจากมีผูข้ออนุญาตเพิ.มขึ2น

ค่าธรรมเนียมอื.นๆ 1,000 บาท

          คาํชี2แจง  ประมาณการไวสู้งกวา่รายรับจริง ปีงบประมาณ 2560 จาํนวน 680.- 

บาท เนื.องจากคาดวา่จะจดัเก็บไดเ้พิ.มขึ2น
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รวม

ค่าใบอนุญาตประกอบการคา้สาํหรับกิจการที.เป็นอนัตรายต่อสุขภาพ 45,000 บาท

ค่าปรับการผดิสัญญา 530,000

          คาํชี2แจง  ประมาณการไวม้ากกวา่รายรับจริง ปีงบประมาณ 2560 จาํนวน 

43,400.- บาท เนื.องจากมีผูป้ระกอบการเพิ.มขึ2น

ค่าใบอนุญาตจดัตั2งสถานที.จาํหน่ายอาหารหรือสถานที.สะสมอาหารในครัว หรือพื2นที.

ใด ซึ. งมีพื2นที.เกิน 200 ตารางเมตร
5,000 บาท

          คาํชี2แจง  ประมาณการไวม้ากกวา่รายรับจริง ปีงบประมาณ 2560  จาํนวน 

4,000.- บาท เนื.องจากมีผูป้ระกอบการเพิ.มขึ2น

ค่าใบอนุญาตใหต้ั2งตลาดเอกชน 2,000 บาท

          คาํชี2แจง  ประมาณการไวเ้ท่ากบัรายรับจริง ปีงบประมาณ 2560 จาํนวน 2,000.- 

บาท เนื.องจากคาดวา่จะจดัเก็บไดเ้ท่าเดิม

ค่าใบอนุญาตเกี.ยวกบัการควบคุมอาคาร 4,000 บาท

          คาํชี2แจง  ประมาณการไวสู้งกวา่รายรับจริง ปีงบประมาณ 2560 จาํนวน 3,170.- 

บาท เนื.องจากคาดวา่จะมีผูม้าขอใบอนุญาตเพิ.มขึ2น

ค่าใบอนุญาตอื.นๆ 10,000 บาท

          คาํชี2แจง  ประมาณการไวต้ ํ.ากวา่รายรับจริง ปีงบประมาณ 2560 จาํนวน 10,470.-

 บาท เนื.องจากคาดวา่จะมีผูม้าขออนุญาตลดลง

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 470,000 บาท
ดอกเบี2ย 470,000 บาท

          คาํชี2แจง  ประมาณการไวสู้งกวา่รายรับจริง ปีงบประมาณ 2560 จาํนวน 

462,775.62 บาท เนื.องจากคาดวา่จะไดรั้บดอกเบี2ยเพิ.มขึ2น

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณชิย์ 250,000 บาท

รายไดจ้ากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 250,000 บาท

          คาํชี2แจง  ประมาณการมากกวา่รายรับจริง ปีงบประมาณ 2560 จาํนวน 221,185.-

 บาท เนื.องจากมีการปรับปรุงตลาดและอตัราค่าธรรมเนียม

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 267,000 บาท

ค่าปรับผูก้ระทาํผดิกฎหมายจราจรทางบก 40,000 บาท

บาท

          คาํชี2แจง  ประมาณการไวสู้งกวา่รายรับจริง ปีงบประมาณ 2560 จาํนวน 

36,700.00 บาท เนื.องจากคาดวา่จะไดรั้บค่าปรับผูก้ระทาํผดิกฎหมายจราจรเพิ.มขึ2น

          คาํชี2แจง  ประมาณการไวสู้งกวา่รายรับจริง ปีงบประมาณ 2560 จาํนวน 

527,352.00 บาท เนื.องจากคาดวา่จะมีค่าปรับผดิสัญญาเพิ.มขึ2น
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เงินที.มีผูอุ้ทิศให้ 21,700 บาท

บาท

          คาํชี2แจง  ประมาณการไวสู้งกวา่รายรับจริง ปีงบประมาณ 2560 จาํนวน 

21,654.35.- บาท เนื.องจากคาดวา่จะมีรายไดเ้พิ.มขึ2น

ค่าขายแบบแปลน 45,000 บาท

          คาํชี2แจง  ประมาณการไวสู้งกวา่รายรับจริง ปีงบประมาณ 2560 จาํนวน 43,300.-

 บาท เนื.องจากคาดวา่จะขายแบบแปลนไดเ้พิ.มขึ2น

หมวดภาษีจัดสรร 45,830,000 บาท

ค่ารับรองสาํเนาและถ่ายเอกสาร 300 บาท

          คาํชี2แจง  ประมาณการไวสู้งกวา่รายรับจริง ปีงบประมาณ 2560 จาํนวน 283.- 

บาท เนื.องจากคาดวา่จะจดัเก็บไดเ้พิ.มขึ2น

รายไดเ้บด็เตล็ดอื.นๆ 200,000

ภาษีมูลค่าเพิ.มตาม พ.ร.บ. กาํหนดแผนฯ 10,120,000 บาท

          คาํชี2แจง  ประมาณการไวสู้งกวา่รายรับจริง ปีงบประมาณ 2560 จาํนวน 

10,117,640.03 บาท เนื.องจากคาดวา่จะไดรั้บจดัสรรเพิ.มขึ2น

ภาษีมูลค่าเพิ.มตาม พ.ร.บ.จดัสรรรายไดฯ้ 7,580,000 บาท

          คาํชี2แจง  ประมาณการไวสู้งกวา่รายรับจริง ปีงบประมาณ 2560 จาํนวน 

7,574,214.90 บาท เนื.องจากคาดวา่จะไดรั้บจดัสรรเพิ.มขึ2น

ภาษีธุรกิจเฉพาะ 1,100,000 บาท

          คาํชี2แจง  ประมาณการไวสู้งกวา่รายรับจริง ปีงบประมาณ 2560 จาํนวน 

1,095,633.15 บาท เนื.องจากคาดวา่จะไดรั้บจดัสรรเพิ.มขึ2น

ภาษีสุรา 3,200,000 บาท

ภาษีสรรพสามิต 7,700,000 บาท

          คาํชี2แจง  ประมาณการไวม้ากกวา่รายรับจริง ปีงบประมาณ 2560  จาํนวน 

3,195,039.44 บาท เนื.องจากคาดวา่จะไดรั้บการจดัสรรเพิ.มขึ2น

รายได้ที�รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น

          คาํชี2แจง  ประมาณการไวม้ากกวา่รายรับจริง ปีงบประมาณ 2560 จาํนวน 

199,932.63.- บาท เนื.องจากคาดวา่จะมีรายไดเ้พิ.มมากขึ2น

          คาํชี2แจง  ประมาณการไวสู้งกวา่รายรับจริง ปีงบประมาณ 2560 จาํนวน 

709,353.10 บาท เนื.องจากคาดวา่จะไดรั้บจดัสรรเพิ.มขึ2น

ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนตแ์ละลอ้เลื.อน 710,000 บาท
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130,000 บาท

          คาํชี2แจง  ประมาณการไวสู้งกวา่รายรับจริง ปีงบประมาณ 2560 จาํนวน 

7,699,669.12 บาท เนื.องจากคาดวา่จะไดรั้บจดัสรรเพิ.มขึ2น

ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายวา่ดว้ยป่าไม้ 10,000 บาท

          คาํชี2แจง  ประมาณการไวสู้งกวา่รายรับจริง ปีงบประมาณ 2560 จาํนวน 9,982.50

 บาท เนื.องจากคาดวา่จะไดรั้บจดัสรรเพิ.มขึ2น

180,000 บาท

          คาํชี2แจง  ประมาณการไวสู้งกวา่รายรับจริง ปีงบประมาณ 2560 จาํนวน 

174,006.81.- บาท เนื.องจากคาดวา่จะไดรั้บจดัสรรเพิ.มขึ2น

ค่าภาคหลวงแร่ 100,000 บาท

          คาํชี2แจง  ประมาณการไวต้ ํ.ากวา่รายรับจริง ปีงบประมาณ 2560 จาํนวน 

100,504.18 บาท เนื.องจากคาดวา่จะไดรั้บจดัสรรลดลง

ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม

          คาํชี2แจง  ประมาณการไวสู้งกวา่เงินอุดหนุนทั.วไปที.ไดรั้บจดัสรรใน 

ปีงบประมาณ 2560  เนื.องจากไดรั้บจดัสรรงบสนบัสนุนจากโรงพยาบาลชุมชนตาํบล

ดอนแกว้ โรงเรียนในสังกดั อบต.ดอนแกว้  และศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก รวมทั2งไดรั้บ

จดัสรรงบประมาณเบี2ยยงัชีพผูสู้งอาย ุ และเบี2ยความพิการ ตามหนงัสือ

กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที. มท 0808.2/ว 3028 ลงวนัที. 6 มิถุนายน 2561 เรื.อง 

ซกัซอ้มแนวทางการจดัทาํงบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของ

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ.น

รายได้ที�รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น

หมวดเงินอุดหนุนทั�วไป 51,600,000 บาท

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที.ดิน 15,000,000 บาท

เงินอุดหนุนทั.วไป สาํหรับดาํเนินการตามอาํนาจหนา้ที.และภารกิจถ่ายโอนเลือกทาํ 51,600,000 บาท

          คาํชี2แจง  ประมาณการไวสู้งกวา่รายรับจริง ปีงบประมาณ 2560 จาํนวน 

13,254,725.- บาท เนื.องจากมีปริมาณการทาํนิติกรรมที.ดินเพิ.มมากขึ2น

          คาํชี2แจง  ประมาณการไวสู้งกวา่รายรับจริง ปีงบประมาณ 2560 จาํนวน 

128,781.04 บาท เนื.องจากคาดวา่จะไดรั้บจดัสรรเพิ.มขึ2น

เงินที.เก็บตามกฎหมายวา่ดว้ยอุทยานแห่งชาติ
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั�วไป 
ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลดอนแกว้ 
อาํเภอแม่ริม  จงัหวดัเชียงใหม่ 

                          
       ประมาณการรายจ่ายรวมทั�งสิ�น 101,950,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน
อุดหนุนทั�วไป  แยกเป็น   

1.1  แผนงานบริหารงานทั�วไป  
 1.1.1 งานบริหารทั�วไป รวม 16,716,198 บาท  
    งบบุคลากร รวม 9,085,740 บาท  
   เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,691,000 บาท  
   เงินเดือนนายก/รองนายก จาํนวน 532,080 บาท  

      

  
สาํหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน ดงันี1  
(1) ตาํแหน่งนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล  
(2) ตาํแหน่งรองนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล  

      

 
   เงินค่าตอบแทนประจาํตาํแหน่งนายก/รองนายก จาํนวน 45,600 บาท  

      

  
สาํหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจาํตาํแหน่ง ดงันี1  
(1) ตาํแหน่งนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล  
(2) ตาํแหน่งรองนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล  

      

 
   เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จาํนวน 45,600 บาท  

      

  
สาํหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษ ดงันี1  
(1) ตาํแหน่งนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล  
(2) ตาํแหน่งรองนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล  

      

 
   เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที8ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองคก์ารบริหาร

ส่วนตาํบล 
จาํนวน 90,720 บาท 

 

      

  
สาํหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการนายกองคก์ารบริหาร 
ส่วนตาํบล  

      
 

   เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ8น จาํนวน 1,977,000 บาท  

      

  
สาํหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนสมาชิกสภาองคก์ารบริหาร 
ส่วนตาํบล ดงันี1  
(1) ค่าตอบแทนประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบล  
(2) ค่าตอบแทนรองประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 
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(3) ค่าตอบแทนสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบล  
(4) ค่าตอบแทนเลขานุการสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบล  

   เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 6,394,740 บาท  
   เงินเดือนพนกังาน จาํนวน 3,762,240 บาท  

      

  
สาํหรับจ่ายเป็นเงินเดือนใหแ้ก่พนกังานส่วนตาํบล จาํนวน  
12 อตัรา ดงันี1  
   (1) ตาํแหน่งปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล  
   (2) ตาํแหน่งรองปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล  
   (3) ตาํแหน่งหวัหนา้สาํนกัปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล  
   (4) ตาํแหน่งหวัหนา้ฝ่ายบริหารงานทั8วไป  
   (5) ตาํแหน่งหวัหนา้ฝ่ายนโยบายและแผน 
   (6) ตาํแหน่งนิติกร  
   (7) ตาํแหน่งนกัวิเคราะห์นโยบายและแผน  
   (8) ตาํแหน่งนกัทรัพยากรบุคคล  
   (9) ตาํแหน่งนกัจดัการงานทั8วไป  
   (10) ตาํแหน่งเจา้พนกังานธุรการ  
   (11) ตาํแหน่งนกัวชิาการตรวจสอบภายใน 

      

 
   เงินเพิ8มต่างๆ ของพนกังาน จาํนวน 221,100 บาท  

      

  
  (1) สาํหรับจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือน ตาํแหน่ง 
        ปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล  
  (2) สาํหรับจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือน ตาํแหน่ง 
        หวัหนา้สาํนกัปลดั  
  (3) สาํหรับจ่ายเป็นเงินเพิ8มสาํหรับตาํแหน่งที8มีเหตุพิเศษ  
        ตาํแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.)  
  (4) สาํหรับจ่ายเป็นเงินเพิ8มค่าครองชีพชั8วคราว ตาํแหน่ง  
        เจา้พนกังานธุรการ 

      

 
   เงินประจาํตาํแหน่ง จาํนวน 229,200 บาท  

      

  
สาํหรับจ่ายเป็นเงินประจาํตาํแหน่งใหแ้ก่พนกังานส่วน
ตาํบล จาํนวน 5 อตัรา ดงันี1  
 (1) ตาํแหน่งปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล  
 (2) ตาํแหน่งรองปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล  
 (3) ตาํแหน่งหวัหนา้สาํนกัปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล  
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 (4) ตาํแหน่งหวัหนา้ฝ่ายบริหารงานทั8วไป  
 (5) ตาํแหน่งหวัหนา้ฝ่ายนโยบายและแผน  

   ค่าจา้งลูกจา้งประจาํ จาํนวน 240,480 บาท  

      

  
สาํหรับจ่ายเป็นค่าจา้งประจาํใหแ้ก่ลูกจา้งประจาํ ตาํแหน่ง
พนกังานขบัรถ  

      
 

   ค่าตอบแทนพนกังานจา้ง จาํนวน 1,857,720 บาท  

      

  
สาํหรับจ่ายเป็นค่าจา้งพนกังานจา้งตามภารกิจ จาํนวน  
D อตัรา  ดงันี1  
 (1) ตาํแหน่งพนกังานขบัรถยนต ์ 
 (2) ตาํแหน่งผูช่้วยนิติกร  
 (3) ตาํแหน่งผูช่้วยนกัวิเคราะห์นโยบายและแผน  
 (4) ตาํแหน่งผูช่้วยนกัทรัพยากรบุคคล 
 (5) ตาํแหน่งผูช่้วยนกัวชิาการคอมพิวเตอร์  
 (6) ตาํแหน่งผูช่้วยนกัจดัการงานทั8วไป  
รวมเป็นเงิน 1,533,720 บาท 
และสาํหรับจ่ายเป็นค่าจา้งพนกังานจา้งทั8วไป จาํนวน E อตัรา 
ดงันี1  
(1) ตาํแหน่งเจา้หนา้ที8งานพิมพ ์
(F) ตาํแหน่งคนงานทั8วไป   
รวมเป็นเงิน 324,000 บาท 

      

 
   เงินเพิ8มต่างๆ ของพนกังานจา้ง จาํนวน 84,000 บาท  

      

  
สาํหรับจ่ายเป็นเงินเพิ8มค่าครองชีพชั8วคราว ของพนกังานจา้ง
ตามภารกิจ จาํนวน 2 อตัรา ตาํแหน่งพนกังานขบัรถยนต ์  
รวมเป็นเงิน  48,000 บาท 
และสาํหรับจ่ายเป็นเงินเพิ8มค่าครองชีพชั8วคราว ของพนกังาน
จา้งทั8วไป  จาํนวน 3 อตัรา ดงันี1  
      (1) ตาํแหน่งเจา้หนา้ที8งานพิมพ ์
      (F) ตาํแหน่งคนงานทั8วไป   
รวมเป็นเงิน EG,000 บาท 
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  งบดําเนินงาน รวม 7,263,534 บาท  
   ค่าตอบแทน รวม 1,204,100 บาท  
   ค่าตอบแทนผูป้ฏิบติัราชการอนัเป็นประโยชน์แก่องคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถิ8น 
จาํนวน 1,020,000 บาท 

 

      

  
สาํหรับจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายต่างๆ ดงันี1  
(1) ค่าตอบแทนการปฏิบติังานของบุคคลของหน่วยงาน 
      อื8น หรือองคก์รเอกชนอื8นในการปฏิบติังานนอกเวลา 
      ราชการใหก้บัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลดอนแกว้  
      จาํนวน 20,000 บาท  
(2) สาํหรับจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื8นเป็นกรณีพิเศษ 
      (เงินรางวลัประจาํปี)  ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ใหแ้ก่ 
      พนกังานส่วนตาํบล ลูกจา้งประจาํ และพนกังานจา้งของ 
      องคก์ารบริหารส่วนตาํบล จาํนวน 1,000,000 บาท ตาม 
      หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที8สุด ที8 มท 0808.2/ 
      ว 3072 ลว 29 กนัยายน 2557 

      

 
   ค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ จาํนวน 25,000 บาท  

      

  
สาํหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ
ใหแ้ก่พนกังานส่วนตาํบล ลูกจา้งและพนกังานจา้งขององคก์าร
บริหารส่วนตาํบลดอนแกว้ 

      

 
   ค่าเช่าบา้น จาํนวน 126,000 บาท  

      

  
สาํหรับจ่ายเป็นค่าเช่าบา้น ใหแ้ก่พนกังานส่วนตาํบล จาํนวน E 
อตัรา ดงันี1  
(I) ตาํแหน่งหวัหนา้สาํนกัปลดั 
(F) ตาํแหน่งหวัหนา้ฝ่ายนโยบายและแผน 
(E) ตาํแหน่งนกัวิเคราะห์นโยบายและแผน  

      

 
   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จาํนวน 33,100 บาท  

      

  
สาํหรับจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ดงันี1  
(1) ตาํแหน่ง นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล   
(2) ตาํแหน่ง รองปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล      
(E) ตาํแหน่ง พนกังานขบัรถ  
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   ค่าใช้สอย รวม 3,697,924 บาท  
   รายจ่ายเพื8อใหไ้ดม้าซึ8 งบริการ จาํนวน 1,141,924 บาท  

      

  
สาํหรับจ่ายเป็น 
(1) ค่าเยบ็หนงัสือ เขา้ปกหนงัสือ ขอ้บญัญติัตาํบลในเรื8อง 
     ต่างๆ และค่าถ่ายเอกสาร จาํนวน 25,000 บาท 
(2) ค่าบริการกาํจดัปลวก ยงุ มด หนูและแมลง จาํนวน   
      12,384 บาท  โดยเบิกจ่ายตามหนงัสือฯ ที8 มท 0808.2/ 
      ว IMMM ลว FF มีนาคม 2560 
(3) ค่าจา้งเหมาทาํป้ายประชาสัมพนัธ์ (ค่าจา้งเหมาทาํป้ายต่างๆ 
      ในเขต อบต. เช่น ป้ายจราจร ป้ายบอกสถานที8) จาํนวน  
      30,000 บาท  
(4) ค่าจา้งเหมาจดัทาํวารสาร อบต. จาํนวน 120,000 บาท โดย 
      เบิกจ่ายตามหนงัสือฯ ด่วนมาก ที8 มท 0808.2/ว 7120 
      ลว 9 ธนัวาคม 2559 
(5) ค่าจา้งเหมางานพฒันาบุคคล จาํนวน 108,000 บาท  
      ปฏิบติังาน ณ สาํนกัปลดั อบต.ดอนแกว้ โดยเบิกจ่ายตาม  
      หนงัสือฯ ด่วนมาก ที8 มท 0808.2/ว 7120 ลว 9 ธนัวาคม 2559 
(6) ค่าจา้งเหมางานบนัทึกขอ้มูล จาํนวน 108,000 บาท  
      ปฏิบติังาน ณ สาํนกัปลดั อบต.ดอนแกว้ โดยเบิกจ่ายตาม  
      หนงัสือฯ ด่วนมาก ที8 มท 0808.2/ว 7120 ลว 9 ธนัวาคม 2559 
(7) ค่าจา้งเหมางานดูแลความสะอาด จาํนวน 108,000 บาท  
      ปฏิบติังาน ณ สาํนกัปลดั อบต.ดอนแกว้ โดยเบิกจ่ายตาม 
      หนงัสือฯ ด่วนมาก ที8 มท 0808.2/ว 7120 ลว 9 ธนัวาคม 2559 
(D) ค่าจา้งเหมางานรับส่งหนงัสือและเอกสาร จาํนวน  
      IOD,OOO บาท ปฏิบติังาน ตามขอบเขตความรับผดิชอบของ  
      อบต.ดอนแกว้ โดยเบิกจ่ายตามหนงัสือฯ ด่วนมาก   
      ที8 มท 0808.2/ว 7120 ลว 9 ธนัวาคม 2559 
(P) ค่าจา้งเหมางานบริการขบัรถ จาํนวน IOD,OOO บาท  
      ปฏิบติังาน ตามขอบเขตความรับผดิชอบของ อบต. 
      ดอนแกว้ โดยเบิกจ่ายตามหนงัสือฯ ด่วนมาก ที8 มท  
      0808.2/ว 7120 ลว 9 ธนัวาคม 2559 
(10) ค่าซกัผา้ ผา้ปูโตะ๊ ผา้ม่าน จาํนวน 20,000 บาท 
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(11) ค่าจา้งเหมาทาํความสะอาดอาคาร จาํนวน 204,540 บาท 
       โดยเบิกจ่ายตามหนงัสือฯ ที8 มท 0808.2/ว IMMM ลว 22  
       มีนาคม 2560 
(12) ค่า พ.ร.บ.คุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ จาํนวน  
        40,000 บาท  
(13) ค่าใชจ่้ายในการชดใชค่้าเสียหาย กรณีที8หน่วยงานของรัฐ 
       รับผิดใชค่้าสินไหมทดแทนแก่ผูเ้สียหาย จาํนวน 10,000 บาท 
(14) ค่าเช่าและค่าธรรมเนียมจดัใหเ้ช่าที8ดินราชพสัดุ จาํนวน   
       50,000 บาท โดยเบิกจ่ายตามหนงัสือฯ ที8 มท 0808.2/ว  
       1555 ลว FF มีนาคม 2560 
(15) ค่าใชจ่้ายสาํหรับการทาํประกนัภยัรถยนตร์าชการของ 
       องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ8น จาํนวน  90,000 บาท 
                       ฯลฯ 

   รายจ่ายเกี8ยวกบัการรับรองและพิธีการ จาํนวน 200,000 บาท  

      

  
สาํหรับจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายต่างๆ ดงันี1  
(1) ค่ารับรอง จาํนวน IMO,OOO บาท  แยกเป็น 

      I.I ค่ารับรองในการตอ้นรับบุคคลหรือคณะบุคคล จาํนวน 
125,OOO บาท  เพื8อจ่ายเป็นค่ารับรองในการตอ้นรับบุคคลหรือ
คณะบุคคลที8ไปนิเทศงาน ตรวจงานหรือเยี8ยมชมหรือทศัน
ศึกษาดูงาน และเจา้หนา้ที8ที8เกี8ยวขอ้ง ซึ8 งร่วมตอ้นรับบุคคล
หรือคณะ เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื8องดื8ม ค่าของขวญั ค่าพิมพ์
เอกสาร ค่าใชจ่้ายที8เกี8ยวเนื8องในการเลี1ยงรับรอง รวมทั1ง
ค่าบริการและค่าใชจ่้ายอื8นๆ ซึ8งจาํเป็นตอ้งจ่ายที8เกี8ยวกบัการรับรอง 
โดยตั1งจ่ายไม่เกินปีละ I% ของรายไดจ้ริงของปีงบประมาณที8        
ล่วงมา  โดยไม่รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู ้เงินจ่ายขาดเงิน
สะสม และเงินที8มีผูอุ้ทิศให ้โดยถือปฏิบติัตามหนงัสือ ที8 มท 
ODOD.U/ว FEDI ลงวนัที8 FD กรกฎาคม FMUD  
      1.2 ค่าเลี1ยงรับรองในการประชุมสภาทอ้งถิ8น คณะกรรมการ
หรือคณะอนุกรรมการที8ไดรั้บแต่งตั1งตามกฎหมาย ระเบียบ หรือ
หนงัสือสั8งการของกระทรวงมหาดไทย จาํนวน FM,OOO บาท เช่น 
ค่าอาหาร เครื8องดื8ม เครื8องใชใ้นการเลี1ยงรับรองและค่าบริการ และ
ค่าใชจ่้ายอื8นๆที8จาํเป็นตอ้งจ่าย โดยถือปฏิบติัตามหนงัสือ ที8 มท 
ODOD.U/ว FEDI ลงวนัที8 FD กรกฎาคม FMUD 

      

 



7 
 

(2) ค่าใชจ่้ายในพิธีการทางศาสนา งานราชพิธี รัฐพิธี               
งานประเพณีและงานวนัสาํคญัของชาติ จาํนวน 50,000 บาท 
แยกเป็น 
       2.1  ค่าใชจ่้ายในการจดังานรัฐพิธี ราชพิธีหรือกิจกรรมที8
เกิดขึ1นเป็นกรณีพิเศษ เช่น งานรับเสด็จ งานวนัเฉลิมพระชนม 
พรรษา งานวนัปิยมหาราช วนัฉตัรมงคล งานรัฐพิธี ราชพิธี  
งานตอ้นรับแขกเมือง งานพิธีการทางศาสนาพุทธ และงานพิธี
พราหมณ์ต่างๆ สาํหรับจ่ายเป็นค่าจดัซื1อเครื8องราชสักการะ 
เครื8องทองนอ้ย กระถางธูป เชิงเทียน แจกนั พานพุม่ พวงมาลา
ดอกไมธู้ปเทียน เครื8องไทยธรรม เครื8องกณัฑเ์ทศน์ ผา้แพร        
ธงชาติ ป้ายตราสัญลกัษณ์ต่างๆ พระบรมฉายาลกัษณ์  ค่าจดั
สถานที8 ค่าถ่ายรูป ค่าอาหารและเครื8องดื8ม วสัดุอุปกรณ์ที8
เกี8ยวขอ้ง และค่าใชจ่้ายอื8นที8จาํเป็น จาํนวน 40,000 บาท 
       2.2 ค่าใชจ่้ายในการจดังานวนัสาํคญัของชาติทั1งที8จดัทาํเอง
หรือร่วมกบัอาํเภอแม่ริม เช่น วนัขึ1นปีใหม่ งานทาํบุญตกับาตร
ในวนัสาํคญั เป็นตน้ เพื8อจ่ายเป็นค่าจดัสถานที8 ค่าของรางวลั 
ค่าอาหาร และเครื8องดื8ม ค่าดอกไม ้ธูปเทียน ค่าจา้ง
มหรสพ และค่าใชจ่้ายอื8นที8จาํเป็น จาํนวน 10,000 บาท 

   รายจ่ายเกี8ยวเนื8องกบัการปฏิบติัราชการที8ไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอื8นๆ จาํนวน  1,156,000 บาท  
    ค่าของขวญัหรือเงินรางวลั จาํนวน 3,000 บาท  

      

  
สาํหรับจ่ายเป็นค่าของรางวลั เงินรางวลั ประกาศเกียรติคุณ
หรือโล่เกียรติยศ สาํหรับการประกวดหมู่บา้นดีเด่นหรือใน
กิจกรรมขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล 

      

 
    ค่าใชจ่้ายการคดัเลือกพนกังานและลูกจา้งของ อปท. จาํนวน 20,000 บาท  

      

  
สาํหรับจ่ายเป็นค่าเบี1ยประชุม  ค่าพาหนะของคณะกรรมการ  
ค่าสมนาคุณของคณะกรรมการ เพื8อคดัเลือกพนกังานและ
ลูกจา้งขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล 

      

 
    ค่าใชจ่้ายในการจดังาน นิทรรศการ การประกวดแข่งขนัพิธีการต่างๆ จาํนวน 80,000 บาท  

      

  
สาํหรับจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายเกี8ยวกบัการใชแ้ละตกแต่งสถานที8 
จดังาน  ค่าวสัดุอุปกรณ์ ค่าจดัทาํสื8อประชาสมัพนัธ์ต่างๆ ค่าเช่า
อุปกรณ์ต่างๆ ในการจดังาน ค่าจา้งการแสดงในวนัจดังาน หรือ 
ค่าตอบแทนการแสดง และค่าใชจ่้ายอื8นๆ ที8จาํเป็นในการจดังาน 
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    ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจกัร และนอก
ราชอาณาจกัร 

จาํนวน 500,000 บาท 

 

      

  
เพื8อเป็นค่าเบี1ยเลี1ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที8พกั  ค่าบริการ
จอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผา่นทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียม
ในการใชส้นามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ  และค่าใชจ่้าย
อื8นๆ สาํหรับปฏิบติังานขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลในการ
ไปราชการ 

      

 
    ค่าใชจ่้ายในการเลือกตั1ง จาํนวน 200,000 บาท  

      

  
สาํหรับจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการดาํเนินการเลือกตั1งสมาชิกสภา
ทอ้งถิ8นหรือผูบ้ริหารทอ้งถิ8น เช่น ค่าวสัดุ อุปกรณ์ ป้าย
ประชาสัมพนัธ์ สื8อสิ8งพิมพต่์างๆที8ใชใ้นการเลือกตั1ง ฯลฯ 
รวมถึงค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนการเลือกตั1งระดบัจงัหวดัและ
ระดบัประเทศ โดยถือปฏิบติัตามระเบียบคณะกรรมการการ
เลือกตั1งสมาชิกสภาทอ้งถิ8นหรือผูบ้ริหารทอ้งถิ8น พ.ศ.FMMU 
ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ8นสี8ปี (พ.ศ.FMGI-FMGU) หนา้ FFG และ
สอดคลอ้งกบัประเดน็ยทุธศาสตร์ในการพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่
ประเดน็ยทุธศาสตร์จงัหวดัที8 6 :  การพฒันาระบบบริหารจดัการ
ภาครัฐและการใหบ้ริการประชาชนตามหลกัธรรมาภิบาล 

      

 
    ค่าพวงมาลยั ช่อดอกไม ้กระเชา้ดอกไม ้ดอกไมส้ดและพวงมาลา จาํนวน 3,000 บาท  

      

  
สาํหรับจ่ายเป็นค่าพวงมาลยั ช่อดอกไม ้กระเชา้ดอกไม ้   
ดอกไมส้ด พวงมาลา ฯลฯ และอื8น ๆ ที8เกี8ยวขอ้ง เพื8อใชใ้นการ
จดัสถานที8 การจดักิจกรรม หรือใชใ้นงานต่าง ๆ ขององคก์ร 

      

 
    โครงการพฒันาระบบสารสนเทศเพื8อบริหารจดัการสาํนกังาน  

(E-Office) 
จาํนวน 5,000 บาท 

 

      

  
สาํหรับเป็นค่าใชจ่้ายในการดาํเนินโครงการพฒันาระบบ
สารสนเทศ เพื8อบริหารจดัการสาํนกังาน (E-Office) มีค่าใชจ่้าย
เช่น ค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรมการใชง้านโปรแกรม ค่า
สมนาคุณวทิยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารวา่ง ค่าป้ายโครงการ ค่า
อุปกรณ์ในการฝึกอบรม และค่าใชจ่้ายอื8นๆ ที8จาํเป็น ปรากฏใน
แผนพฒันาทอ้งถิ8นสี8ปี (พ.ศ. 2561-2564) หนา้ 224 และสอดคลอ้ง
กบัประเดน็ยทุธศาสตร์ในการพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่ประเดน็
ยทุธศาสตร์จงัหวดัที8 6 : การพฒันาระบบบริหารจดัการภาครัฐและ
การใหบ้ริการประชาชนตามหลกัธรรมาภิบาล 
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    โครงการพฒันาเครือข่ายประชาสัมพนัธ์ อบต.ดอนแกว้ จาํนวน 5,000 บาท  

      

  
สาํหรับเป็นค่าใชจ่้ายในการดาํเนินโครงการพฒันาเครือข่าย
ประชาสัมพนัธ์ อบต.ดอนแกว้ เพื8อเป็นการสร้างเครือข่าย
ประชาสัมพนัธ์ใหค้รอบคลุมตาํบล สามารถสร้างงาน
ประชาสัมพนัธ์ในหน่วยงาน องคก์ร ใหเ้กิดประสิทธิภาพ
สูงสุด ประชาชนสามารถรับรู้ขอ้มูลข่าวสารไดจ้ากทุกภาคส่วน
ที8อยูใ่นตาํบลดอนแกว้  มีค่าใชจ่้าย เช่น ค่าสมนาคุณวทิยากร
ค่าอาหารกลางวนั ค่าอาหารวา่งและเครื8องดื8ม ค่าป้ายประชา 
สัมพนัธ์และค่าใชจ่้ายอื8นๆ ที8จาํเป็น ปรากฏในแผนพฒันา
ทอ้งถิ8นสี8ปี (พ.ศ.2561-2564) หนา้ 178 และสอดคลอ้งกบั
ประเด็นยทุธศาสตร์ในการพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่ ประเด็น
ยทุธศาสตร์จงัหวดัที8 6 : การพฒันาระบบบริหารจดัการภาครัฐ
และการใหบ้ริการประชาชนตามหลกัธรรมาภิบาล 

      

 
    โครงการพฒันาศกัยภาพอาสาประชาสัมพนัธ์ตาํบลดอนแกว้ เพื8อเขา้

สู่ประชาคมอาเซียน 
จาํนวน 5,000 บาท 

 

      

  
สาํหรับจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการดาํเนินโครงการพฒันาศกัยภาพ
อาสาประชาสัมพนัธ์ตาํบลดอนแกว้ เพื8อเขา้สู่ประชาคม
อาเซียน เพื8อเพิ8มประสิทธิภาพการประชาสัมพนัธ์ และพฒันา
อาสาประชาสัมพนัธ์ตาํบลดอนแกว้ ใหมี้ศกัยภาพเพิ8มขึ1น          
มีค่าใชจ่้าย เช่น ค่าสมนาคุณวทิยากร ค่าอาหารกลางวนั
ค่าอาหารวา่งและเครื8องดื8ม ค่าป้ายประชาสัมพนัธ์และค่าใชจ่้าย
อื8นๆที8จาํเป็น ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ8นสี8ปี (พ.ศ. 2561-
2564) หนา้ IFI และสอดคลอ้งกบัประเด็นยทุธศาสตร์ในการ
พฒันาจงัหวดัเชียงใหม่ประเด็นยทุธศาสตร์จงัหวดัที8 6 :               
การพฒันาระบบบริหารจดัการภาครัฐและการใหบ้ริการ
ประชาชนตามหลกัธรรมาภิบาล 

      

 
    โครงการฝึกอบรมมคัคุเทศก์ทอ้งถิ8นตาํบลดอนแกว้ เพื8อเขา้สู่

ประชาคมอาเซียน 
จาํนวน 5,000 บาท 

 

      

  
สาํหรับเป็นค่าใชจ่้ายในการดาํเนินโครงการฝึกอบรมมคัคุเทศก์
ทอ้งถิ8นตาํบลดอนแกว้ เพื8อเขา้สู่ประชาคมอาเซียน อบรมเป็น
มคัคุเทศกท์อ้งถิ8นและนกัสื8อความหมายประจาํจุดแหล่ง
ท่องเที8ยวต่างๆ  มีค่าใชจ่้าย เช่น ค่าสมนาคุณวทิยากร ค่าอาหาร
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วา่งและเครื8องดื8ม ค่าอาหารกลางวนั ค่าวสัดุอุปกรณ์ค่าป้าย
ประชาสัมพนัธ์ และค่าใชจ่้ายอื8นที8จาํเป็น ปรากฏใน
แผนพฒันาทอ้งถิ8นสี8ปี (พ.ศ. 2561-2564) หนา้ 120 และ
สอดคลอ้งกบัประเด็นยทุธศาสตร์ในการพฒันาจงัหวดั
เชียงใหม่ประเด็นยทุธศาสตร์จงัหวดัที8 1 : ส่งเสริมและ
พฒันาการท่องเที8ยวและบริการสุขภาพ เชื8อมโยงชุมชนและ
ทอ้งถิ8น 

    โครงการเยาวชนรักษถิ์8นรักการท่องเที8ยวเขา้สู่ประชาคมอาเซียน จาํนวน 5,000 บาท  

      

  
สาํหรับเป็นค่าใชจ่้ายในการดาํเนินโครงการเยาวชนรักษถิ์8น  
รักการท่องเที8ยวเขา้สู่ประชาคมอาเซียน เพื8อใหเ้ด็กและเยาวชน
รู้จกัรักษาสิ8งแวดลอ้มภายในชุมชน มีค่าใชจ่้าย เช่น ค่า
สมนาคุณ วทิยากร  ค่าอาหารวา่งและเครื8องดื8ม ค่าอาหาร
กลางวนั ค่าวสัดุอุปกรณ์ ค่าป้ายประชาสัมพนัธ์และค่าใชจ่้าย
อื8นที8จาํเป็น ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ8นสี8ปี (พ.ศ. 2561-
2564) หนา้ 119 และสอดคลอ้งกบัประเด็นยทุธศาสตร์ในการ
พฒันาจงัหวดัเชียงใหม่ประเด็นยทุธศาสตร์จงัหวดัที8 1 : 
ส่งเสริมและพฒันาการท่องเที8ยวและบริการสุขภาพ เชื8อมโยง
ชุมชนและทอ้งถิ8น 

      

 
    โครงการวนัละอ่อนดอนแกว้ ตามรอยพอ่ เศรษฐกิจพอเพียง จาํนวน 5,000 บาท  

      

  
สาํหรับเป็นค่าใชจ่้ายในการดาํเนินโครงการวนัละอ่อน 
ดอนแกว้ ตามรอยพอ่ เศรษฐกิจพอเพียง  เพื8อพฒันาศกัยภาพ
คณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชนตาํบลดอนแกว้และเพื8อ
เรียนรู้แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพึ8งพาตนเอง มี
ค่าใชจ่้าย เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารวา่งและ
เครื8องดื8ม ค่าอาหารกลางวนั ค่าวสัดุอุปกรณ์ ค่าป้าย

ประชาสัมพนัธ์ และค่าใชจ่้ายอื8นที8จาํเป็น ปรากฏใน
แผนพฒันาทอ้งถิ8นสี8ปี (พ.ศ.2561-2564)หนา้ 179 และ
สอดคลอ้งกบัประเด็นยทุธศาสตร์จงัหวดัที8 2 :  การส่งเสริม
การเกษตร การผลิตสินคา้ชุมชน การคา้ การลงทุน สู่สากล 

      

 
    โครงการเพิ8มประสิทธิภาพศูนยข์อ้มูลข่าวสารเพื8อบริการประชาชน จาํนวน 5,000 บาท  

      

  
สาํหรับเป็นค่าใชจ่้ายในการดาํเนินโครงการเพิ8มประสิทธิภาพ
ศูนยข์อ้มูลข่าวสารเพื8อบริการประชาชน เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสาร
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ใหป้ระชาชนและเอื1อประโยชน์ในการบริการในเรื8องร้อง
ทุกข ์/ร้องเรียนต่างๆ โดยหน่วยงานมีศูนยข์อ้มูลข่าวสารที8ได้
รวบรวมขอ้มูลที8เป็นประโยชน์ และไม่ขดัต่อ พ.ร.บ.ขอ้มูล
ข่าวสาร พ.ศ.2540  มีค่าใชจ่้าย เช่น ค่าวสัดุอุปกรณ์และ
ค่าใชจ่้ายอื8นๆ ที8จาํเป็น ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ8นสี8ปี (พ.ศ.
2561-2564) เพิ8มเติมและเปลี8ยนแปลง ฉบบัที8 F หนา้ FG และ
สอดคลอ้งกบัประเด็นยทุธศาสตร์ในการพฒันาจงัหวดั
เชียงใหม่ประเด็นยทุธศาสตร์จงัหวดัที8 6 : การพฒันาระบบ
บริหารจดัการภาครัฐและการใหบ้ริการประชาชนตามหลกั 
ธรรมาภิบาล 

    โครงการพฒันาเครือข่ายอาสาร่วมใจ ตา้นภยัทุจริตตาํบลดอนแกว้ จาํนวน 5,000 บาท  

      

  
สาํหรับเป็นค่าใชจ่้ายในการดาํเนินโครงการพฒันาเครือข่าย
อาสาร่วมใจ ตา้นภยัทุจริตตาํบลดอนแกว้ เพื8อเป็นการพฒันา
เครือข่ายการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตรูปแบบภายใน
ตาํบลดอนแกว้ มีค่าใชจ่้าย เช่น ค่าสมนาคุณวทิยากร ค่าอาหาร
วา่งและเครื8องดื8มค่าอาหารกลางวนั ค่าวสัดุอุปกรณ์ ค่าป้าย
ประชาสัมพนัธ์ และค่าใชจ่้ายอื8นๆที8จาํเป็น ปรากฏในแผน 
พฒันาทอ้งถิ8นสี8ปี (พ.ศ.2561-2564) หนา้ 224 และสอดคลอ้ง
กบัประเด็นยทุธศาสตร์ในการพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่ประเด็น
ยทุธศาสตร์จงัหวดัที8 6 : การพฒันาระบบบริหารจดัการภาครัฐ
และการใหบ้ริการประชาชนตามหลกัธรรมาภิบาล 

      

 
    โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาล อบต.ดอนแกว้ จาํนวน 5,000 บาท  

      

  
สาํหรับเป็นค่าดาํเนินการตามโครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาล 
อบต.ดอนแกว้ เพื8อพฒันาประสิทธิภาพและยกระดบัมาตรฐาน
การบริหารงาน และการใหบ้ริการ มีค่าใชจ่้ายเช่น ค่าสมนาคุณ
วทิยากร ค่าอาหารกลางวนั ค่าอาหารวา่งเครื8องดื8ม ค่าป้าย
ประชาสัมพนัธ์ และค่าใชจ่้ายอื8นๆ ที8จาํเป็น ปรากฏใน
แผนพฒันาทอ้งถิ8นสี8ปี (พ.ศ. 2561-2564) หนา้ 2FE และ
สอดคลอ้งกบัประเด็นยทุธศาสตร์ในการพฒันาจงัหวดั
เชียงใหม่ประเด็นยทุธศาสตร์จงัหวดัที8 6 : การพฒันาระบบ
บริหารจดัการภาครัฐและการให ้บริการประชาชนตามหลกั
ธรรมาภิบาล 
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    โครงการอบรมกฎหมายที8เกี8ยวขอ้งกบัประชาธิปไตย จาํนวน 5,000 บาท  

      

  
สาํหรับเป็นค่าใชจ่้ายในการดาํเนินโครงการอบรมกฎหมายที8
เกี8ยวขอ้งกบัประชาธิปไตย  การจดักิจกรรมประชาสัมพนัธ์ 
รณรงคห์รือการใหข้อ้มูลข่าวสารแก่ประชาชนใหท้ราบถึงสิทธิ
หนา้ที8 และการมีส่วนร่วมทางการเมือง เช่น การเลือกตั1ง            
การออกเสียงประชามติ ประชาพิจารณ์ การแกไ้ข/ปรับปรุง
ขอ้บญัญติัทอ้งถิ8น  การแสดงความคิดเห็นต่างๆ และกิจกรรม
อื8นๆ ที8เกี8ยวขอ้งกบัโครงการ มีค่าใชจ่้าย เช่น ค่าสมนาคุณ
วทิยากร ค่าอาหารวา่งและเครื8องดื8ม ค่าอาหารกลางวนั ค่าวสัดุ
อุปกรณ์ ค่าป้ายประชาสัมพนัธ์และค่าใชจ่้ายอื8นๆที8จาํเป็น 
ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ8นสี8ปี (พ.ศ.2561-2564) หนา้ 218 
และสอดคลอ้งกบัประเด็นยทุธศาสตร์ในการพฒันาจงัหวดั
เชียงใหม่ประเด็นยทุธศาสตร์จงัหวดัที8 6 : การพฒันาระบบ
บริหารจดัการภาครัฐและการใหบ้ริการประชาชนตามหลกั        
ธรรมาภิบาล 

      

 
    โครงการประชุมสภา อบต.ดอนแกว้สัญจร จาํนวน 5,000 บาท  

      

  
สาํหรับเป็นค่าใชจ่้ายในการดาํเนินโครงการประชุมสภา อบต.
ดอนแกว้สัญจร เพื8อส่งเสริมการกระจายอาํนาจและนาํไปสู่ 
การปกครองตนเองในอนาคตและเพื8อส่งเสริมใหป้ระชาชน 
มีส่วนร่วมโดยตรงต่อการปกครองทอ้งถิ8น กลุ่มเป้าหมาย
ประกอบดว้ยผูบ้ริหาร สมาชิกสภา อบต. และประชาชน
ทั8วไป  มีค่าใชจ่้าย เช่น ค่าอาหารกลางวนั ค่าอาหารวา่งและ
เครื8องดื8ม ค่าบาํรุงสถานที8และค่าใชจ่้ายอื8นที8จาํเป็น ปรากฏ 
ในแผนพฒันาทอ้งถิ8นสี8ปี (พ.ศ. 2561-2564)  หนา้ 217 และ
สอดคลอ้งกบัประเด็นยทุธศาสตร์ในการพฒันาจงัหวดั
เชียงใหม่ประเด็นยทุธศาสตร์จงัหวดัที8 6 : การพฒันาระบบ
บริหารจดัการภาครัฐและการใหบ้ริการประชาชนตามหลกั 
ธรรมาภิบาล 

      

 
    โครงการพฒันาศกัยภาพ และความสามารถใหก้บัผูน้าํทอ้งถิ8นของ 

อบต. ดอนแกว้ 
จาํนวน 50,000 บาท 

 

      

  
สาํหรับเป็นค่าใชจ่้ายในการดาํเนินโครงการพฒันาศกัยภาพ 
และความสามารถใหก้บัผูน้าํทอ้งถิ8นของ อบต.ดอนแกว้ มี
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ค่าใชจ่้าย เช่น ค่าสมนาคุณ วิทยากรค่าอาหารวา่งและ
เครื8องดื8ม ค่าอาหารกลางวนั ค่าวสัดุอุปกรณ์ในการอบรม ค่า
ป้ายประชาสัมพนัธ์ ค่ายานพาหนะ ค่าธรรมเนียมเขา้ชม
สถานที8ค่าของสมนาคุณในการดูงานและค่าใชจ่้ายอื8นๆ ที8
จาํเป็น ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ8นสี8ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ8มเติม
และเปลี8ยนแปลง ฉบบัที8 F หนา้ FG และสอดคลอ้งกบัประเดน็
ยทุธศาสตร์ในการพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่ประเดน็ยทุธศาสตร์
จงัหวดัที8 6 : การพฒันาระบบบริหารจดัการภาครัฐและการ
ใหบ้ริการประชาชนตามหลกัธรรมาภิบาล 

    โครงการพฒันาศกัยภาพ และความสามารถใหก้บับุคลากร ของ 
อบต. ดอนแกว้                              

จาํนวน 50,000 บาท 

 

      

  
สาํหรับเป็นค่าใชจ่้ายในการดาํเนินโครงการพฒันาศกัยภาพ 
และความสามารถใหก้บับุคลากรของ อบต.ดอนแกว้ มี
ค่าใชจ่้าย เช่น ค่าสมนาคุณ วิทยากรค่าอาหารวา่งและ
เครื8องดื8ม ค่าอาหารกลางวนั ค่าวสัดุอุปกรณ์ในการอบรม ค่า
ป้ายประชาสัมพนัธ์ ค่ายานพาหนะ ค่าธรรมเนียมเขา้ชม
สถานที8ค่าของสมนาคุณในการดูงานและค่าใชจ่้ายอื8นๆ ที8
จาํเป็น ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ8นสี8ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ8มเติม
และเปลี8ยนแปลง ฉบบัที8 F หนา้ F` และสอดคลอ้งกบัประเดน็
ยทุธศาสตร์ในการพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่ประเดน็ยทุธศาสตร์
จงัหวดัที8 6 : การพฒันาระบบบริหารจดัการภาครัฐและการ
ใหบ้ริการประชาชนตามหลกัธรรมาภิบาล 

      

 
    โครงการคนไทยใจอาสา จาํนวน 60,000 บาท  

      

  
สาํหรับเป็นค่าใชจ่้ายในการดาํเนินโครงการคนไทยใจ
อาสา เพื8อส่งเสริมใหป้ระชาชนทุกเพศทุกวยัในตาํบลมีจิต
สาธารณะ และมีจิตอาสา มีค่าใชจ่้าย เช่น ค่าสมนาคุณวทิยากร 
ค่าอาหารกลางวนั ค่าอาหารวา่ง ค่าป้ายโครงการ ค่าวสัดุ
อุปกรณ์ในการฝึกอบรมและค่าใชจ่้ายอื8นๆ ที8จาํเป็น  ปรากฏใน
แผนพฒันาทอ้งถิ8นสี8ปี (พ.ศ.2561-2564) หนา้ 178 และ
สอดคลอ้งกบัประเด็นยทุธศาสตร์ในการพฒันาจงัหวดั
เชียงใหม่ประเด็นยทุธศาสตร์จงัหวดัที8 6 : การพฒันาระบบ
บริหารจดัการภาครัฐและการใหบ้ริการประชาชนตามหลกั 
ธรรมาภิบาล 

      

 



14 
 

    โครงการพฒันาบุคลากรของสาํนกัปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล
ดอนแกว้ 

จาํนวน 20,000 บาท 

 

      

  
สาํหรับเป็นค่าใชจ่้ายในการดาํเนินโครงการพฒันาบุคลากร 
ของสาํนกัปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลดอนแกว้ เพื8อพฒันา
ส่งเสริมประสิทธิภาพในการทาํงาน  มีค่าใชจ่้าย เช่น  
ค่าสมนาคุณวทิยากร ค่าอาหารกลางวนั ค่าอาหารวา่งและ
เครื8องดื8ม ค่าวสัดุอุปกรณ์ในการอบรม ค่าป้ายผา้
ประชาสัมพนัธ์ และค่าใชจ่้ายอื8นๆ ที8จาํเป็น ปรากฏใน
แผนพฒันาทอ้งถิ8นสี8ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ8มเติมและ
เปลี8ยนแปลง ฉบบัที8 F หนา้ 7 และสอดคลอ้งกบัประเด็น
ยทุธศาสตร์ในการพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่ประเด็นยทุธศาสตร์
จงัหวดัที8 6 : การพฒันาระบบบริหารจดัการภาครัฐและการ
ใหบ้ริการประชาชนตามหลกัธรรมาภิบาล 

      

 
    โครงการฝึกอบรมการพฒันาจิตสาํนึกคุณธรรม จริยธรรม และ

จรรยาบรรณบุคลากร อบต.ดอนแกว้  
จาํนวน 45,000 บาท 

 

      

  
สาํหรับเป็นค่าใชจ่้ายในการดาํเนินโครงการฝึกอบรมการ
พฒันาจิตสาํนึก คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณ 
บุคลากรของ อบต.ดอนแกว้ เพื8อเสริมสร้าง และพฒันา
จิตสาํนึกและจรรยาบรรณของบุคลากร อบต.ดอนแกว้ มี
ค่าใชจ่้าย เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารและเครื8องดื8ม 
ค่าป้ายประชาสัมพนัธ์ ค่าอุปกรณ์ในการอบรม ค่าบาํรุง
สถานที8 และค่าใชจ่้ายอื8นๆ ที8จาํเป็น ปรากฏในแผนพฒันา
ทอ้งถิ8นสี8ปี (พ.ศ. 2561-2564) หนา้ 222 และสอดคลอ้งกบั
ประเด็นยทุธศาสตร์ในการพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่ประเด็น
ยทุธศาสตร์จงัหวดัที8 6 : การพฒันาระบบบริหารจดัการภาครัฐ
และการใหบ้ริการประชาชนตามหลกัธรรมาภิบาล 

      

 
    โครงการพฒันาบุคลิกภาพ และการใหบ้ริการสู่ความเป็นเลิศ จาํนวน 15,000 บาท  

      

  
สาํหรับเป็นค่าใชจ่้ายในการดาํเนินโครงการพฒันาบุคลิกภาพ
และการใหบ้ริการสู่ความเป็นเลิศ เพื8อใหก้ารบริการมี
ประสิทธิภาพ และตอบสนองความตอ้งการของประชาชนได้
อยา่งรวดเร็ว มีค่าใชจ่้าย เช่น ค่าสมนาคุณวทิยากร ค่าอาหาร
กลางวนั ค่าอาหารวา่งและเครื8องดื8ม ค่าวสัดุอุปกรณ์ในการ
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อบรม ค่าป้ายผา้ประชาสัมพนัธ์ และค่าใชจ่้ายอื8นๆ ที8จาํเป็น
ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ8นสี8ปี (พ.ศ. 2561-2564) หนา้ 221  
และสอดคลอ้งกบัประเด็นยทุธศาสตร์ในการพฒันาจงัหวดั
เชียงใหม่ประเด็นยทุธศาสตร์จงัหวดัที8 6 : การพฒันาระบบ
บริหารจดัการภาครัฐและการใหบ้ริการประชาชนตามหลกั           
ธรรมาภิบาล 

    โครงการวนัทอ้งถิ8นไทย จาํนวน 50,000 บาท  

      

  
สาํหรับเป็นค่าใชจ่้ายในการดาํเนินโครงการวนัทอ้งถิ8นไทย  
เพื8อเสริมสร้างกาํลงัใจในการทาํงาน และเสริมสร้างความ
สามคัคีในองคก์ร มีค่าใชจ่้าย เช่น ค่าสมนาคุณวทิยากร 
ค่าอาหารกลางวนั ค่าอาหารวา่ง ค่าป้ายโครงการ ค่าวสัดุ
อุปกรณ์ในการฝึกอบรม และค่าใชจ่้ายอื8นๆ ที8จาํเป็น ปรากฏ 
ในแผนพฒันาทอ้งถิ8นสี8ปี (พ.ศ. 2561-2564) หนา้ 219 และ
สอดคลอ้งกบัประเด็นยทุธศาสตร์ในการพฒันาจงัหวดั
เชียงใหม่ประเด็นยทุธศาสตร์จงัหวดัที8 6 : การพฒันาระบบ
บริหารจดัการภาครัฐและการใหบ้ริการประชาชนตามหลกั 
ธรรมาภิบาล 

      

 
    โครงการอบรมกฎหมายน่ารู้สู่ชุมชน              จาํนวน 5,000 บาท  

      

  
สาํหรับเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการอบรมกฎหมายน่ารู้สู่ชุมชน 
เพื8อเผยแพร่และสร้างความรู้ความเขา้ใจดา้นกฎหมายที8สาํคญั
แก่ประชาชน และส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน        
มีค่าใชจ่้าย เช่น ค่าสมนาคุณวทิยากร ค่าอาหารกลางวนั 
ค่าอาหารวา่งและเครื8องดื8ม ค่าป้ายโครงการ ค่าวสัดุอุปกรณ์
ต่างๆ และค่าใชจ่้ายอื8นๆ ที8จาํเป็น ปรากฏในแผนพฒันา
ทอ้งถิ8นสี8ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ8มเติมและเปลี8ยนแปลง ฉบบัที8 
I หนา้ 62 และสอดคลอ้งกบัประเด็นยทุธศาสตร์ในการพฒันา
จงัหวดัเชียงใหม่ประเด็นยทุธศาสตร์จงัหวดัที8 6 : การพฒันา
ระบบบริหารจดัการภาครัฐและการใหบ้ริการประชาชนตาม
หลกัธรรมาภิบาล 

      

 
   ค่าบาํรุงรักษาและซ่อมแซม จาํนวน 1,200,000 บาท  

      

  
เพื8อจ่ายเป็นค่าบาํรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพยสิ์นใหส้ามารถใช้
งานไดต้ามปกติ 

      
 



16 
 

   
ค่าวสัดุ รวม 1,242,300 บาท 

 
   วสัดุสาํนกังาน จาํนวน 150,000 บาท  

      

  
สาํหรับจ่ายเป็นค่าวสัดุสาํนกัต่างๆ เช่น ค่าเครื8องเขียน แบบ
พิมพก์ระดาษ ดินสอ ปากกา ไมบ้รรทดั คลิป แฟ้ม หรือวสัดุ
สาํนกังานอื8นที8จาํเป็น 

      

 
   วสัดุไฟฟ้าและวทิย ุ จาํนวน 15,000 บาท  

      

  
สาํหรับจ่ายเป็นค่าซื1ออุปกรณ์ไฟฟ้าและวทิยตุ่างๆ เช่น ฟิวส์
เทปพนัสายไฟ แบตเตอรี8  หรือวสัดุไฟฟ้าอื8นที8จาํเป็น 

      
 

   วสัดุงานบา้นงานครัว จาํนวน 20,000 บาท  

      

  
สาํหรับจ่ายเป็นค่าจดัซื1อถุงดาํสาํหรับใส่ขยะมูลฝอย แปรง ไม้
กวาด เข่งผงซกัฟอก นํ1ายาขดัหอ้งนํ1า นํ1ายาลา้งจาน ถว้ย จาน
ชาม ชอ้น ส้อม หรือวสัดุงานบา้นงานครัวอื8นที8จาํเป็น 

      

 
   วสัดุก่อสร้าง จาํนวน 20,000 บาท  

      

  
สาํหรับจ่ายเป็นค่าปูนซีเมนตท์ราย อิฐบล็อก กระเบื1อง สังกะสี
เหล็ก ไม ้สี ท่อต่าง ๆ ตลบัเมตร หรือวสัดุก่อสร้างอื8น ที8จาํเป็น 

      
 

   วสัดุยานพาหนะและขนส่ง จาํนวน 30,000 บาท  

      

  
สาํหรับจ่ายเป็นค่าวสัดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางนอก  
ยางในแบตเตอรี8  เพลา ตลบัลูกปืน นํ1ามนัเบรค หวัเทียน ไขควง 
น็อต สกรูหมอ้นํ1ารถยนตก์นัชนรถยนต ์ฟิลม์กรองแสง และ
วสัดุยานพาหนะอื8นที8จาํเป็นสาํหรับรถจกัรยานยนตแ์ละ
รถยนต ์

      

 
   วสัดุเชื1อเพลิงและหล่อลื8น จาํนวน 961,300 บาท  

      

  
สาํหรับจ่ายเป็นค่านํ1ามนัเชื1อเพลิง เช่น นํ1ามนัดีเซล นํ1ามนั
เบนซิน นํ1ามนัจารบี นํ1ามนัเครื8องหรือวสัดุเชื1อเพลิงและหล่อ
ลื8นที8จาํเป็นสาํหรับรถจกัรยานยนตแ์ละรถยนต ์เครื8องพน่ 
หมอกควนั เครื8องพน่ละอองฝอย เครื8องตีเส้น เครื8องสูบนํ1 า
เครื8องจกัรกล เครื8องปั8นไฟ เลื8อยยนต ์เครื8องตดัคอนกรีต  
เครื8องอดัอากาศ เรือทอ้งแบน และอื8นๆ ที8จาํเป็น โดยเบิกจ่าย
ตามหนงัสือฯ ที8 มท 0808.2/ ว IMMM ลว FF มีนาคม 2560 

      

 
   วสัดุการเกษตร จาํนวน 10,000 บาท  

      

  
สาํหรับจ่ายเป็นค่ากลา้พนัธ์ุไม ้ปุ๋ย ยาป้องกนัและกาํจดั
ศตัรูพืช และวสัดุการเกษตรอื8นๆ ที8จาํเป็น 
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   วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ จาํนวน 3,000 บาท  

      

  
สาํหรับจ่ายเป็นค่ากระดาษเขียนโปสเตอร์  พูก่นัและสี 
โฟม  แถบบนัทึกเสียงหรือภาพ รูปสี หรือขาวดาํที8ไดจ้าก 
การลา้ง อดั ขยาย ค่าถ่ายพิมพเ์ขียว  ค่าถ่ายเอกสาร ค่าสติdกเกอร์
คดัแยกขยะ หรือวสัดุโฆษณาและเผยแพร่อื8นๆ ที8จาํเป็น 

      

 
   วสัดุคอมพิวเตอร์ จาํนวน 30,000 บาท  

      

  
สาํหรับจ่ายเป็นค่าแผน่ หรือจานบนัทึกขอ้มูลเทปบนัทึกขอ้มูล
หวัพิมพห์รือแถบพิมพ ์สาํหรับเครื8องคอมพิวเตอร์ตลบัผงหมึก
แผน่กรองแสง กระดาษต่อเนื8อง แป้นพิมพโ์ปรแกรมสาํเร็จรูป
หรือวสัดุคอมพิวเตอร์อื8นๆ ที8จาํเป็น 

      

 
   วสัดุอื8น จาํนวน 3,000 บาท  

      

  
สาํหรับจ่ายเป็นค่าพระบรมฉายาลกัษณ์ และตราสัญลกัษณ์
ต่างๆหรือวสัดุอื8นที8ไม่สามารถจดัเขา้ประเภทวสัดุในกลุ่มใด
ได ้

      

 
   

ค่าสาธารณูปโภค รวม 1,119,210 บาท 
 

   ค่าไฟฟ้า จาํนวน 945,600 บาท  

      

  
สาํหรับจ่ายเป็นค่ากระแสไฟอาคารสาํนกังาน หอ้งประชุม
อาคารบุญญาภรณ์ โรงสูบนํ1าบา้นสบสา-หนองฟาน โรงเก็บ
ของภายในสุสานบา้นป่าแงะ ตลาดสด (ตลาดป่าแงะ) อบต.
ดอนแกว้ศูนยจ์าํหน่ายผลิตภณัฑต์าํบลดอนแกว้ อาคารปุ๋ย
หมกั บา้นบ่อปุ๊ อาคารคดัแยกขยะ บา้นดอนแกว้ เตาเผาขยะ 
บา้นป่าแงะ และบา้นป่ารวก รวมทั1งค่ากระแสไฟในกิจกรรม
และภารกิจต่างๆ ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลดอน
แกว้ ตลอดทั1งปี โดยเบิกจ่ายตามหนงัสือฯ ที8 มท 0808.2/ว 
1555 ลว FF มีนาคม 2560 

      

 
   ค่านํ1าประปา ค่านํ1าบาดาล จาํนวน 17,000 บาท  

      

  
สาํหรับจ่ายเป็นค่านํ1าประปา และค่านํ1าบาดาล ในตลาดสด
(ตลาดป่าแงะ) อบต.ดอนแกว้ อาคารปุ๋ยหมกั บา้นบ่อปุ๊ อาคาร
คดัแยกขยะ บา้นดอนแกว้ รวมทั1งค่านํ1าประปา และค่านํ1า
บาดาล ในกิจกรรมและภารกิจต่างๆ ขององคก์ารบริหาร         
ส่วนตาํบลดอนแกว้ ตลอดทั1งปี 
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   ค่าบริการโทรศพัท ์ จาํนวน 112,000 บาท  

      

  
สาํหรับจ่ายค่าโทรศพัทใ์นสาํนกังานตลอดปีและ 
ค่าโทรศพัทเ์คลื8อนที8ตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย
ที8 มท 0313.4/ว1889 ลงวนัที8 15 กรกฎาคม 2541 

      

 
   ค่าบริการไปรษณีย ์ จาํนวน 20,000 บาท  

      

  
สาํหรับจ่ายเป็นค่าส่งไปรษณีย ์ค่าธนาณติั ค่าดวงตรา          
ไปรษณียากรและค่าไปรษณียภณัฑ ์

      
 

   ค่าบริการสื8อสารและโทรคมนาคม จาํนวน 24,610 บาท  

      

  
สาํหรับจ่ายเป็นค่าบริการบาํรุงรักษาระบบบริหารจดัการศูนย์
ขอ้มูล อบต.ดอนแกว้ ผา่นโปรแกรมประยกุต ์

      
 

  
งบลงทุน รวม 301,924 บาท 

 
   ค่าครุภัณฑ์ รวม 301,924 บาท  
   ครุภณัฑส์าํนกังาน จาํนวน  41,424 บาท  

    

สาํหรับจ่ายเป็นค่าครุภณัฑส์าํนกังาน ดงันี1  
I) โต๊ะทาํงานเหลก็ M ฟุต จาํนวน I ตวัๆ ละ 5,845 บาท รายละเอียดดงันี1  
     คุณลกัษณะเฉพาะ 
     I.I ขนาด 5 ฟุต สีเทา  
     1.2 ขนาดไม่นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั W154xD78xH75.3cm 
     1.3 หนา้โตะ๊บุ PVC พร้อมกระจก 
เป็นราคาตามทอ้งตลาดในทอ้งถิ8น ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ8นสี8ปี 
(พ.ศ. 2561-2564) เพิ8มเติมและเปลี8ยนแปลง ฉบบัที8 F หนา้ 11 และ
สอดคลอ้งกบัประเด็นยทุธศาสตร์ในการพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่
ประเด็นยทุธศาสตร์จงัหวดัที8 6 : การพฒันาระบบบริหารจดัการ
ภาครัฐและการใหบ้ริการประชาชนตามหลกัธรรมาภิบาล 

F)  โตะ๊ทาํงานเหล็ก U ฟุต จาํนวน F ตวัๆ ละ U,IGM บาท รวมเป็นเงิน  
D,EEO บาท รายละเอียดดงันี1  

     คุณลกัษณะเฉพาะ 
     F.I ขนาด U ฟุต สีเทา  

2.2 ขนาดไม่นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั W123xD67xH75.3cm. 
2.3 หนา้โตะ๊บุ PVC พร้อมกระจก 

เป็นราคาตามทอ้งตลาดในทอ้งถิ8น ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ8นสี8ปี 
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(พ.ศ. 2561-2564) เพิ8มเติมและเปลี8ยนแปลง ฉบบัที8 F หนา้ EF และ
สอดคลอ้งกบัประเด็นยทุธศาสตร์ในการพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่
ประเด็นยทุธศาสตร์จงัหวดัที8 6 : การพฒันาระบบบริหารจดัการ
ภาครัฐและการใหบ้ริการประชาชนตามหลกัธรรมาภิบาล 

E) โตะ๊คอมพิวเตอร์ จาํนวน 1 ตวัๆ ละ I,FPO บาท รายละเอียดดงันี1  
     คุณลกัษณะเฉพาะ 

E.I ขนาด  IOOx50x75 ซม. 
เป็นราคาตามทอ้งตลาดในทอ้งถิ8น ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ8นสี8ปี 
(พ.ศ. 2561-2564) เพิ8มเติมและเปลี8ยนแปลง ฉบบัที8 F หนา้ EF และ
สอดคลอ้งกบัประเด็นยทุธศาสตร์ในการพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่
ประเด็นยทุธศาสตร์จงัหวดัที8 6 : การพฒันาระบบบริหารจดัการ
ภาครัฐและการใหบ้ริการประชาชนตามหลกัธรรมาภิบาล 

U)  เกา้อี1สาํนกังาน พนกัพิงสูง จาํนวน I ตวั เป็นเงิน E,OOO บาท  
รายละเอียดดงันี1  

     คุณลกัษณะเฉพาะ 
4.1 ขนาดไม่นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั W65xD75xH120 ซม. 
4.2 โชค้แก๊ส มีกอ้นโยก 

เป็นราคาตามทอ้งตลาดในทอ้งถิ8น ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ8นสี8ปี 
(พ.ศ. 2561-2564) เพิ8มเติมและเปลี8ยนแปลง ฉบบัที8 F หนา้ EF และ
สอดคลอ้งกบัประเดน็ยทุธศาสตร์ในการพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่ประเดน็
ยทุธศาสตร์จงัหวดัที8 6 : การพฒันาระบบบริหารจดัการภาครัฐและการ
ใหบ้ริการประชาชนตามหลกัธรรมาภิบาล 

M)  เกา้อี1สาํนกังาน  จาํนวน U ตวัๆ ละ 99O บาท รวมเป็นเงิน 3,96O 
บาท รายละเอียดดงันี1  
     คุณลกัษณะเฉพาะ 

M.I เกา้อี1 บุหนงัเทียม สีดาํ  
M.F ขนาดไม่นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั W54xD58xH88-98cm 

เป็นราคาตามทอ้งตลาดในทอ้งถิ8น ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ8นสี8ปี 
(พ.ศ. 2561-2564) เพิ8มเติมและเปลี8ยนแปลง ฉบบัที8 F หนา้ EF และ
สอดคลอ้งกบัประเดน็ยทุธศาสตร์ในการพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่ประเดน็
ยทุธศาสตร์จงัหวดัที8 6 : การพฒันาระบบบริหารจดัการภาครัฐและการ
ใหบ้ริการประชาชนตามหลกัธรรมาภิบาล 
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G)  โทรศพัทบ์า้นไร้สาย  จาํนวน 1 เครื8อง ๆ ละ PPP บาท  
 รายละเอียดดงันี1  

      คุณลกัษณะเฉพาะ 
6.1 โทรศพัทแ์บบไร้สาย 
6.2 สัญญาณไฟแสดงเมื8อมีสายเรียกเขา้ 
6.3 ใชแ้บตเตอรี8  AAA 

เป็นราคาตามทอ้งตลาดในทอ้งถิ8น ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ8นสี8ปี 
(พ.ศ. 2561-2564) เพิ8มเติมและเปลี8ยนแปลง ฉบบัที8 F หนา้ EE และ
สอดคลอ้งกบัประเดน็ยทุธศาสตร์ในการพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่ประเดน็
ยทุธศาสตร์จงัหวดัที8 6 : การพฒันาระบบบริหารจดัการภาครัฐและ        
การใหบ้ริการประชาชนตามหลกัธรรมาภิบาล 
`)  เครื8องโทรสารแบบใชก้ระดาษธรรมดา จาํนวน I เครื8อง เป็นเงิน 

ID,OOO บาท รายละเอียดดงันี1  
คุณลกัษณะเฉพาะ 

7.1 หมายถึงเครื8อง Facsimile หรือโทรภาพ 
`.F ความเร็วในการส่งเอกสารไม่เกินกวา่ G วินาทีต่อแผน่ 
`.E ขนาดที8กาํหนดเป็นขนาดส่งเอกสารขั1นตํ8า 
`.U ส่งเอกสารไดค้รั1 งละ FO แผน่ 
ตามบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ ์สาํนกัมาตรฐานงบประมาณ 

เดือนมกราคม FMGI ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ8นสี8ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เพิ8มเติมและเปลี8ยนแปลง ฉบบัที8 F หนา้ EE และสอดคลอ้งกบัประเดน็
ยทุธศาสตร์ในการพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่ประเดน็ยทุธศาสตร์จงัหวดั
ที8 6 : การพฒันาระบบบริหารจดัการภาครัฐและการใหบ้ริการประชาชน
ตามหลกัธรรมาภิบาล 

 

   ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิย ุ จาํนวน  50,000  บาท  

    

สาํหรับจ่ายเป็นค่าครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิย ุ ดงันี1  
I)  กลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด  จาํนวน 1 ชุดๆละ MO,OOO บาท  

รายละเอียดดงันี1  
     คุณลกัษณะพื1นฐาน 

1.1 อุปกรณ์ติดตั1งสาํหรับกลอ้งวงจรปิด D จุด 
1.2  ความละเอียดไม่นอ้ยกวา่ I ลา้น  
I.E  เครื8องบนัทึก IG ช่อง 
I.U สายยาวไม่นอ้ยกวา่ FOO เมตร 
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เป็นราคาตามทอ้งตลาดในทอ้งถิ8น ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ8นสี8ปี 
(พ.ศ. 2561-2564) เพิ8มเติมและเปลี8ยนแปลง ฉบบัที8 F หนา้ EE และ
สอดคลอ้งกบัประเด็นยทุธศาสตร์ในการพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่
ประเด็นยทุธศาสตร์จงัหวดัที8 6 : การพฒันาระบบบริหารจดัการ
ภาครัฐและการใหบ้ริการประชาชนตามหลกัธรรมาภิบาล 
 

   ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จาํนวน  24,900 บาท  

    

สาํหรับจ่ายเป็นค่าครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ดงันี1  
I)  กลอ้งถ่ายภาพนิ8ง จาํนวน I ตวั ๆ ละ FU,POO บาท  รายละเอียด

ดงันี1  
     คุณลกัษณะเฉพาะ 
     1.1 เป็นกลอ้งถ่ายภาพนิ8ง ดิจิตอล DSLR 18-55 mm. 

I.F ความละเอียด ไม่ตํ8ากวา่  FU ลา้นพิกเซล 
I.E สามารถถ่ายภาพนิ8งและภาพเคลื8อนไหวได ้
1.4 มีระบบแฟลชในตวั 
I.M สื8อบนัทึกขอ้มูล ใชช้นิด SD หรือ SDHC ขนาดความจุไม่นอ้ยกวา่   
      16 GB. 
1.6 สามารถถ่ายโอนขอ้มูลจากกลอ้งไปยงัเครื8องคอมพิวเตอร์ได ้
1.7 หนา้จอแอลซีดีทชัสกรีนปรับไดห้ลายทิศทาง 
1.8 เชื8อมต่อผ่าน Wi-Fi/NFC และบลูทูธได ้

     I.P มีกระเป๋าบรรจุกลอ้ง 
เป็นราคาตามทอ้งตลาดในทอ้งถิ8น ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ8นสี8ปี 
(พ.ศ. 2561-2564) เพิ8มเติมและเปลี8ยนแปลง ฉบบัที8 F หนา้ EE และ
สอดคลอ้งกบัประเด็นยทุธศาสตร์ในการพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่
ประเด็นยทุธศาสตร์จงัหวดัที8 6 : การพฒันาระบบบริหารจดัการ
ภาครัฐและการใหบ้ริการประชาชนตามหลกัธรรมาภิบาล 

   

 
   

ครุภณัฑง์านบา้นงานครัว จาํนวน  9,400 บาท 
 

    

สาํหรับจ่ายเป็นค่าครุภณัฑง์านบา้นงานครัว ดงันี1  
I)  ตูเ้ยน็  จาํนวน 1 เครื8อง ๆ ละ 9,4OO บาท  รายละเอียดดงันี1  
     คุณลกัษณะเฉพาะ 

  I.I ขนาดไม่นอ้ยกวา่ ` คิวบิกฟุต  
  I.F เป็นรุ่นที8ไดรั้บฉลากประสิทธิภาพ เบอร์ M 

ตามบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ ์สาํนกัมาตรฐานงบประมาณ เดือน
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มกราคม FMGI ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ8นสี8ปี (พ.ศ.2561-2564)
เพิ8มเติมและเปลี8ยนแปลง ฉบบัที8 F หนา้ EE และสอดคลอ้งกบั
ประเด็นยทุธศาสตร์ในการพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่ประเด็น
ยทุธศาสตร์จงัหวดัที8 6 : การพฒันาระบบบริหารจดัการภาครัฐและ
การใหบ้ริการประชาชนตามหลกัธรรมาภิบาล 

   

ครุภณัฑ์โรงงาน 
สาํหรับจ่ายเป็นค่าครุภณัฑ์โรงงาน ดงันี1  
I)  เลื8อยวงเดือนไฟฟ้า แบบมือถือ ขนาด P นิ1ว จาํนวน I ตวั ๆ ละ 

G,POO บาท รายละเอียดดงันี1  
    คุณลกัษณะเฉพาะ 
   I.I ขบัดว้ยมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่นอ้ยกวา่ I,`OO วตัต ์
   I.F ตดัไมไ้ดห้นาไม่นอ้ยกวา่ GO มิลลิเมตร 
   I.E ขนาดที8กาํหนดเป็นขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลางของใบเลื8อยขั1นตํ8า 
ตามบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ ์สาํนกัมาตรฐานงบประมาณ เดือน
มกราคม FMGI ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ8นสี8ปี (พ.ศ.2561-2564)
เพิ8มเติมและเปลี8ยนแปลง ฉบบัที8 F หนา้ EE และสอดคลอ้งกบั
ประเด็นยทุธศาสตร์ในการพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่ประเด็น
ยทุธศาสตร์จงัหวดัที8 6 : การพฒันาระบบบริหารจดัการภาครัฐและ
การใหบ้ริการประชาชนตามหลกัธรรมาภิบาล 
 

จาํนวน 6,900 บาท 

 

   

ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์  
      สาํหรับจ่ายเป็นค่าครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ ดงันี1  
      I)  เครื8องคอมพิวเตอร์ สาํหรับงานสาํนกังาน จาํนวน E ชุดๆ ละ 

IG,OOO บาท  รวมเป็นเงิน UD,OOO บาท รายละเอียดดงันี1  
     คุณลกัษณะพื1นฐาน 

1.1  มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่นอ้ยกวา่ F แกนหลกั  
   (2 Core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื1นฐานไม่นอ้ยกวา่  
   3.5 GHz หรือดีกวา่ จาํนวน I หน่วย 

1.2  มีหน่วยความจาํหลกั (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา่ มีขนาด  
   ไม่นอ้ยกวา่ U GB 

I.E  มีหน่วยจดัเก็บขอ้มูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกวา่  
   ขนาดความจุไม่นอ้ยกวา่ I TB หรือชนิด Solid State Drive  
   ขนาดความจุไม่นอ้ยกวา่ IFO GB จาํนวน I หน่วย 

จาํนวน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

69,300 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บาท 
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I.U  มี DVD-RW หรือดีกวา่ จาํนวน I หน่วย 
I.M  มีช่องเชื8อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ  

   10/100/1000 Base-T หรือดีกวา่ จาํนวนไม่นอ้ยกวา่  I ช่อง 
I.G  มีช่องเชื8อมต่อ (Interface) แบบ USB F.O หรือดีกวา่ ไม่นอ้ย 

   กวา่ E ช่อง 
I.`  มีแป้นพิมพแ์ละเมาส์ 
I.D  มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกวา่ มี Contrast Ratio ไม่นอ้ยกวา่ GOO:1 

และมีขนาดไม่นอ้ยกวา่ IP นิ1ว จาํนวน I หน่วย 
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื1นฐานครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ 
ประจาํปี พ.ศ. FMGI ณ วนัที8 FE พฤษภาคม FMGI  ปรากฏในแผนพฒันา
ทอ้งถิ8นสี8 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ8มเติมและเปลี8ยนแปลง ฉบบัที8 F หน้า 
34 และสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาจังหวัด
เชียงใหม่ประเด็นยุทธศาสตร์จงัหวดัที8  6 : การพัฒนาระบบบริหาร
จดัการภาครัฐและการใหบ้ริการประชาชนตามหลกัธรรมาภิบาล 

F) เครื8องคอมพิวเตอร์ All In One สาํหรับงานสาํนกังาน จาํนวน I เครื8อง 
ๆ ละ I`,OOO บาท รายละเอียดดงันี1  

    คุณลกัษณะพื1นฐาน 
F.I  มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่นอ้ยกวา่ F แกนหลกั  

(2 core) หรือ U แกนเสมือน (U Thread) โดย มีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาพื1นฐานไม่นอ้ยกวา่ F.U GHz จาํนวน I หน่วย  

F.F  หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจาํแบบ Cache 
Memory ขนาดไม่นอ้ยกวา่ E MB  

F.E  มีหน่วยความจาํหลกั (RAM) ชนิด DDRU หรือดีกวา่ มีขนาดไม่
นอ้ยกวา่ U GB  

F.U  มีหน่วยจดัเก็บขอ้มูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกวา่ ขนาด
ความจุไม่นอ้ยกวา่ I TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุ
ไม่นอ้ยกวา่ IFO GB จาํนวน I หน่วย  

F.M  มี DVD-RW หรือดีกวา่ จาํนวน I หน่วย  
F.G  มีช่องเชื8อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 

10/100/1000 Base-T หรือดีกวา่ จาํนวนไม่นอ้ยกวา่ I ช่อง  
F.`  มีช่องเชื8อมต่อ (Interface) แบบ USB F.O หรือดีกวา่ ไม่นอ้ยกวา่ E ช่อง  
F.D  มีแป้นพิมพแ์ละเมาส์  
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F.P  มีจอภาพในตวั และมีขนาดไม่นอ้ยกวา่ FI นิ1ว ความละเอียดแบบ 
FHD (1920x1080)  

F.IO สามารถใชง้าน Wi-Fi (IEEE 802.11b,g,n,ac) และ Bluetooth 
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื1นฐานครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ 
ประจาํปี พ.ศ. FMGI ณ วนัที8 FE พฤษภาคม FMGI  ปรากฏในแผนพฒันา
ทอ้งถิ8นสี8 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ8มเติมและเปลี8ยนแปลง ฉบบัที8 F หน้า 
34 และสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาจังหวัด
เชียงใหม่ประเด็นยุทธศาสตร์จงัหวดัที8  6 : การพัฒนาระบบบริหาร
จดัการภาครัฐและการใหบ้ริการประชาชนตามหลกัธรรมาภิบาล 
 

E) เครื8องพิมพแ์บบฉีดหมึกพร้อมติดตั1งถงัหมึกพิมพ ์(Ink Tank Printer) 
จาํนวน  I เครื8อง ๆ ละ U,EOO บาท รายละเอียดดงันี1   

    คุณลกัษณะพื1นฐาน 
E.I  เป็นเครื8องพิมพแ์บบฉีดหมึกพร้อมติดตั1งถงัหมึกพิมพ ์(Ink Tank 

Printer) จากโรงงานผูผ้ลิต  
E.F  มีความละเอียดในการพิมพไ์ม่นอ้ยกวา่ 1,200x1,200 dpi  
E.E  มีความเร็วในการพิมพร่์างขาวดาํไม่นอ้ยกวา่ 20 หนา้ต่อนาที 

(ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm)  
E.U  มีความเร็วในการพิมพร่์างสีไม่นอ้ยกวา่ 10 หนา้ต่อนาที (ppm) 

หรือ 4.5 ภาพต่อนาที (ipm)  
E.M  มีช่องเชื8อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา่ จาํนวนไม่นอ้ยกวา่ 

1 ช่อง  
E.G  มีถาดใส่กระดาษไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 50 แผน่  
E.`  สามารถใชไ้ดก้บั A4, Letter, Legal และ Custom 
ตามเกณฑร์าคากลางและคุณลกัษณะพื1นฐานครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ ประจาํปี 
พ.ศ. FMGI ณ วนัที8 FE พฤษภาคม FMGI  ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ8นสี8 ปี 
(พ .ศ . 2561-2564) เพิ8 ม เติมและเป ลี8 ยนแป ลง ฉบับ ที8  I  ห น้า 85 และ
สอดคลอ้งกบัประเด็นยุทธศาสตร์ในการพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่ประเด็น
ยุทธศาสตร์จงัหวดัที8  6 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการ
ใหบ้ริการประชาชนตามหลกัธรรมาภิบาล 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

   ค่าบาํรุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ ์ จาํนวน  100,000 บาท  

    
สาํหรับจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบาํรุงรักษาโครงสร้างของครุภณัฑข์นาด
ใหญ่ เช่น เครื8องจกัรกล ยานพาหนะ เป็นตน้ ซึ8 งไม่รวมถึงค่าซ่อม
บาํรุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง     
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  งบรายจ่ายอื�น รวม 20,000 บาท  
           งบรายจ่ายอื�น รวม 20,000 บาท  
           รายจ่ายอื�น รวม 20,000 บาท  
            รายจ่ายอื8น จาํนวน 20,000 บาท  

  

           ค่าจา้งที8ปรึกษาเพื8อศึกษา วจิยั ประเมินผล หรือพฒันาระบบ
ต่างๆ  ซึ8 งมิใช่เพื8อการจดัหาหรือปรับปรุงครุภณัฑที์8ดิน และ/ 
หรือสิ8งก่อสร้าง เพื8อดาํเนินการสาํรวจระดบัความพึงพอใจของ
ผูรั้บบริการเพื8อขอกาํหนดประโยชน์ตอบแทนอื8นเป็นกรณีพิเศษ
ประจาํปี 2562 

 

   

 
  งบเงินอุดหนุน รวม 45,000 บาท  
   เงินอุดหนุน รวม 45,000 บาท  
   เงินอุดหนุนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ8น จาํนวน 25,000 บาท  

   

                   สาํหรับอุดหนุนใหแ้ก่ 
                   องคก์ารบริหารส่วนตาํบลโป่งแยง  ตามโครงการบริหารจดัการศูนย์

ปฏิบติัการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถิ8น อาํเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ จาํนวน 25,000 บาท (โดยถือ
ปฏิบติัตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยวา่ดว้ยเงินอุดหนุนของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ8น พ.ศ.FMMP และหนงัสือกระทรวง 
มหาดไทย ด่วนที8สุด ที8 มท ODOD.F/ว EGIG ลว. FU มิถุนายน 
2559) ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ8นสี8ปี (พ.ศ. 2561-2564)  เพิ8มเติม
และเปลี8ยนแปลง ฉบบัที8 I หนา้ 66 และสอดคลอ้งกบัประเด็น
ยทุธศาสตร์ในการพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่ประเด็นยทุธศาสตร์
จงัหวดัที8 6 : การพฒันาระบบบริหารจดัการภาครัฐและการให ้
บริการประชาชนตามหลกัธรรมาภิบาล 
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   เงินอุดหนุนส่วนราชการ จาํนวน 20,000 บาท  

      

 
สาํหรับอุดหนุนให้แก่ 
ที8ทาํการปกครองอาํเภอแม่ริม ตามโครงการส่งเสริมเทิดทูน 
สถาบนัพระมหากษตัริย ์ จาํนวน 20,000 บาท (โดยถือปฏิบติัตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงินอุดหนุนขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถิ8น พ.ศ.FMMP และหนงัสือกระทรวง มหาดไทย ด่วนที8สุด 
ที8 มท ODOD.F/ว EGIG ลว. FU มิถุนายน FMMP) ปรากฏในแผนพฒันา
ทอ้งถิ8นสี8ปี (พ.ศ.2561-2564) หนา้ 2MI และสอดคลอ้งกบัประเด็น
ยทุธศาสตร์ในการพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่ประเด็นยทุธศาสตร์
จงัหวดัที8 6 : การพฒันาระบบบริหารจดัการภาครัฐและการให ้
บริการประชาชนตามหลกัธรรมาภิบาล 
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 1.1.2  งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 205,000 บาท  
     งบดําเนินงาน รวม 205,000 บาท  
   ค่าใช้สอย รวม 205,000 บาท  
   รายจ่ายเกี8ยวเนื8องกบัการปฏิบติัราชการที8ไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอื8นๆ จาํนวน 205,000 บาท  
    โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการเพื8อเผยแพร่ความรู้ตามหนา้ที8และ

ภารกิจขององคก์ร 
จาํนวน 50,000 บาท 

 

      

  
สาํหรับเป็นค่าใชจ่้ายในการจดัอบรมเชิงปฏิบติัการเพื8อเผยแพร่
ความรู้ตามหนา้ที8และภารกิจขององคก์ร จดัประชุมประชาคม
หมู่บา้น ประชาคมตาํบล เพื8อจดัทาํแผนพฒันาทอ้งถิ8นสี8ปี  หรือ
การประชุมเชิงปฏิบติัการอื8น ตามหนา้ที8และภารกิจขององคก์ร  
มีค่าใชจ่้าย เช่น ค่าอาหารวา่งและเครื8องดื8ม ค่าตอบแทนการ 
ปฏิบติังานนอกเวลาราชการ ค่าวสัดุอุปกรณ์ ค่าป้ายโครงการ  
ค่าถ่ายเอกสาร และค่าใชจ่้ายอื8นๆ ที8จาํเป็น  ปรากฏในแผน 
พฒันาทอ้งถิ8นสี8ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ8มเติมและเปลี8ยนแปลง 
ฉบบัที8 I หนา้ 62 และสอดคลอ้งกบัประเด็นยทุธศาสตร์ในการ
พฒันาจงัหวดัเชียงใหม่ประเด็นยทุธศาสตร์จงัหวดัที8 6 :          
การพฒันาระบบบริหารจดัการภาครัฐและการใหบ้ริการ
ประชาชนตามหลกัธรรมาภิบาล 

      

 
    โครงการฝึกอบรมคณะกรรมการหมู่บา้นในการจดัทาํแผนชุมชน จาํนวน 5,000 บาท  

      

  
สาํหรับเป็นค่าใชจ่้ายในการดาํเนินโครงการฝึกอบรม
คณะกรรมการหมู่บา้น เพื8อใหค้ณะกรรมการหมู่บา้นสามารถ
เป็นแกนนาํในการจดัทาํแผนชุมชน มีค่าใชจ่้าย เช่น ค่า
สมนาคุณวทิยากร  ค่าอาหารวา่งและเครื8องดื8ม ค่าถ่ายเอกสาร
ประกอบการฝึกอบรม ค่าวสัดุเครื8องเขียน ค่าอุปกรณ์ และ
ค่าใชจ่้ายอื8นๆ ที8จาํเป็น  โดยถือปฏิบติัตามหนงัสือกระทรวง 
มหาดไทย ที8 มท ODPI.U/ว DMG ลงวนัที8 IF มีนาคม FMME ปรากฏ
ในแผนพฒันาทอ้งถิ8นสี8ปี (พ.ศ.2561-2564)หนา้ 2ID  และ
สอดคลอ้งกบัประเด็นยทุธศาสตร์ในการพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่
ประเด็นยทุธศาสตร์จงัหวดัที8 6 :  การพฒันาระบบบริหารจดัการ
ภาครัฐและการใหบ้ริการประชาชนตามหลกัธรรมาภิบาล 
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    โครงการโรงเรียนธรรมาภิบาล จาํนวน 150,000 บาท  

      

  
สาํหรับเป็นค่าใชจ่้ายในการดาํเนินโครงการโรงเรียน 
ธรรมาภิบาล เพื8อส่งเสริมให้บุคลากรภายในองคก์ร และ 
ประชาชนในชุมชน นาํหลกัธรรมาภิบาลมาใชใ้นการปฏิบติังาน
และการดาํเนินชีวติ มีค่าใชจ่้าย เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารวา่งและ 
เครื8องดื8ม ค่าป้ายโครงการ ค่าวสัดุอุปกรณ์ในการดาํเนิน
โครงการ ค่าจดัทาํหลกัสูตร ค่าถ่ายเอกสาร และค่าใชจ่้ายอื8นๆ  
ที8จาํเป็น โดยถือปฏิบติัตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ย
ค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรมและการเขา้รับการฝึกอบรมของ
เจา้หนา้ที8ทอ้งถิ8น พ.ศ.FMM` ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ8นสี8
ปี (พ.ศ. 2561-2564)หนา้ 223 และสอดคลอ้งกบัประเด็น
ยทุธศาสตร์ในการพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่ประเด็นยทุธศาสตร์
จงัหวดัที8 6 :  การพฒันาระบบบริหารจดัการภาครัฐและการ
ใหบ้ริการประชาชนตามหลกัธรรมาภิบาล  
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 1.1.3  งานบริหารงานคลัง รวม 4,237,760 บาท  
     งบบุคลากร รวม 3,390,960 บาท  
   เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,390,960 บาท  
   เงินเดือนพนกังาน จาํนวน 2,680,920 บาท  

      

  
สาํหรับจ่ายเป็นเงินเดือนใหแ้ก่พนกังานส่วนตาํบล จาํนวน  
7 อตัรา ดงันี1   
(1) ตาํแหน่งผูอ้าํนวยการกองคลงั  
(2) ตาํแหน่งหวัหนา้ฝ่ายการเงิน  
(3) ตาํแหน่งหวัหนา้ฝ่ายพฒันาและจดัเก็บรายได ้  
(4) ตาํแหน่งหวัหนา้ฝ่ายทะเบียนทรัพยสิ์นและพสัดุ 
(5) ตาํแหน่งนกัวชิาการพสัดุ  
(6) ตาํแหน่งนกัวชิาการเงินและบญัชี     
(7) ตาํแหน่งเจา้พนกังานจดัเก็บรายได ้ 

      

 
   เงินเพิ8มต่างๆ ของพนกังาน จาํนวน 67,200 บาท  

      

  
สาํหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนตาํแหน่งผูอ้าํนวยการ 
กองคลงั  

      
 

   เงินประจาํตาํแหน่ง จาํนวน 121,200 บาท  

      

  
สาํหรับจ่ายเป็นเงินประจาํตาํแหน่งใหแ้ก่พนกังานส่วนตาํบล 
จาํนวน 4 อตัรา ดงันี1  
(1) ตาํแหน่งผูอ้าํนวยการกองคลงั  
(2) ตาํแหน่งหวัหนา้ฝ่ายการเงิน   
(3) ตาํแหน่งหวัหนา้ฝ่ายพฒันาและจดัเก็บรายได ้ 
(4) ตาํแหน่งหวัหนา้ฝ่ายทะเบียนทรัพยสิ์นและพสัดุ  

      

 
   ค่าตอบแทนพนกังานจา้ง จาํนวน 509,640 บาท  

      

  
สาํหรับจ่ายเป็นค่าจา้งพนกังานจา้งตามภารกิจ 
จาํนวน 2 อตัรา ดงันี1  
(1) ตาํแหน่งผูช่้วยนกัวชิาการประชาสัมพนัธ์  
(2) ตาํแหน่งผูช่้วยนายช่างสาํรวจ  
รวมเป็นเงิน 401,6UO บาท 
และสาํหรับจ่ายเป็นค่าจา้งพนกังานจา้งทั8วไป ตาํแหน่งคนงาน
ทั8วไป จาํนวน I อตัรา  เป็นเงิน 108,OOO บาท 
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   เงินเพิ8มต่างๆ ของพนกังานจา้ง จาํนวน 12,000 บาท  

      

  
สาํหรับจ่ายเป็นเงินเพิ8มค่าครองชีพชั8วคราว ของพนกังานจา้ง
ทั8วไป ตาํแหน่งคนงานทั8วไป จาํนวน I อตัรา  เป็นเงิน I2,OOO 
บาท 

      

 
  งบดําเนินงาน รวม 834,600 บาท  
   ค่าตอบแทน รวม 143,100 บาท  
   ค่าตอบแทนผูป้ฏิบติัราชการอนัเป็นประโยชน์แก่องคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถิ8น 
จาํนวน 80,000 บาท 

 

      

  
สาํหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที8
รับผดิชอบการจดัซื1อจดัจา้งและบริหารงานพสัดุภาครัฐ ตาม
พระราชบญัญติัจดัซื1อจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 
FMGO ตามหนงัสือกระทรวงการคลงั ด่วนที8สุด ที8 กค OUOF.M/ว 
IMG ลงวนัที8 IP กนัยายน FMGO เรื8อง หลกัเกณฑก์ารเบิกจ่าย
ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ และตามประกาศองคก์าร
บริหารส่วนตาํบลดอนแกว้ เรื8อง กาํหนดหลกัเกณฑแ์ละอตัรา
การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผูรั้บผิดชอบ
การจดัซื1อจดัจา้งและการบริหารงานพสัดุภาครัฐ พ.ศ. FMGO ลง
วนัที8 ` กุมภาพนัธ์ FMGI 

      

 
   ค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ จาํนวน 18,000 บาท  

      

  
สาํหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ
ใหแ้ก่พนกังานส่วนตาํบล ลูกจา้งและพนกังานจา้งขององคก์าร
บริหารส่วนตาํบลดอนแกว้ 

      

 
   ค่าเช่าบา้น จาํนวน 36,000 บาท  

      

  
สาํหรับจ่ายเป็นค่าเช่าบา้นให้แก่พนกังานส่วนตาํบล ตาํแหน่ง
เจา้พนกังานจดัเก็บรายได ้  

      
 

   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จาํนวน 9,100 บาท  

      

  
สาํหรับจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรใหแ้ก่พนกังานส่วน
ตาํบล  จาํนวน F อตัรา ดงันี1  
(I) ตาํแหน่ง นกัวชิาการพสัดุ   
(F) ตาํแหน่ง นกัวชิาการเงินและบญัชี   
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   ค่าใช้สอย รวม 479,000 บาท  
   รายจ่ายเพื8อใหไ้ดม้าซึ8 งบริการ จาํนวน 329,000 บาท  

      

  
สาํหรับจ่ายเป็น  
(1) ค่าจา้งเหมางานพฒันาระบบขอ้มูลสารสนเทศ  จาํนวน  
108,000 บาท  ปฏิบติังาน ณ กองคลงั อบต.ดอนแกว้  โดย
เบิกจ่ายตามหนงัสือฯ ด่วนมาก ที8 มท 0808.2/ว 7120  
ลว 9 ธนัวาคม 2559 
(2) ค่าจา้งเหมางานบนัทึกขอ้มูล จาํนวน 108,000 บาท   
ปฏิบติังาน ณ กองคลงั อบต.ดอนแกว้  โดยเบิกจ่ายตาม 
หนงัสือฯ ด่วนมาก ที8 มท 0808.2/ว 7120 ลว 9 ธนัวาคม 2559 
(3) ค่าจา้งเหมางานสาํรวจพื1นที8และบนัทึกขอ้มูลแผนที8ภาษี  
จาํนวน 108,000 บาท ปฏิบติังาน ณ กองคลงั อบต.ดอนแกว้ 
โดยเบิกจ่ายตามหนงัสือฯ ด่วนมาก ที8 มท 0808.2/
ว 7120 ลว 9 ธนัวาคม 2559 
(4) ค่าเยบ็หนงัสือเขา้ปก จาํนวน 3,000 บาท  
(5) ค่าธรรมเนียมธนาคาร จาํนวน 2,000 บาท 
                                ฯลฯ 

      

 
   รายจ่ายเกี8ยวเนื8องกบัการปฏิบติัราชการที8ไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอื8นๆ จาํนวน   150,000 บาท  
    ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจกัร และนอก

ราชอาณาจกัร 
จาํนวน 80,000 บาท 

 

      

  
เพื8อเป็นค่าเบี1ยเลี1ยงเดินทาง ค่าพาหนะค่าเช่าที8พกั ค่าบริการ 
จอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผา่นทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียม 
ในการใชส้นามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ  และค่าใชจ่้ายอื8นๆ 
สาํหรับปฏิบติังานขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลในการไป
ราชการ 

      

 
    โครงการปรับปรุงขอ้มูลแผนที8ภาษีและทะเบียนทรัพยสิ์น จาํนวน  50,000 บาท  

      

  
สาํหรับจ่ายเป็นค่าดาํเนินการโครงการพฒันาแผนที8ภาษี  
มีค่าใชจ่้าย เช่น ค่าธรรมเนียมในการคดัลอกขอ้มูลที8ดิน/ 
ถ่ายเอกสาร ค่าวสัดุอุปกรณ์ ค่าสมนาวทิยากร ค่าจดัประชุม 
อาหารวา่ง/อาหารกลางวนั ค่าจา้งเหมาจดัเก็บและบนัทึก
ขอ้มูล ค่าถ่ายเอกสาร ค่าจดัพิมพแ์ผนที8 และค่าใชจ่้ายอื8นที8
จาํเป็น  โดยถือปฏิบติัตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ย
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แผนที8ภาษีและทะเบียนทรัพยสิ์นขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถิ8น พ.ศ.FMMO, หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ8น 
ด่วนมาก ที8 มท ODOD.E/ว UGF ลว. FP กุมภาพนัธ์ FMMI และ
หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที8 มท ODOD.E/ว G` ลว. P มกราคม 
2555) ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ8นสี8ปี (พ.ศ.2561-2564) 
เพิ8มเติมและเปลี8ยนแปลง ฉบบัที8 F หนา้ F` และสอดคลอ้งกบั
ประเด็นยทุธศาสตร์ในการพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่ประเด็น
ยทุธศาสตร์จงัหวดัที8 6 : การพฒันาระบบบริหารจดัการภาครัฐ
และการใหบ้ริการประชาชนตามหลกัธรรมาภิบาล 

    โครงการเพิ8มประสิทธิภาพการจดัเก็บรายได ้ของ อบต.ดอนแกว้  จาํนวน 15,000 บาท  

      

  
สาํหรับจ่ายเป็นค่าดาํเนินการตามโครงการเพิ8มประสิทธิภาพ 
การจดัเก็บรายได ้ของ อบต.ดอนแกว้ ประจาํปีงบประมาณ  
พ.ศ.2562 มีค่าใชจ่้าย เช่น ค่าจดัทาํสื8อประชาสัมพนัธ์ ค่าจดั 
การประชุม ค่าจดัอบรม เป็นค่าสมนาคุณวทิยากร ค่าอาหาร
กลางวนัอาหารวา่ง ค่าตกแต่งบริเวณจุดรับชาํระภาษี ค่าวสัดุ
อุปกรณ์ต่างๆ และค่าใชจ่้ายอื8นที8จาํเป็น ปรากฏในแผนพฒันา
ทอ้งถิ8นสี8ปี (พ.ศ.2561-2564) หนา้ FFM และสอดคลอ้งกบั
ประเด็นยทุธศาสตร์ในการพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่ประเด็น
ยทุธศาสตร์จงัหวดัที8 6 : การพฒันาระบบบริหารจดัการภาครัฐ
และการใหบ้ริการประชาชนตามหลกัธรรมาภิบาล 

      

 
    โครงการเพิ8มประสิทธิภาพคณะกรรมการจดัซื1อจดัจา้ง จาํนวน 5,000 บาท  

      

  
สาํหรับจ่ายเป็นค่าดาํเนินงานตามโครงการเพิ8มประสิทธิภาพ
คณะกรรมการจดัซื1อจดัจา้ง มีค่าใชจ่้าย เช่น ค่าเอกสารและวสัดุ
ต่างๆ ค่าอาหารวา่ง ค่าอาหารกลางวนั ค่าสมนาคุณวทิยากร  
และค่าใชจ่้ายอื8นๆที8จาํเป็น ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ8นสี8ปี 
(พ.ศ.2561-2564) หนา้ FFG และสอดคลอ้งกบัประเด็น
ยทุธศาสตร์ในการพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่ประเด็นยทุธศาสตร์
จงัหวดัที8 6 : การพฒันาระบบบริหารจดัการภาครัฐและการ
ใหบ้ริการประชาชนตามหลกัธรรมาภิบาล 
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   ค่าวสัดุ รวม 212,500 บาท  
   วสัดุสาํนกังาน จาํนวน 170,000 บาท  

      

  
สาํหรับจ่ายเป็นค่าวสัดุสาํนกัต่างๆ เช่น ค่าเครื8องเขียน แบบ
พิมพก์ระดาษ ดินสอ ปากกา ไมบ้รรทดั คลิป แฟ้ม หรือวสัดุ
สาํนกังานอื8นที8จาํเป็น 

      

 
   วสัดุไฟฟ้าและวทิย ุ จาํนวน 1,000 บาท  

      

  
สาํหรับจ่ายเป็นค่าซื1ออุปกรณ์ไฟฟ้าและวทิยตุ่างๆ เช่น ฟิวส์เทป
พนัสายไฟ แบตเตอรี8  หรือวสัดุไฟฟ้าอื8นที8จาํเป็น 

      
 

   วสัดุงานบา้นงานครัว จาํนวน 5,000 บาท  

      

  
สาํหรับจ่ายเป็นค่าจดัซื1อถุงดาํสาํหรับใส่ขยะมูลฝอย แปรง ไม้
กวาด เข่ง ผงซกัฟอก นํ1ายาขดัหอ้งนํ1า นํ1ายาลา้งจาน ถว้ย จาน
ชาม ชอ้นส้อม หรือวสัดุ งานบา้นงานครัวอื8นที8จาํเป็น 

      

 
   วสัดุยานพาหนะและขนส่ง จาํนวน 1,500 บาท  

      

  
สาํหรับจ่ายเป็นค่าวสัดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางนอก ยาง
ในแบตเตอรี8  เพลา ตลบัลูกปืน นํ1ามนัเบรค หวัเทียน ไขควง 
น็อต สกรูหมอ้นํ1ารถยนตก์นัชนรถยนต ์ฟิลม์กรองแสง และ
วสัดุยานพาหนะอื8นที8จาํเป็นสาํหรับรถจกัรยานยนตแ์ละรถยนต ์

      

 
   วสัดุคอมพิวเตอร์ จาํนวน 35,000 บาท  

      

  
สาํหรับจ่ายเป็นค่าแผน่หรือจานบนัทึกขอ้มูล เทปบนัทึก
ขอ้มูล หวัพิมพห์รือแถบพิมพส์าํหรับเครื8องคอมพิวเตอร์ ตลบั 
ผงหมึก แผน่กรองแสง กระดาษต่อเนื8อง แป้นพิมพ ์ 
โปรแกรมสาํเร็จรูปซึ8งมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 
 20,000 บาท หรือวสัดุคอมพิวเตอร์อื8นที8จาํเป็น 
 

      

 
  งบลงทุน รวม 12,200 บาท  
   ค่าครุภัณฑ์ รวม 12,200 บาท  
   ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ จาํนวน 12,200 บาท  

   
 สาํหรับจ่ายเป็นค่าครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ ดงันี1  

1)  เครื8องพิมพแ์บบฉีดหมึกพร้อมติดตั1งถงัหมึกพิมพ ์(Ink Tank 
Printer) จาํนวน I เครื8องๆ ละ U,EOO บาท  มีรายละเอียด ดงันี1  

 
 

 
 

 

   
  คุณลกัษณะพื1นฐาน 

I.I  เป็นเครื8องพิมพแ์บบฉีดหมึกพร้อมติดตั1งถงัหมึกพิมพ ์(Ink  
       Tank Printer) จากโรงงานผูผ้ลิต 
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I.F  มีความละเอียดในการพิมพไ์ม่นอ้ยกวา่ I,FOOx1,200 dpi  
I.E  มีความเร็วในการพิมพร่์างขาวดาํไม่นอ้ยกวา่ FO หนา้ต่อ 
       นาที (ppm) หรือ D.D ภาพต่อนาที (ipm) 
I.U  มีความเร็วในการพิมพร่์างสีไม่นอ้ยกวา่ IO หนา้ต่อนาที  
       (ppm) หรือ U.M ภาพต่อนาที (ipm) 
I.M  มีช่องเชื8อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา่ จาํนวน 
       ไม่นอ้ยกวา่ I ช่อง 
I.G  มีถาดใส่กระดาษไดไ้ม่นอ้ยกวา่ MO แผน่ 
I.`  สามารถใชไ้ดก้บั A4, Letter, Legal และ Custom 
ตาม เก ณ ฑ์ ราค าก ล างแล ะคุ ณ ลัก ษ ณ ะพื1 น ฐาน ค รุภัณ ฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจาํปี พ.ศ. FMGI ณ วนัที8 FE พฤษภาคม FMGI  
ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ8นสี8ปี (พ.ศ.FMGI-FMGU) เพิ8มเติมและ
เปลี8ยนแปลง ฉบับที8  F หน้า EU และสอดคล้องกับประเด็น
ยุทธศาสตร์ในการพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่ประเด็นยุทธศาสตร์
จงัหวดัที8  6 : การพัฒนาระบบบริหารจดัการภาครัฐและการ
ใหบ้ริการประชาชนตามหลกัธรรมาภิบาล 

   
 F)    เครื8องพิมพ ์Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)                       

จาํนวน I เครื8องๆ ละ `,POO บาท มีรายละเอียด ดงันี1  
 

 
 

 

   

  คุณลกัษณะพื1นฐาน ดงันี1  
F.I  เป็นอุปกรณ์ที8มีความสามารถเป็น Printer, Copier , Scanner  
       และ FAX ภายในเครื8องเดียวกนั 
F.F  ใชเ้ทคโนโลยแีบบพน่หมึก (Inkjet) 
2.3  มีความละเอียดในการพิมพไ์ม่นอ้ยกวา่ U,DOOx1,200 dpi  
       หรือ I,FOOx4,800 dpi 
2.4  มีความเร็วในการพิมพร่์างขาวดาํไม่นอ้ยกวา่ EU หนา้ต่อ 
       นาที (ppm) หรือ IM ภาพต่อนาที (ipm) 
2.5  มีความเร็วในการพิมพร่์างสีไม่นอ้ยกวา่ F` หนา้ต่อนาที  
       (ppm) หรือ IO ภาพต่อนาที (ipm) 
2.6  สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดาํ-สี) ได ้
F.`  มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่นอ้ยกวา่ I,FOOx2,400 dpi 
2.8  มีถาดป้อนเอกสารอตัโนมติั (Auto Document Feed) 
2.9  สามารถถ่ายสาํเนาเอกสารไดท้ั1งสีและขาวดาํ 
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F.IO  สามารถทาํสาํเนาไดสู้งสุดไม่นอ้ยกวา่ PP สาํเนา 
F.II  สามารถยอ่และขยายได ้FM ถึง UOO เปอร์เซ็นต ์
F.IF  มีช่องเชื8อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา่  
          จาํนวนไม่นอ้ยกวา่ I ช่อง 
F.IE  มีช่องเชื8อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ  
         10/100 Base-T หรือดีกวา่ จาํนวนไม่นอ้ยกวา่ I ช่อง 
F.IU  สามารถใชง้านผา่นเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได ้
F.IM  มีถาดใส่กระดาษไดไ้ม่นอ้ยกวา่ IOO แผน่ 
F.IG  สามารถใชไ้ดก้บั A4, Letter, Legal และ Custom 
ตาม เก ณ ฑ์ ราค าก ล างแล ะคุ ณ ลัก ษ ณ ะพื1 น ฐาน ค รุภัณ ฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจาํปี พ.ศ. FMGI ณ วนัที8 FE พฤษภาคม FMGI  
ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ8นสี8ปี (พ.ศ.FMGI-FMGU) เพิ8มเติมและ
เปลี8ยนแปลง ฉบับที8  F หน้า EU และสอดคล้องกับประเด็น
ยุทธศาสตร์ในการพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่ประเด็นยุทธศาสตร์
จงัหวดัที8  6 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการ
ใหบ้ริการประชาชนตามหลกัธรรมาภิบาล 
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1.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
?.@.?  งานบริหารทั�วไปเกี�ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 2,450,380 บาท 
      งบบุคลากร รวม 1,636,380 บาท 
  เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,636,380 บาท 
  เงินเดือนพนกังาน จาํนวน 757,200 บาท 

    

  
สาํหรับจ่ายเป็นเงินเดือนใหแ้ก่พนกังานส่วนตาํบล จาํนวน 3 อตัรา 
ดงันี1  
(I) ตาํแหน่งหวัหนา้ฝ่ายป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
(F) ตาํแหน่ง เจา้พนกังานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั  

     

  เงินประจาํตาํแหน่ง จาํนวน 18,000 บาท 

  
  

สาํหรับจ่ายเป็นเงินประจาํตาํแหน่งใหแ้ก่พนกังานส่วนตาํบล  
ตาํแหน่งหวัหนา้ฝ่ายป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 

   

  ค่าจา้งลูกจา้งประจาํ จาํนวน 221,760 บาท 

    

  
สาํหรับจ่ายเป็นค่าจา้งประจาํใหแ้ก่ลูกจา้งประจาํ  ตาํแหน่ง
พนกังานขบัรถ  

     

  ค่าตอบแทนพนกังานจา้ง จาํนวน 576,960 บาท 

    

  
สาํหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนกังานจา้งตามภารกิจ ตาํแหน่ง
พนกังานดบัเพลิง  เป็นเงิน 144,960 บาท  
และสาํหรับจ่ายเป็นค่าจา้งพนกังานจา้งทั8วไป จาํนวน U อตัรา ดงันี1  
(1) ตาํแหน่งคนงานทั8วไป (เจา้หนา้ที8งานดบัเพลิง) จาํนวน 3 อตัรา 
(2) ตาํแหน่งคนงานทั8วไป (เจา้หนา้ที8งานป้องกนั) จาํนวน 1 อตัรา 
รวมเป็นเงิน 432,000 บาท 

     

  เงินเพิ8มต่างๆ ของพนกังานจา้ง จาํนวน 62,460 บาท 

    

  
สาํหรับจ่ายเป็นเงินเพิ8มค่าครองชีพชั8วคราว ใหแ้ก่พนกังานจา้ง 
ตามภารกิจ จาํนวน 1 อตัรา  ตาํแหน่งพนกังานดบัเพลิง เป็นเงิน 
14,460 บาท  
และสาํหรับจ่ายเป็นเงินเพิ8มค่าครองชีพชั8วคราว ให้แก่พนกังานจา้ง
ทั8วไป จาํนวน U อตัรา ดงันี1  
(1) ตาํแหน่งคนงานทั8วไป (เจา้หนา้ที8งานดบัเพลิง) จาํนวน 3 อตัรา 
(2) ตาํแหน่งคนงานทั8วไป (เจา้หนา้ที8งานป้องกนั) จาํนวน 1 อตัรา 
รวมเป็นเงิน 48,000 บาท 
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 งบดําเนินงาน รวม 814,000 บาท 
  ค่าตอบแทน รวม 35,000 บาท 
  ค่าตอบแทนผูป้ฏิบติัราชการอนัเป็นประโยชน์แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ8น จาํนวน 30,000 บาท 

    

  
สาํหรับจ่ายเป็น 
(I) ค่าตอบแทนการปฏิบติังานของบุคคลของหน่วยงานอื8น หรือ
องคก์รเอกชนอื8นในการปฏิบติังานนอกเวลาราชการใหก้บัองคก์าร
บริหารส่วนตาํบลดอนแกว้  จาํนวน IO,OOO บาท 
(F) ค่าตอบแทนอาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน (อปพร.)       
เพื8อเป็นค่าใชจ่้ายใหแ้ก่อาสาสมคัร สาํหรับเป็นค่าป่วยการชดเชยการ
งาน หรือเวลาที8เสียไป เพื8อสนบัสนุนการปฏิบติัหนา้ที8ในการป้องกนั
และบรรเทาสาธารณภยั ตามระเบียบคณะกรรมการป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภยัแห่งชาติ วา่ดว้ยค่าใชจ่้ายของอาสาสมคัรในการ
ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั พ.ศ.FMGO จาํนวน FO,OOO บาท 

      

  ค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ จาํนวน 5,000 บาท 

    

  
สาํหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการใหแ้ก่
พนกังานส่วนตาํบล ลูกจา้งและพนกังานจา้งขององคก์ารบริหาร
ส่วนตาํบลดอนแกว้ 
 

      

ค่าใช้สอย รวม 610,000 บาท 
รายจ่ายเพื8อใหไ้ดม้าซึ8 งบริการ จาํนวน 110,000 บาท   

(1) สาํหรับจ่ายเป็นค่าเยบ็หนงัสือ เขา้ปกหนงัสือ ค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ 
จาํนวน F,OOO บาท 

(2) ค่าจา้งเหมางานป้องกนัและรักษาความปลอดภยั จาํนวน IOD,OOO 
บาท ปฏิบติังาน ณ อาคารงานป้องกนั อบต.ดอนแกว้ โดยเบิกจ่าย
ตามหนงัสือฯ ด่วนมาก ที8 มท 0808.2/ว 7120 ลว 9 ธนัวาคม 2559 

      

รายจ่ายเกี8ยวเนื8องกบัการปฏิบติัราชการที8ไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอื8นๆ จาํนวน  500,000  บาท 
 ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจกัร และนอกราชอาณาจกัร จาํนวน 500,000 บาท   

เพื8อเป็นค่าเบี1ยเลี1ยงเดินทาง ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที8พกั  ค่าบริการจอดรถ  
ณ ท่าอากาศยาน ค่าผา่นทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใชส้นามบิน 
ค่าลงทะเบียนต่างๆ  และค่าใชจ่้ายอื8นๆ สาํหรับปฏิบติังานขององคก์าร
บริหารส่วนตาํบลในการไปราชการ 
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ค่าวสัดุ รวม 169,000 บาท 
วสัดุสาํนกังาน จาํนวน 5,000 บาท   

สาํหรับจ่ายเป็นค่าวสัดุสาํนกัต่างๆ เช่น ค่าเครื8องเขียน แบบพิมพ์
กระดาษ ดินสอ ปากกา ไมบ้รรทดั คลิป  แฟ้ม แผน่ป้ายชื8อ
สาํนกังานหรือหน่วยงาน หรือวสัดุสาํนกังานอื8นที8จาํเป็น 

      

วสัดุไฟฟ้าและวทิย ุ จาํนวน 30,000 บาท   
สาํหรับจ่ายเป็นค่าจดัซื1ออุปกรณ์ไฟฟ้าและวทิยตุ่างๆ เช่น
แบตเตอรี8สายอากาศหรือเสาอากาศสาํหรับวทิย ุเครื8องรับ
โทรทศัน์ จานรับสัญญาณดาวเทียมไฟสัญญาณฉุกเฉิน  
หมอ้แปลงไฟ หรือวสัดุไฟฟ้าและวทิยทีุ8จาํเป็น 

      

วสัดุงานบา้นงานครัว จาํนวน 2,000 บาท   
สาํหรับจ่ายเป็นค่าวสัดุงานบา้นงานครัว และอื8นๆ ที8จาํเป็น       

วสัดุก่อสร้าง จาํนวน 2,000 บาท   
สาํหรับจ่ายเป็นค่าปูนซีเมนต ์ทราย อิฐ บล็อก กระเบื1องสังกะสี
เหล็ก ไม ้สี ท่อต่างๆ ตลบัเมตรหรือวสัดุก่อสร้างอื8นที8จาํเป็น 

      

วสัดุยานพาหนะและขนส่ง จาํนวน 40,000 บาท   
สาํหรับจ่ายเป็นค่าวสัดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางนอก ยางใน
แบตเตอรี8   สกรู หรือวสัดุยานพาหนะและขนส่งอื8นที8จาํเป็น
สาํหรับรถนํ1าดบัเพลิง I,2,3 รถกูชี้พ และยานพาหนะอื8นที8ใชใ้น
งานป้องกนัและระงบัอคัคีภยั 

      

วสัดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย ์ จาํนวน 25,000 บาท   
สาํหรับจ่ายเป็นค่าวสัดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย ์เช่น สําลีและ
ผา้พนัแผล เวชภณัฑ ์แอลกอฮอล ์เคมีภณัฑ ์ออกซิเจน นํ1ายาต่างๆ 
เปลหามคนไข ้เครื8องมือวทิยาศาสตร์ ฯลฯ และวสัดุอุปกรณ์อื8นๆ 
ที8เกี8ยวขอ้ง 

      

วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ จาํนวน 5,000 บาท   
สาํหรับจ่ายเป็นค่ากระดาษ  ป้ายไวนิล  ค่าถ่ายพิมพเ์ขียว  ค่าถ่าย
เอกสาร  ค่าสติdกเกอร์ หรือวสัดุอุปกรณ์ประกอบป้ายโฆษณาและ
เผยแพร่อื8นๆ ที8จาํเป็น 
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วสัดุเครื8องแต่งกาย จาํนวน 30,000 บาท   
สาํหรับจ่ายเป็นค่าเสื1อ กางเกง หมวก ถุงเทา้ รองเทา้ เขม็ขดั ถุงมือ
หรือเครื8องแต่งกายอื8นที8จาํเป็นสาํหรับเจา้หนา้ที8ป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภยัและอาสาสมคัรป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 

      

วสัดุคอมพิวเตอร์ จาํนวน 10,000 บาท   
สาํหรับจ่ายเป็นค่าแผน่บนัทึกขอ้มูล หรือจานบนัทึกขอ้มูลเทป
บนัทึกขอ้มูล หวัพิมพห์รือแถบพิมพ ์สาํหรับเครื8องคอมพิวเตอร์
ตลบัผงหมึกแผน่กรองแสง กระดาษต่อเนื8อง แป้นพิมพโ์ปรแกรม
สาํเร็จรูปหรือวสัดุคอมพิวเตอร์อื8นๆ ที8จาํเป็น 

      

วสัดุเครื8องดบัเพลิง จาํนวน 20,000 บาท   
สาํหรับเป็นค่าจดัซื1อถงัดบัเพลิงเคมี วสัดุดบัเพลิงอื8นๆ เพื8อใชใ้น
การป้องกนัเหตุอคัคีภยัเบื1องตน้ของประชาชน 
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?.@.@  งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 1,536,891 บาท 
      งบดําเนินงาน รวม 330,000 บาท 

ค่าใช้สอย รวม 330,000 บาท 
รายจ่ายเกี8ยวเนื8องกบัการปฏิบติัราชการที8ไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอื8นๆ จาํนวน   330,000 บาท 
 โครงการแกไ้ขปัญหาหมอกควนัและไฟป่า จาํนวน 30,000 บาท   

สาํหรับจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการดาํเนินโครงการแกไ้ขปัญหา 
หมอกควนัและไฟป่า เพื8อเป็นการกระตุน้การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการแกไ้ขปัญหาหมอกควนัและไฟป่า โดย
ดาํเนินการติดตั1งป้ายรณรงคก์ารลดการเผาป่าและขยะภายใน
ตาํบลดอนแกว้  มีค่าใชจ่้ายเช่น ค่าจา้งเหมาจดัทาํป้ายรณรงค์
ลดการเผาป่าและขยะภายในตาํบล ค่าอาหาร ค่านํ1าดื8ม ค่าวสัดุ
อุปกรณ์ในการป้องกนัและดบัไฟป่า และค่าใชจ่้ายอื8นๆ ที8
จาํเป็น โดยปฏิบติัตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ทอ้งถิ8น ด่วนที8สุด ที8 มท ODPI.U/ว FEGO ลว. F พฤศจิกายน 
FMMD  ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ8นสี8ปี (พ.ศ.2561– 
2564) หนา้ 209 และสอดคลอ้งกบัประเด็นยทุธศาสตร์ในการ
พฒันาจงัหวดัเชียงใหม่ประเด็นยทุธศาสตร์จงัหวดัที8 4 : การ
ส่งเสริมและพฒันาทรัพยากรธรรมชาติและสิ8งแวดลอ้ม ให้
สมบูรณ์โดยใชเ้ทคโนโลยแีละนวตักรรม 

      

 โครงการจดัตั1งจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาล จาํนวน 20,000 บาท   
สาํหรับจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการดาํเนินโครงการจดัตั1งจุดบริการ
ประชาชนช่วงเทศกาล เพื8อบริการนกัท่องเที8ยวและลดปัญหา
อุบติัเหตุช่วงเทศกาลต่างๆโดยค่าใชจ่้ายประกอบดว้ย อุปกรณ์
งานจราจร เช่น กรวย แผงเหล็กกั1นจราจร ค่าอาหารรับรอง
ผูต้รวจเยี8ยมและเจา้หนา้ที8ประจาํศูนยอ์าํนวยการ  มีค่าใชจ่้าย 
เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารวา่ง ค่าใชจ่้ายอื8นๆ ที8เกี8ยวขอ้ง  (โดยถือ
ปฏิบติัตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ8น ด่วนที8สุด ที8 
มท ODOU.M/ ว IGEU ลว. FF กนัยายน FMM` และหนงัสือกรมส่งเสริม
การปกครองทอ้งถิ8น ด่วนที8สุด ที8 มท ODIO.U/ว GGI ลว. P มีนาคม 
FMGI) ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ8นสี8ปี (พ.ศ.2561-2564) หนา้
184 และสอดคลอ้งกบัประเดน็ยทุธศาสตร์ในการพฒันาจงัหวดั
เชียงใหม่ ประเดน็ยทุธศาสตร์จงัหวดัที8 5 :  การเสริมสร้างความ
มั8นคง ความปลอดภยั และความสงบสุขของประชาชน 
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 โครงการจดัทาํคู่มืออคัคีภยัและอพยพหนีไฟสาํหรับอาคารหอพกัและที8พกัอาศยั จาํนวน 5,000 บาท   
สาํหรับจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการดาํเนินโครงการจดัทาํคู่มือ
อคัคีภยัและอพยพหนีไฟสาํหรับอาคารหอพกัและที8พกั
อาศยั เพื8อใหป้ระชาชนมีความรู้ในการป้องกนัและระงบัอคัคีภยั
ในเบื1องตน้ และเตรียมความพร้อมในการรับมือถึงเหตุอคัคีภยัที8
อาจจะเกิดขึ1น มีค่าใชจ่้าย เช่น  ค่าถ่ายเอกสาร ค่าวสัดุ
ปกรณ์ และค่าใชจ่้ายอื8นๆ ที8จาํเป็นในการจดัทาํคู่มือ ปรากฏใน
แผนพฒันาทอ้งถิ8นสี8ปี (พ.ศ.2561-2564) หนา้ 184 และสอดคลอ้ง
กบัประเดน็ยทุธศาสตร์ในการพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่ ประเดน็
ยทุธศาสตร์จงัหวดัที8 5 :  การเสริมสร้างความมั8นคง ความปลอดภยั 
และความสงบสุขของประชาชน 

      

 โครงการซอ้มแผนป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั จาํนวน 20,000 บาท   
สาํหรับจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการดาํเนินโครงการซอ้มแผน
ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั เพื8อเพิ8มพูนความรู้และทกัษะ
ในการปฏิบติังานดา้นการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั มี
ค่าใชจ่้าย เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารวา่ง   
ค่าเอกสาร ค่าใชจ่้ายในพิธีเปิด – ปิด ค่านํ1ามนัเชื1อเพลิงในการ
ฝึกซอ้มแผนภาคปฏิบติั ค่าแก๊สในการฝึกซอ้มแผนภาคปฏิบติั 
ค่าเช่าเครื8องดบัเพลิงชนิดเคมีแหง้ ฟองโฟม Co2 ฮาโลตลอน
ฯลฯ  ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ8นสี8ปี (พ.ศ.2561-2564)หนา้ 181  
และสอดคลอ้งกบัประเดน็ยทุธศาสตร์ในการพฒันาจงัหวดั
เชียงใหม่ ประเดน็ยทุธศาสตร์จงัหวดัที8 5 :  การเสริม สร้างความ
มั8นคง ความปลอดภยั และความสงบสุขของประชาชน 

      

 โครงการป้องกนั ช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภยั จาํนวน 100,000 บาท   
สาํหรับจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการดาํเนินโครงการป้องกนั ช่วยเหลือ
และบรรเทาสาธารณภยั เพื8อเป็นการเตรียมความพร้อมในการให้
ความช่วยเหลือประชาชนในพื1นที8ตาํบลดอนแกว้และพื1นที8ขา้งเคียง 
กรณีการเกิดสาธารณภยัและอุบติัเหตุ มีค่าใชจ่้ายเช่น ค่าอาหาร
กลางวนั ค่าอาหารวา่งและเครื8องดื8ม ค่าวสัดุ อุปกรณ์รวมถึง
ค่าใชจ่้ายอื8นๆ ที8จาํเป็น โดยถือปฏิบติัตามหนงัสือกระทรวง 
มหาดไทย ด่วนมาก ที8 มท OEIE.U/ว GG` ลว. IF มีนาคม FMUM, 
หนงัสือกระทรวง มหาดไทย ที8 มท ODOD.F/ว EFIM ลว. G มิถุนายน 
FMMP, หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ8น ด่วนที8สุด ที8 มท 
ODPI.F/ว `G ลว. IE มกราคม FMMD, หนงัสือกระทรวงมหาดไทย 
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ด่วนที8สุด ที8 มท ODPI.F/ว UMIM ลว. II สิงหาคม FMMD, หนงัสือกรม
ส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ8น ด่วนที8สุด ที8 มท ODIO.U/ว MFG ลว.D 
มีนาคม FMGO,หนงัสือกระทรวง มหาดไทย ด่วนที8สุด ที8 มท ODOD.F/
ว OGDU ลว. D กมุภาพนัธ์ FMGO , หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ทอ้งถิ8น ด่วนที8สุด ที8 มท ODIO.M/ว GOD ลว. M มีนาคม FMGI และ
หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ8น ด่วนที8สุด ที8 มท ODIO.U/ว 
IO`` ลว. I` เมษายน FMGI) ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ8นสี8ปี (พ.ศ.
2561-2564) เพิ8มเติมและเปลี8ยนแปลง ฉบบัที8 F หนา้ 23 และ
สอดคลอ้งกบัประเดน็ยทุธศาสตร์ในการพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่
ประเดน็ยทุธศาสตร์จงัหวดัที8 5 :  การเสริมสร้างความมั8นคง       
ความปลอดภยั และความสงบสุขของประชาชน 

 โครงการฝึกอบรมทบทวนและพฒันาศกัยภาพ อปพร. และเจา้หนา้ที8ประจาํศูนย ์ จาํนวน 40,000 บาท   
สาํหรับจ่ายในการดาํเนินโครงการฝึกทบทวน และพฒันาศกัยภาพ 
อปพร.และเจา้หนา้ที8ประจาํศูนย ์เพื8อเพิ8มพูนความรู้และทกัษะในการ
ปฏิบติังานโดยเป็นการใหค้วามรู้เกี8ยวกบังานป้องกนัและบรรเทาสา
ธารณภยั  มีค่าใชจ่้าย เช่น ค่าสมนาคุณวทิยากร ค่าอาหาร ค่าอาหาร
วา่งและเครื8องดื8ม ค่าแก๊ส ค่านํ1ามนัเชื1อเพลิงในการฝึกภาคปฏิบติั    
ค่าเติมนํ1ายาดบัเพลิงชนิดเคมีแหง้ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าวสัดุในการ
ฝึกอบรม ค่าใชจ่้ายในพิธีเปิด–ปิด และค่าใชจ่้ายอื8นที8จาํเป็น ปรากฏ
ในแผนพฒันาทอ้งถิ8นสี8ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ8มเติมและเปลี8ยนแปลง 
ฉบบัที8 F หนา้  FF และสอดคลอ้งกบัประเดน็ยทุธศาสตร์ในการพฒันา
จงัหวดัเชียงใหม่ ประเดน็ยทุธศาสตร์จงัหวดัที8 5 : การเสริมสร้าง ความ
มั8นคง ความปลอดภยั และความสงบสุขของประชาชน 

      

 โครงการฝึกอบรมอาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จาํนวน 20,000 บาท   
สาํหรับจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการดาํเนินโครงการฝึกอบรม อาสาสมคัร
ป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เพื8อใหเ้ป็นไปตามนโยบาย 
กระทรวง มหาดไทย โดยการฝึกอบรม อปพร. มีค่าใชจ่้าย เช่น ค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารกลางวนั ค่าอาหารวา่ง ค่าป้ายประชาสมัพนัธ์
โครงการ ค่าวสัดุอุปกรณ์ในการอบรม และค่าใชจ่้ายอื8นที8จาํเป็น ปรากฏ
ในแผนพฒันาทอ้งถิ8นสี8ปี (พ.ศ.2561-2564)หนา้ 181  และสอดคลอ้งกบั
ประเดน็ยทุธศาสตร์ในการพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่ประเดน็ยทุธศาสตร์
จงัหวดัที8 5 :  การเสริมสร้างความมั8นคง ความปลอดภยั และความสงบสุข
ของประชาชน 
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 โครงการป้องกนัยาเสพติดในสถานศึกษา (รั1 วโรงเรียน)       จาํนวน           5,000 บาท   
สาํหรับจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการดาํเนินโครงการป้องกนัยาเสพติดใน
สถานศึกษา (รั1 วโรงเรียน) เพื8อลดปัญหาความเสี8ยงดา้นยาเสพติดใน
สถานศึกษา โรงเรียนในตาํบลดอนแกว้ สาํหรับจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายใน
การมีกิจกรรมที8สร้างความรู้ใหน้กัเรียนนกัศึกษา ลดความเสี8ยงดา้น
ยาเสพติดเพื8อลดปัญหาความเสี8ยงดา้นยาเสพติดในสถานศึกษาลง  มี
ค่าใชจ่้าย เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารกลางวนั ค่าอาหารวา่ง  
ค่าจดัทาํเอกสาร และค่าใชจ่้ายอื8นๆ ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ8นสี8ปี 
(พ.ศ.2561 - 2564) เพิ8มเติมและเปลี8ยนแปลง ฉบบัที8 F หนา้ FF  และ
สอดคลอ้งกบัประเดน็ยทุธศาสตร์ในการพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่ ประเดน็
ยทุธศาสตร์จงัหวดัที8 5 : การเสริมสร้าง ความมั8นคง ความปลอดภยั และ
ความสงบสุขของประชาชน 

      

 โครงการเสริมสร้างทกัษะการป้องกนัการจมนํ1าในเด็กอายตุ ํ8ากวา่ 15 ปี จาํนวน 20,000 บาท   
สาํหรับจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการดาํเนินโครงการเสริมสร้างทกัษะการ
ป้องกนัการจมนํ1าในเด็กอายุต ํ8ากวา่ 15 ปี เพื8อสร้างความรู้ความเขา้ใจ
ในการป้องกนัตนเองจากการจมนํ1าและฝึกทกัษะการลอยตวัสาํหรับ
เด็กอายตุ ํ8ากวา่ 15 ปี  มีค่าใชจ่้าย เช่น ค่าสมนาคุณวทิยากร ค่าอาหาร
กลางวนั ค่าอาหารวา่ง ค่าป้ายประชาสัมพนัธ์โครงการ ค่าวสัดุ
อุปกรณ์ในการอบรม และค่าใชจ่้ายอื8นๆ ที8จาํเป็น  ปรากฏใน
แผนพฒันาทอ้งถิ8นสี8ปี (พ.ศ.2561 – 2564)หนา้ 182  และสอดคลอ้งกบั
ประเดน็ยทุธศาสตร์ในการพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่ ประเดน็ยุทธศาสตร์
จงัหวดัที8 5 : การเสริมสร้าง ความมั8นคง ความปลอดภยั และความสงบสุข
ของประชาชน 

      

 โครงการเสริมสร้างทกัษะผูช่้วยเหลือชีวิตขั1นพื1นฐาน (CPR) จาํนวน 20,000 บาท   
สาํหรับจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการดาํเนินโครงการเสริมสร้างทกัษะ 
ผูช่้วยเหลือชีวิตขั1นพื1นฐาน (CPR) เพื8อใหป้ระชาชนในครัวเรือน       
สามารถปฏิบติัการช่วยฟื1 นคืนชีพได ้ มีค่าใชจ่้าย เช่น ค่าป้ายโครงการ   
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารกลางวนั ค่าอาหารวา่งและเครื8องดื8ม        
ค่าวสัดุอุปกรณ์ ค่าวสัดุงานบา้นงานครัว รวมถึงค่าใชจ่้ายอื8นๆ ที8จาํเป็น 
ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ8นสี8ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ8มเติมและ
เปลี8ยนแปลง ฉบบัที8 F หนา้ FF และสอดคลอ้งกบัประเดน็ยทุธศาสตร์   
ในการพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่ ประเดน็ยทุธศาสตร์จงัหวดัที8 5 :            
การเสริมสร้างความมั8นคง ความปลอดภยั และความสงบสุขของ
ประชาชน 
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 โครงการใหค้วามรู้ดา้นอคัคีภยัและดบัเพลิงเบื1องตน้ในสถานศึกษา จาํนวน 30,000 บาท   
สาํหรับจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการดาํเนินโครงการใหค้วามรู้ดา้น
อคัคีภยัและดบัเพลิงเบื1องตน้ในสถานศึกษา เพื8อนกัเรียนนกัศึกษา รู้
วธีิการดบัเพลิง การใชเ้ครื8องดบัเพลิงเบื1องตน้ มีค่าใชจ่้าย เช่น ค่า
จดัทาํเอกสาร และค่าใชจ่้ายอื8นๆ  ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ8นสี8
ปี (พ.ศ.2561-2564) หนา้ 184  และสอดคลอ้งกบัประเด็นยทุธศาสตร์
ในการพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่ ประเด็นยทุธศาสตร์จงัหวดัที8 5 : การ
เสริมสร้าง ความมั8นคง ความปลอดภยั และความสงบสุขของ
ประชาชน 

      

 โครงการอบรมและทบทวนการปฏิบติังานดา้นการแพทยฉุ์กเฉินเบื1องตน้ จาํนวน 20,000 บาท   
สาํหรับจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการดาํเนินโครงการอบรมและทบทวน 
การปฏิบติังานดา้นการแพทยฉุ์กเฉินเบื1องตน้ เพื8อเพิ8มศกัยภาพแก่  
อปพร. ใหมี้ความรู้และทกัษะในการปฐมพยาบาลเบื1องตน้ไดอ้ยา่ง 
ถูกตอ้ง มีค่าใชจ่้าย เช่น ค่าสมนาคุณวทิยากร ค่าใบประกาศ ค่าบตัร
ประจาํตวั ค่าเอกสารในการฝึกอบรม ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหาร
กลางวนั ค่าอาหารวา่งและเครื8องดื8ม ค่าใชจ่้ายในพิธีเปิด-ปิด รวมถึง
ค่าใชจ่้ายอื8นๆ ที8จาํเป็น โดยถือปฏิบติัตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย   
ที8 มท ODPI.E/ว FDFG ลว. I` กนัยายน FMME ปรากฏในแผนพฒันา
ทอ้งถิ8นสี8ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ8มเติมและเปลี8ยนแปลง ฉบบัที8 F  
หนา้ FE และสอดคลอ้งกบัประเด็นยทุธศาสตร์ในการพฒันาจงัหวดั
เชียงใหม่ ประเด็นยทุธศาสตร์จงัหวดัที8 5 : การเสริมสร้าง ความ
มั8นคง ความปลอดภยั และความสงบสุขของประชาชน  

      

  งบลงทุน รวม      1,156,891 บาท 
   ค่าครุภัณฑ์ รวม 1,156,891 บาท 
 

  
ครุภณัฑส์าํนกังาน จาํนวน 8,470 บาท 

    

สาํหรับจ่ายเป็นค่าครุภณัฑส์าํนกังาน  ดงันี1      
I) ตูเ้หล็ก แบบ 1 บาน จาํนวน 1 ตู ้ๆละ  M,500 บาท รายละเอียดดงันี1  
   คุณลกัษณะเฉพาะ 
       1.1 มีมือจบัชนิดบิด 
       I.F มีแผน่ชั1นปรับระดบั E ชิ1น 
       I.E คุณสมบติัตามมาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 
ตามบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ ์สาํนกัมาตรฐานงบประมาณ เดือน 
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มกราคม FMGI ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ8นสี8ปี (พ.ศ.2561 - 2564) 
เพิ8มเติมและเปลี8ยนแปลง ฉบบัที8 F หนา้ EU  และสอดคลอ้งกบัประเด็น
ยทุธศาสตร์ในการพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่ ประเด็นยทุธศาสตร์จงัหวดัที8 6 
: การพฒันาระบบบริหารจดัการภาครัฐและการใหบ้ริการประชาชนตาม
หลกัธรรมาภิบาล 

F) เกา้อี1สาํนกังาน จาํนวน E ตวัๆ ละ 99O บาท รวมเป็นเงิน  2,97O บาท 
รายละเอียดดงันี1  

คุณลกัษณะเฉพาะ 
    I.I เกา้อี1 บุหนงัเทียม สีดาํ  
    I.F ขนาดไม่นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั W54xD58xH88-98cm 
เป็นราคาตามทอ้งตลาดในทอ้งถิ8น ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ8นสี8ปี 
(พ.ศ.2561 - 2564) เพิ8มเติมและเปลี8ยนแปลง ฉบบัที8 F หนา้ EM และ
สอดคลอ้งกบัประเด็นยทุธศาสตร์ในการพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่ ประเด็น
ยทุธศาสตร์จงัหวดัที8 6 : การพฒันาระบบบริหารจดัการภาครัฐและการ
ใหบ้ริการประชาชนตามหลกัธรรมาภิบาล 
 

    ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิย ุ จาํนวน 1,140,521 บาท 

   

 
สาํหรับจ่ายเป็นค่าครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยดุงันี1  
1) กลอ้งวงจรปิดและอุปกรณ์ พร้อมติดตั1งในหมู่บา้น หมู่ที8 ` 

 เป็นเงิน 150,000 บาท รายละเอียดดงันี1  
คุณลกัษณะพื1นฐาน 
1.I กลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด จาํนวน E ชุด  
1.2  อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (Media Converter) จาํนวน 2 ชุด 
1.3  อุปกรณ์ประกอบการติดตั1งระบบ NETWORK จาํนวน  I ชุด 
1.4  ตู ้CCTV Outdoor จาํนวน 1 ชุด 
1.5  สายนาํสญัญาณ Fiber Optic แบบ Single mode ความยาว 500 เมตร 
1.6  อุปกรณ์ประกอบอื8น ๆ พร้อมติดตั1ง 

เป็นราคาตามทอ้งตลาดในทอ้งถิ8น ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ8นสี8ปี (พ.ศ.
2561 - 2564) เพิ8มเติมและเปลี8ยนแปลง ฉบบัที8 F หนา้ EM และสอดคลอ้งกบั
ประเดน็ยทุธศาสตร์ในการพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่ ประเดน็ยุทธศาสตร์จงัหวดั
ที8 6 : การพฒันาระบบบริหารจดัการภาครัฐและการใหบ้ริการประชาชนตาม
หลกัธรรมาภิบาล 
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2) กลอ้งวงจรปิดและอุปกรณ์ พร้อมติดตั1งในหมู่บา้น หมู่ที8 IO  

เป็นเงิน  492,465 บาท รายละเอียดดงันี1  
คุณลกัษณะพื1นฐาน 
2.I  กลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด จาํนวน M ชุด  
2.2  เครื8องบนัทึกภาพ ขนาด IG ช่อง จาํนวน I ชุด 
2.3  อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (Switck Layer 2) ขนาด D Port  
จาํนวน I ชุด 
2.4  LED Monitor ขนาด UO นิ1ว  จาํนวน I ชุด 
2.M  ตู ้Rack ขนาด EG U จาํนวน I ชุด 
2.6  อุปกรณ์ประกอบการติดตั1งระบบ NETWORK จาํนวน  U ชุด 
2.`  ตู ้CCTV Outdoor จาํนวน U ชุด 
2.8  สายนาํสญัญาณ Fiber Optic แบบ Single mode ความยาว I,350 เมตร 
2.9  ระบบไฟฟ้าสาํหรับตู ้CCTV จาํนวน U จุด 
F.IO  อุปกรณ์ประกอบอื8น ๆ พร้อมติดตั1ง 

เป็นราคาตามทอ้งตลาดในทอ้งถิ8น ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ8นสี8ปี 
(พ.ศ.2561 - 2564) เพิ8มเติมและเปลี8ยนแปลง ฉบบัที8 F หนา้ EM และ
สอดคลอ้งกบัประเด็นยทุธศาสตร์ในการพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่ ประเด็น
ยทุธศาสตร์จงัหวดัที8 6 : การพฒันาระบบบริหารจดัการภาครัฐและการ
ใหบ้ริการประชาชนตามหลกัธรรมาภิบาล 
3) กลอ้งวงจรปิดและอุปกรณ์ พร้อมติดตั1งในหมู่บา้น หมู่ที8 I 

เป็นเงิน  498,056 บาท รายละเอียดดงันี1  
คุณลกัษณะเฉพาะ 
3.I  กลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด จาํนวน G ชุด  
3.2  เครื8องบนัทึกภาพ ขนาด IG ช่อง จาํนวน I ชุด 
3.3  อุปกรณ์กระจายสญัญาณ (Switck Layer 2) ขนาด D Port  
       จาํนวน I ชุด 
3.4  LED Monitor ขนาด UO นิ1ว  จาํนวน I ชุด 
3.M  ตู ้Rack ขนาด EG U จาํนวน I ชุด 
3.6  อุปกรณ์ประกอบการติดตั1งระบบ NETWORK จาํนวน  E ชุด 
3.`  ตู ้CCTV Outdoor จาํนวน E ชุด 
3.8  สายนาํสญัญาณ Fiber Optic แบบ Single mode ความยาว I,500 เมตร 
3.9  ระบบไฟฟ้าสาํหรับตู ้CCTV จาํนวน E จุด 
E.IO  อุปกรณ์ประกอบอื8น ๆ พร้อมติดตั1ง 
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เป็นราคาตามทอ้งตลาดในทอ้งถิ8น ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ8นสี8ปี 
(พ.ศ.2561 - 2564) เพิ8มเติมและเปลี8ยนแปลง ฉบบัที8 F หนา้ EM และ
สอดคลอ้งกบัประเด็นยทุธศาสตร์ในการพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่ ประเด็น
ยทุธศาสตร์จงัหวดัที8 6 : การพฒันาระบบบริหารจดัการภาครัฐและการ
ใหบ้ริการประชาชนตามหลกัธรรมาภิบาล 
 

   ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ จาํนวน 7,900 บาท 

   

 
สาํหรับจ่ายเป็นค่าครุภณัฑค์อมพิวเตอร์  ดงันี1  
I) เครื8องพิมพ ์Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จาํนวน I เครื8องๆ ละ 

7,900 บาท รายละเอียดดงันี1  
คุณลกัษณะพื1นฐาน 
1.1  เป็นอุปกรณ์ที8มีความสามารถเป็น Printer , Copier , Scanner , และ  
       Fax ภายในเครื8องเดียวกนั 
1.2  ใชเ้ทคโนโลยแีบบพน่หมึก (Inkjet) 
1.3   มีความละเอียดในการพิมพไ์ม่นอ้ยกวา่ U,800 x 1,200 dpi หรือ I,200 
         x 2,400 dpi 
1.4   มีความเร็วในการพิมพร่์างขาว-ดาํไม่นอ้ยกวา่ EU หนา้/นาที (ppm)  
        หรือ 15 ภาพ/นาที (ipm) 
 1.5   มีความเร็วในการพิมพร่์างสีไม่นอ้ยกวา่ F` หนา้/นาที (ppm) หรือ 10
         ภาพ/นาที (ipm) 
1.6   สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดาํ-สี) ได ้
1.7   มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่นอ้ยกวา่ I,200x2,400 dpi 
1.8   มีถาดป้อนเอกสารอตัโนมติั (Auto Document Frrd) 
1.9  สามารถถ่ายสาํเนาเอกสารไดท้ั1งสีและขาวดาํ 
1.10 สามารถทาํสาํเนาไดสู้งสุดไม่นอ้ยกวา่ PP สาํเนา 
1.11 สามารถยอ่และขยายได ้FM ถึง UOO เปอร์เซ็นต ์
1.12 มีช่องเชื8อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา่ จาํนวนไม่นอ้ย 
        กวา่ I ช่อง 
1.13 มีช่องเชื8อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ IO/IOO  
        Base-T หรือดีกวา่ จาํนวนไม่นอ้ยกวา่ IU ช่อง 
1.14 สามารถใชง้านผา่นเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได ้
1.15 มีถาดใส่กระดาษไดไ้ม่นอ้ยกวา่ IOO แผน่ 
1.16 สามารถใชไ้ดก้บั A4, Letter และ Custom 
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ตามเกณฑร์าคากลางและคุณลกัษณะพื1นฐานครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ 
ประจาํปี พ.ศ. FMGI ณ วนัที8 FE พฤษภาคม FMGI  ปรากฏในแผนพฒันา
ทอ้งถิ8นสี8ปี(พ.ศ.2561-2564) เพิ8มเติมและเปลี8ยนแปลง ฉบบัที8 F หนา้ EM
และสอดคลอ้งกบัประเด็นยทุธศาสตร์ในการพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่ 
ประเด็นยทุธศาสตร์จงัหวดัที8 6 : การพฒันาระบบบริหารจดัการภาครัฐ
และการใหบ้ริการประชาชนตามหลกัธรรมาภิบาล 
 

  งบเงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท 
   เงินอุดหนุนเอกชน จาํนวน 50,000 บาท 

   

 
สาํหรับอุดหนุนให้แก่คณะกรรมการหมู่บา้น หมู่ที8 1- หมู่ที8 10   
รายละเอียดดงันี1  
(1) โครงการชุมชนมีส่วนร่วมสอดส่องป้องกนัภยัยาเสพติด จาํนวน

5,000 บาท ใหแ้ก่คณะกรรมการหมู่บา้น หมู่ที8 1  
(โดยถือปฏิบติัตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงินอุดหนุนของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ8น พ.ศ.FMMP และหนงัสือกระทรวง มหาดไทย 
ด่วนที8สุด ที8 มท ODOD.F/ว EGIG ลว. FU มิถุนายน FMMP) ปรากฏใน
แผนพฒันาทอ้งถิ8นสี8ปี (พ.ศ.FMGI – 2564) หนา้ FUM และสอดคลอ้งกบั
ประเด็นยทุธศาสตร์ในการพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่ ประเด็นยทุธศาสตร์
จงัหวดัที8 5 : การเสริมสร้าง ความมั8นคง ความปลอดภยั และความสงบสุข
ของประชาชน 
(2) โครงการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดบา้นดอนแกว้ จาํนวน

5,000 บาท ใหแ้ก่คณะกรรมการหมู่บา้น หมู่ที8 2  
(โดยถือปฏิบติัตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงินอุดหนุนของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ8น พ.ศ.FMMP และหนงัสือกระทรวง มหาดไทย 
ด่วนที8สุด ที8 มท ODOD.F/ว EGIG ลว. FU มิถุนายน FMMP) ปรากฏใน
แผนพฒันาทอ้งถิ8นสี8ปี (พ.ศ.FMGI – 2564) หนา้ FUM และสอดคลอ้งกบั
ประเด็นยทุธศาสตร์ในการพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่ ประเด็นยทุธศาสตร์
จงัหวดัที8 5 : การเสริมสร้าง ความมั8นคง ความปลอดภยั และความสงบสุข
ของประชาชน 
(3) โครงการชุมชนศาลาร่วมใจ ต่อตา้นภยัยาเสพติด จาํนวน 5,000 บาท 

ใหแ้ก่คณะกรรมการหมู่บา้น หมู่ที8 3  
 (โดยถือปฏิบติัตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงินอุดหนุนของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ8น พ.ศ.FMMP และหนงัสือกระทรวง มหาดไทย 
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ด่วนที8สุด ที8 มท ODOD.F/ว EGIG ลว. FU มิถุนายน FMMP) ปรากฏใน
แผนพฒันาทอ้งถิ8นสี8ปี (พ.ศ.FMGI – 2564) หนา้ FUM และสอดคลอ้งกบั
ประเด็นยทุธศาสตร์ในการพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่ ประเด็นยทุธศาสตร์
จงัหวดัที8 5 : การเสริมสร้าง ความมั8นคง ความปลอดภยั และความสงบสุข
ของประชาชน 
(4) โครงการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด หมู่ที8 4 

จาํนวน 5,000 บาท ให้แก่คณะกรรมการหมู่บา้น หมู่ที8 4  
(โดยถือปฏิบติัตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงินอุดหนุนของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ8น พ.ศ.FMMP และหนงัสือกระทรวง มหาดไทย 
ด่วนที8สุด ที8 มท ODOD.F/ว EGIG ลว. FU มิถุนายน FMMP) ปรากฏใน
แผนพฒันาทอ้งถิ8นสี8ปี (พ.ศ.FMGI – 2564) หนา้ FUG และสอดคลอ้งกบั
ประเด็นยทุธศาสตร์ในการพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่ ประเด็นยทุธศาสตร์
จงัหวดัที8 5 : การเสริมสร้าง ความมั8นคง ความปลอดภยั และความสงบสุข
ของประชาชน 
(5) โครงการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดในหมู่บา้น จาํนวน  

5,000 บาทใหแ้ก่คณะกรรมการหมู่บา้น หมู่ที8 5  
(โดยถือปฏิบติัตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงินอุดหนุนของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ8น พ.ศ.FMMP และหนงัสือกระทรวง มหาดไทย 
ด่วนที8สุด ที8 มท ODOD.F/ว EGIG ลว. FU มิถุนายน FMMP) ปรากฏใน
แผนพฒันาทอ้งถิ8นสี8ปี (พ.ศ.FMGI – 2564) หนา้ FUG และสอดคลอ้งกบั
ประเด็นยทุธศาสตร์ในการพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่ ประเด็นยทุธศาสตร์
จงัหวดัที8 5 : การเสริมสร้าง ความมั8นคง ความปลอดภยั และความสงบสุข
ของประชาชน 
(6) โครงการป่ารวกร่วมใจ ตา้นภยัยาเสพติด จาํนวน 5,000 บาท ใหแ้ก่

คณะกรรมการหมู่บา้น หมู่ที8 6  
(โดยถือปฏิบติัตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงินอุดหนุนของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ8น พ.ศ.FMMP และหนงัสือกระทรวง มหาดไทย 
ด่วนที8สุด ที8 มท ODOD.F/ว EGIG ลว. FU มิถุนายน FMMP) ปรากฏใน
แผนพฒันาทอ้งถิ8นสี8ปี (พ.ศ.FMGI – 2564) หนา้ FUG  และสอดคลอ้งกบั
ประเด็นยทุธศาสตร์ในการพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่ ประเด็นยทุธศาสตร์
จงัหวดัที8 5 : การเสริมสร้าง ความมั8นคง ความปลอดภยั และความสงบสุข
ของประชาชน 



50 
 

(7) โครงการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด บา้นสันเหมือง 
จาํนวน 5,000 บาท ให้แก่คณะกรรมการหมู่บา้นหมู่ที8 7  

(โดยถือปฏิบติัตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงินอุดหนุนขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถิ8น พ.ศ.FMMP และหนงัสือกระทรวง มหาดไทย ด่วนที8สุด ที8 
มท ODOD.F/ว EGIG ลว. FU มิถุนายน FMMP) ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ8นสี8ปี 
(พ.ศ.FMGI – 2564) หนา้ FUG และสอดคลอ้งกบัประเดน็ยทุธศาสตร์ในการ
พฒันาจงัหวดัเชียงใหม่ ประเดน็ยทุธศาสตร์จงัหวดัที8 5 : การเสริมสร้าง ความ
มั8นคง ความปลอดภยั และความสงบสุขของประชาชน 
(8) โครงการบา้นชะเยอืงร่วมใจ ตา้นภยัยาเสพติด 

จาํนวน 5,000 บาท ให้แก่คณะกรรมการหมู่บา้น หมู่ที8 8  
(โดยถือปฏิบติัตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงินอุดหนุนขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถิ8น พ.ศ.FMMP และหนงัสือกระทรวง มหาดไทย ด่วนที8สุด ที8 
มท ODOD.F/ว EGIG ลว. FU มิถุนายน FMMP) ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ8นสี8ปี 
(พ.ศ.FMGI – 2564) หนา้ FUG และสอดคลอ้งกบัประเดน็ยทุธศาสตร์ในการ
พฒันาจงัหวดัเชียงใหม่ ประเดน็ยทุธศาสตร์จงัหวดัที8 5 : การเสริมสร้าง ความ
มั8นคง ความปลอดภยั และความสงบสุขของประชาชน 
(9) โครงการชุมชนสบสา-หนองฟานร่วมใจ ตา้นภยัยาเสพติด 

จาํนวน 5,000 บาทให้แก่คณะกรรมการหมู่บา้น หมู่ที8 9  
(โดยถือปฏิบติัตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงินอุดหนุนขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถิ8น พ.ศ.FMMP และหนงัสือกระทรวง มหาดไทย ด่วนที8สุด ที8 
มท ODOD.F/ว EGIG ลว. FU มิถุนายน FMMP) ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ8นสี8ปี 
(พ.ศ.FMGI – 2564) หนา้ FU`  และสอดคลอ้งกบัประเดน็ยทุธศาสตร์ในการ
พฒันาจงัหวดัเชียงใหม่ ประเดน็ยทุธศาสตร์จงัหวดัที8 5 : การเสริมสร้าง ความ
มั8นคง ความปลอดภยั และความสงบสุขของประชาชน 
(10) โครงการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด บา้นพระเจา้นั8งโก๋น  

จาํนวน 5,000 บาท ให้แก่ คณะกรรมการหมู่บา้น หมู่ที8 10  
(โดยถือปฏิบติัตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงินอุดหนุนของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ8น พ.ศ.FMMP และหนงัสือกระทรวง มหาดไทย 
ด่วนที8สุด ที8 มท ODOD.F/ว EGIG ลว. FU มิถุนายน FMMP) ปรากฏใน
แผนพฒันาทอ้งถิ8นสี8ปี (พ.ศ.FMGI – 2564) หนา้ FU`  และสอดคลอ้งกบั
ประเด็นยทุธศาสตร์ในการพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่ ประเด็นยทุธศาสตร์
จงัหวดัที8 5 : การเสริมสร้าง ความมั8นคง ความปลอดภยั และความสงบสุข
ของประชาชน 
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2.1  แผนงานการศึกษา 
 2.1.1  งานบริหารทั�วไปเกี�ยวกับการศึกษา รวม 1,790,285 บาท 
       งบบุคลากร รวม 1,378,440 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,378,440 บาท 
   เงินเดือนพนกังาน จาํนวน 961,920 บาท 

      

  
เพื8อจ่ายเป็นเงินเดือนใหแ้ก่พนกังานส่วนตาํบล จาํนวน 3 อตัรา ดงันี1  
(1) ตาํแหน่งผูอ้าํนวยการกองการศึกษาศาสนาและวฒันธรรม  
(2) ตาํแหน่งหวัหนา้ฝ่ายบริหารการศึกษา   
(3) ตาํแหน่งหวัหนา้ฝ่ายกิจการโรงเรียน  

     

   เงินประจาํตาํแหน่ง จาํนวน 57,000 บาท 

      

  
สาํหรับจ่ายเป็นเงินประจาํตาํแหน่งใหแ้ก่พนกังานส่วนตาํบล  
จาํนวน 3 อตัรา ดงันี1  
(1) ตาํแหน่งผูอ้าํนวยการกองการศึกษาศาสนาและวฒันธรรม  
(2) ตาํแหน่งหวัหนา้ฝ่ายบริหารการศึกษา  
(3) ตาํแหน่งหวัหนา้ฝ่ายกิจการโรงเรียน  

      

   ค่าตอบแทนพนกังานจา้ง จาํนวน 335,520 บาท 

      

  
สาํหรับจ่ายเป็นค่าจา้งพนกังานจา้งตามภารกิจ  จาํนวน  2  ตาํแหน่ง ดงันี1  
(1)  ตาํแหน่งผูช่้วยนกัวชิาการศึกษา  
(2)  ตาํแหน่งพนกังานขบัรถยนต ์

     

   เงินเพิ8มต่างๆ ของพนกังานจา้ง จาํนวน 24,000 บาท 

      

  
เพื8อจ่ายเป็นเงินเพิ8มค่าครองชีพชั8วคราวใหแ้ก่พนกังานจา้งตามภารกิจ
ตาํแหน่งพนกังานขบัรถยนต ์
 

      

  งบดําเนินงาน รวม 348,000 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 5,000 บาท 
   ค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ จาํนวน 5,000 บาท 

      

  
สาํหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการใหแ้ก่พนกังาน
ส่วนตาํบล ลูกจา้งและพนกังานจา้งขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลดอนแกว้       

   ค่าใช้สอย รวม 314,000 บาท 
   รายจ่ายเพื8อใหไ้ดม้าซึ8 งบริการ จาํนวน 154,000 บาท 

      

  
สาํหรับจ่ายเป็น 
(1) ค่าเยบ็หนงัสือ เขา้ปกหนงัสือ และค่าถ่ายเอกสาร จาํนวน 1,000 บาท 
(2) ค่าจา้งเหมางานบนัทึกขอ้มูล จาํนวน 108,000 บาท ปฏิบติังาน ณ กอง
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การศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม อบต.ดอนแกว้  โดยเบิกจ่ายตามหนงัสือ
ฯ ด่วนมาก ที8 มท 0808.2/ว 7120 ลว 9 ธนัวาคม 2559  
(3) ค่าเช่าอาคารสาํนกังานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ (หลงัเก่า) พร้อม 
อุปกรณ์สาํนกังาน จาํนวน 15,000 บาท โดยเบิกจ่ายตามหนงัสือฯ 
ที8 มท 0808.2/ว 1555 ลว FF มีนาคม FMGO 
(U) ค่าเช่าที8ธรณีสงฆ ์(วดัปิยาราม) จาํนวน EO,OOO บาท โดยเบิกจ่ายตาม
หนงัสือฯ ที8 มท 0808.2/ว 1555 ลว FF มีนาคม FMGO 
                             ฯลฯ 

   รายจ่ายเกี8ยวเนื8องกบัการปฏิบติัราชการที8ไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอื8นๆ จาํนวน  160,000 บาท 
    ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจกัร และนอกราชอาณาจกัร จาํนวน 100,000 บาท 

      

  
เพื8อเป็นค่าเบี1ยเลี1ยงเดินทาง ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที8พกั  ค่าบริการจอดรถ  
ณ ท่าอากาศยาน ค่าผา่นทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใชส้นามบิน
ค่าลงทะเบียนต่างๆ  และค่าใชจ่้ายอื8นๆ สาํหรับปฏิบติังานขององคก์าร
บริหารส่วนตาํบลในการไปราชการ 

      

    โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างทกัษะการพูดภาษาต่างประเทศเพื8อเตรียมพร้อม
เขา้สู่ประชาคมอาเซียน 

จาํนวน 10,000 บาท 

      

  
สาํหรับเป็นค่าสมนาคุณวทิยากร และค่าใชจ่้ายอื8นที8จาํเป็น  ปรากฏใน
แผนพฒันาทอ้งถิ8นสี8ปี (พ.ศ.2561-2564) หนา้ 158  และสอดคลอ้งกบั
ประเด็นยทุธศาสตร์ในการพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่ ประเด็นยทุธศาสตร์ที8 3 
: การเสริมสร้างสังคมใหมี้คุณภาพ  คงอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรม 

      

    โครงการเพิ8มศกัยภาพการจดัการศึกษาของโรงเรียนในเขตตาํบลดอนแกว้ จาํนวน 50,000 บาท 

      

  
ค่าใชจ่้ายประกอบดว้ย 
(1) กิจกรรมกีฬาสานสัมพนัธ์ จาํนวน  30,000 บาท 
(2)  กิจกรรมแข่งขนัทกัษะทางวชิาการ จาํนวน  20,000 บาท 
ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ8นสี8ปี (พ.ศ.2561-2564) หนา้ 159  และ
สอดคลอ้งกบัประเด็นยทุธศาสตร์ในการพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่ ประเด็น
ยทุธศาสตร์ที8 3 : การเสริมสร้างสังคมใหมี้คุณภาพ  คงอตัลกัษณ์ทาง
วฒันธรรม  

      

   

 
 
 

  

   ค่าวสัดุ รวม 29,000 บาท 
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   วสัดุสาํนกังาน จาํนวน 10,000 บาท 

      

  
สาํหรับจ่ายเป็นค่าวสัดุสาํนกังานต่างๆ เช่น ค่าเครื8องเขียน แบบพิมพ์
กระดาษ ดินสอ ปากกา ไมบ้รรทดั คลิป แฟ้ม หรือวสัดุสาํนกังานอื8น 
ที8จาํเป็น 

      

   วสัดุยานพาหนะและขนส่ง จาํนวน 10,000 บาท 

      

  
สาํหรับจ่ายเป็นค่ายางนอก ยางใน แบตเตอรี8  เพลา ตลบัลูกปืนนํ1ามนั
เบรก น็อต สกรู หมอ้นํ1ารถยนต ์กนัชน ฟิลม์กรองแสง และวสัดุ
ยานพาหนะอื8นที8จาํเป็น 

      

   วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ จาํนวน 1,000 บาท 

      

  
สาํหรับจ่ายเป็นค่ากระดาษโปสเตอร์ พูก่นัและสี โฟม ฟิลม์ แถบบนัทึก 
เสียงหรือภาพ รูปสีหรือขาวดาํที8ไดจ้ากการลา้ง อดั ขยาย ค่าถ่าย 
พิมพเ์ขียว ค่าถ่ายเอกสาร หรือวสัดุโฆษณาและเผยแพร่อื8นที8จาํเป็น 
ตอ้งใชใ้นงานประชาสัมพนัธ์ 

      

   วสัดุคอมพิวเตอร์ จาํนวน 8,000 บาท 

      

  
สาํหรับจ่ายเป็นค่าแผน่หรือจานบนัทึกขอ้มูล เทปบนัทึกขอ้มูล หวัพิมพห์รือ
แถบพิมพส์าํหรับเครื8องคอมพิวเตอร์ ตลบัผงหมึก แผ่นกรองแสงกระดาษ
ต่อเนื8อง แป้นพิมพ ์โปรแกรมสาํเร็จรูป หรือวสัดุคอมพิวเตอร์อื8นที8จาํเป็น 

      

  งบลงทุน รวม 63,845 บาท 
   ค่าครุภัณฑ์ รวม 63,845 บาท 
   ครุภณัฑส์าํนกังาน  จาํนวน 47,845   บาท 
    สาํหรับจ่ายเป็นค่าครุภณัฑส์าํนกังาน ดงันี1  

   

      

  
1) โตะ๊ทาํงานเหล็ก M ฟุต จาํนวน I ตวัๆ ละ M,DUM บาท รายละเอียดดงันี1  

  คุณลกัษณะเฉพาะ 
I.I ขนาด M ฟุต สีเทา  
I.F ขนาดไม่นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั W154xD78xH75.3cm 

       I.E หนา้โตะ๊บุ PVC พร้อมกระจก 
เป็นราคาตามทอ้งตลาดในทอ้งถิ8น ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ8นสี8ปี (พ.ศ.
2561 - 2564) เพิ8มเติมและเปลี8ยนแปลง ฉบบัที8 F หนา้ EM  และสอดคลอ้งกบั
ประเด็นยทุธศาสตร์ในการพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่ ประเด็นยทุธศาสตร์
จงัหวดัที8 6 : การพฒันาระบบบริหารจดัการภาครัฐและการใหบ้ริการ
ประชาชนตามหลกัธรรมาภิบาล 
 

        



54 
 

2)  เครื8องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มีระบบฟอกอากาศ) 
พร้อมค่าติดตั1ง  จาํนวน F เครื8อง ๆ ละ 21,OOO บาท เป็นเงิน UF,OOO บาท 
รายละเอียดดงันี1  
 คุณลกัษณะเฉพาะ 
F.I ขนาดไม่ตํ8ากวา่ 1D,OOO บีทีย ู
F.F เป็นราคาที8รวมค่าติดตั1ง 
F.E ไดรั้บการรับรองมาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม และฉลาก

ประหยดัไฟฟ้าเบอร์ M 
F.U เป็นเครื8องปรับอากาศที8ประกอบสาํเร็จรูปทั1งชุด ทั1งหน่วยส่งความ

เยน็และหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกนั 
F.M เครื8องปรับอากาศที8มีระบบฟอกอากาศ สามารถดกัจบัอนุภาคฝุ่ น

ละออง และสามารถถอดลา้งทาํความสะอาดได ้
F.G มีความหน่วงเวลาการทาํงานของคอมเพรสเซอร์ 
ตามบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ ์สาํนกัมาตรฐานงบประมาณ เดือน
มกราคม FMGI ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ8นสี8ปี (พ.ศ.2561 - 2564) 
เพิ8มเติมและเปลี8ยนแปลง ฉบบัที8 F หนา้ 36  และสอดคลอ้งกบัประเด็น
ยทุธศาสตร์ในการพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่ ประเด็นยทุธศาสตร์จงัหวดั
ที8 6 : การพฒันาระบบบริหารจดัการภาครัฐและการใหบ้ริการประชาชน
ตามหลกัธรรมาภิบาล 

 

   ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์       
    สาํหรับจ่ายเป็นค่าครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ ดงันี1  จาํนวน 16,000 บาท 

      

  
I)  เครื8องคอมพิวเตอร์ สาํหรับงานสาํนกังาน จาํนวน I เครื8องๆ ละ IG,OOO 

บาท รายละเอียดดงันี1  
     คุณลกัษณะพื1นฐาน 

1.1  มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่นอ้ยกวา่ F แกนหลกั  
  (2 Core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื1นฐานไม่นอ้ยกวา่  
  3.5 GHz หรือดีกวา่ จาํนวน I หน่วย 
1.2  มีหน่วยความจาํหลกั (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา่ มีขนาด  

  ไม่นอ้ยกวา่ U GB 
I.E  มีหน่วยจดัเก็บขอ้มูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกวา่  

  ขนาดความจุไม่นอ้ยกวา่ I TB หรือชนิด Solid State Drive  
  ขนาดความจุไม่นอ้ยกวา่ IFO GB จาํนวน I หน่วย 

        



55 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.U  มี DVD-RW หรือดีกวา่ จาํนวน I หน่วย 
I.M  มีช่องเชื8อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 

10/100/1000 Base-T หรือดีกวา่ จาํนวนไม่นอ้ยกวา่  I ช่อง 
I.G  มีช่องเชื8อมต่อ (Interface) แบบ USB F.O หรือดีกวา่ ไม่นอ้ยกวา่ E ช่อง 
I.`  มีแป้นพิมพแ์ละเมาส์ 
I.D  มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกวา่ มี Contrast Ratio  

 ไม่นอ้ยกวา่ GOO:1 และมีขนาดไม่นอ้ยกวา่ IP นิ1ว จาํนวน I หน่วย 
 ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื1นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ประจาํปี พ.ศ. FMGI ณ วนัที8 FE พฤษภาคม FMGI  ปรากฏในแผนพฒันา
ท้องถิ8นสี8 ปี  (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ8มเติมและเปลี8 ยนแปลง ฉบับที8  F 
หน้า E` และสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ในการพฒันาจงัหวดั
เชียงใหม่ ประเด็นยุทธศาสตร์จงัหวดัที8  6 : การพัฒนาระบบบริหาร
จดัการภาครัฐและการใหบ้ริการประชาชนตามหลกัธรรมาภิบาล 
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 2.1.2  งานระดับก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา รวม 26,129,266 บาท 
       งบบุคลากร รวม 9,129,780 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 9,129,780 บาท 
   เงินเดือนพนกังาน จาํนวน 5,626,380 บาท 

      

  
เพื8อจ่ายเป็นเงินเดือนใหแ้ก่ผูบ้ริหารสถานศึกษา และพนกังานครู   
จาํนวน IP อตัรา ดงันี1  
(1)  ตาํแหน่งผูอ้าํนวยการสถานศึกษา  
(2)  ตาํแหน่งครู   
(3)  ตาํแหน่งครูผูช่้วย   
(U)  ตาํแหน่งครูผูดู้แลเด็ก 

      

   เงินเพิ8มต่างๆ ของพนกังาน จาํนวน 352,800 บาท 

      

  
สาํหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน จาํนวน 6 อตัรา ดงันี1  
(1) ตาํแหน่งผูบ้ริหารสถานศึกษา   
(2) ตาํแหน่งพนกังานครู   

      

   เงินวทิยฐานะ จาํนวน 268,800 บาท 

      

  
สาํหรับจ่ายเป็นค่าวทิยฐานะ จาํนวน 4 อตัรา ดงันี1  
(1) ตาํแหน่งผูบ้ริหารสถานศึกษา   
(2) ตาํแหน่งพนกังานครู   

      

   ค่าตอบแทนพนกังานจา้ง จาํนวน 2,667,480 บาท 

      

  
สาํหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนกังานจา้งตามภารกิจ  จาํนวน 7 อตัรา ไดแ้ก่ 
(I)  ตาํแหน่งบุคลากรสนบัสนุนการสอน  
(F)  ตาํแหน่งผูดู้แลเด็ก  
(E)  ตาํแหน่งผูช่้วยครู  
รวมเป็นเงิน  1,155,480  บาท  
สาํหรับจ่ายเป็นค่าจา้งพนกังานจา้งทั8วไป  จาํนวน  IU อตัรา ดงันี1  
(1)  ตาํแหน่งผูดู้แลเด็ก   
(2)  ตาํแหน่งครูช่วยสอน   
(3)  ตาํแหน่งพี8เลี1ยงเด็ก   
(4)  ตาํแหน่งภารโรง    
รวมเป็นเงิน  1,512,000  บาท 
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   เงินเพิ8มต่างๆ ของพนกังานจา้ง จาํนวน 214,320 บาท 

      

  
สาํหรับจ่ายเป็นเงินเพิ8มค่าครองชีพชั8วคราวใหแ้ก่พนกังานจา้ง 
ตามภารกิจ  จาํนวน E อตัรา  ไดแ้ก่ 
(I)  ตาํแหน่งบุคลากรสนบัสนุนการสอน  
(F)  ตาํแหน่งผูดู้แลเด็ก  
รวมเป็นเงิน 46,320  บาท   
สาํหรับจ่ายเป็นเงินเพิ8มค่าครองชีพชั8วคราวใหแ้ก่พนกังานจา้ง
ทั8วไป  จาํนวน IU อตัรา ดงันี1  
(1)  ตาํแหน่งผูดู้แลเด็ก   
(2)  ตาํแหน่งครูช่วยสอน   
(3)  ตาํแหน่งพี8เลี1ยงเด็ก   
(4)  ตาํแหน่งภารโรง   
รวมเป็นเงิน 168,000 บาท 
 

      

  งบดําเนินงาน รวม 14,241,933 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 13,000 บาท 
   ค่าตอบแทนผูป้ฏิบติัราชการอนัเป็นประโยชน์แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ8น จาํนวน 1,000 บาท 

      

  
สาํหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจประเมินผลงานที8เกิดจากการ
ปฏิบติัหนา้ที8 (วิทยฐานะชาํนาญการพิเศษ) อตัราคนละ I,OOO บาท  โดยถือ
ปฏิบติัตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ8น ด่วนมาก ที8 มท ODOP.U/ว 
IDPE ลงวนัที8 FF มิถุนายน FMGI 

      

   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จาํนวน 12,000 บาท 

      

  
สาํหรับจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตาํแหน่งครู คศ.I โรงเรียนดอนแกว้
เนรมิตปัญญา  ครู คศ.1 ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ อบต.ดอนแกว้ 1  และครู คศ.I ศูนย์
พฒันาเดก็เลก็ อบต.ดอนแกว้ F 

      

   ค่าใช้สอย รวม 10,318,013 บาท 
   รายจ่ายเพื8อใหไ้ดม้าซึ8 งบริการ จาํนวน 1,998,000 บาท 

      

  
สาํหรับจ่ายเป็น 
(1)  ค่าเยบ็หนงัสือ เขา้ปกหนงัสือ และค่าถ่ายเอกสาร จาํนวน 4,000 บาท 
(2)  ค่าจา้งเหมาจดัทาํอาหารกลางวนัใหก้บันกัเรียนโรงเรียนบา้นดอนแกว้

โรงเรียนบา้นพระนอน โรงเรียนดอนแกว้เนรมิตปัญญา ศูนยพ์ฒันา 
เดก็เลก็ อบต.ดอนแกว้ และศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ อบต.ดอนแกว้ 2  
จาํนวน 50,000  บาท กรณีที8มีนกัเรียนเพิ8มขึ1นหรือเงินที8จดัสรร 
ไม่เพียงพอ 
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(3)  ค่าจา้งเหมาบริการ จาํนวน 648,000  บาท ปฏิบติังาน ณ โรงเรียน 
บา้นดอนแกว้ โดยเบิกจ่ายตามหนงัสือฯ ด่วนมาก ที8 มท 0808.2/ว 7120  
ลว 9 ธนัวาคม 2559 

(4)  ค่าจา้งเหมาบริการ จาํนวน 648,000  บาท ปฏิบติังาน ณ โรงเรียน 
ดอนแกว้เนรมิตปัญญา โดยเบิกจ่ายตามหนงัสือฯ ด่วนมาก 
ที8 มท 0808.2/ว 7120 ลว 9 ธนัวาคม 2559 

(5) ค่าจา้งเหมาบริการ จาํนวน  324,000 บาท  ปฏิบติังาน ณ ศูนยพ์ฒันา 
เด็กเล็ก อบต.ดอนแกว้ 1 โดยเบิกจ่ายตามหนงัสือฯ ด่วนมาก 
ที8 มท 0808.2/ว 7120 ลว 9 ธนัวาคม 2559  

(6)  ค่าจา้งเหมาบริการ จาํนวน 324,000 บาท  ปฏิบติังาน  ณ ศูนยพ์ฒันา 
เด็กเล็ก อบต.ดอนแกว้ 2 โดยเบิกจ่ายตามหนงัสือฯ ด่วนมาก 
ที8 มท 0808.2/ว 7120 ลว 9 ธนัวาคม 2559 
                                           ฯลฯ 

   รายจ่ายเกี8ยวเนื8องกบัการปฏิบติัราชการที8ไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอื8นๆ จาํนวน  8,280,013 บาท 
    ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจกัร และนอกราชอาณาจกัร จาํนวน 200,000 บาท 

      

  
 เพื8อเป็นค่าเบี1ยเลี1ยงเดินทาง ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที8พกั  ค่าบริการจอดรถ  
ณ ท่าอากาศยาน ค่าผา่นทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใชส้นามบิน
ค่าลงทะเบียนต่างๆ  และค่าใชจ่้ายอื8นๆ สาํหรับปฏิบติังานขององคก์าร
บริหารส่วนตาํบลในการไปราชการ        

      

    โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนดอนแกว้
เนรมิตปัญญา 

จาํนวน 4,050,425 บาท 

      

  
สาํหรับจ่ายเป็นค่า 
(1)  ค่าจา้งเหมาจดัทาํอาหารกลางวนัใหก้บันกัเรียนโรงเรียนดอนแกว้ 

เนรมิตปัญญา จาํนวน  UUO คน  อตัราคนละ  FO บาท  จาํนวน  FOO วนั 
       เป็นเงิน 1,760,000 บาท ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ8นสี8ปี (พ.ศ.2561-

2564) หนา้ 155  และสอดคลอ้งกบัประเด็นยทุธศาสตร์ในการพฒันา
จงัหวดัเชียงใหม่ ประเด็นยทุธศาสตร์ที8 3 : การเสริมสร้างสังคมใหมี้
คุณภาพ  คงอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรม 

(2)  ค่าใชจ่้ายในการปรับปรุงหลกัสูตรสถานศึกษา จาํนวน 20,000 บาท
ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ8นสี8ปี (พ.ศ.2561-2564) หนา้ 156  และสอดคลอ้ง
กบัประเดน็ยทุธศาสตร์ในการพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่ประเดน็ยทุธศาสตร์ที8 3 
: การเสริมสร้างสังคมใหมี้คุณภาพ  คงอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรม 
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(3)  ค่าใชจ่้ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน ระบบ Asymmetric Digital 
Subscriber  Line : ADSL  จาํนวน 9,600 บาทและระบบ Wireles 
Fidelity : WiFi  จาํนวน  7,200 บาท รวมเป็นเงิน 16,800 บาท 
ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ8นสี8ปี (พ.ศ.2561-2564) หนา้ 156  และ
สอดคลอ้งกบัประเด็นยทุธศาสตร์ในการพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่
ประเด็นยทุธศาสตร์ที8 3 : การเสริมสร้างสังคมใหมี้คุณภาพ  คงอตัลกัษณ์
ทางวฒันธรรม  

(4)  ค่าใชจ่้ายในการพฒันา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน จาํนวน  
100,000 บาท ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ8นสี8ปี (พ.ศ.2561-2564) 
หนา้ 156  และสอดคลอ้งกบัประเด็นยทุธศาสตร์ในการพฒันาจงัหวดั
เชียงใหม่ ประเด็นยทุธศาสตร์ที8 3 : การเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ  
คงอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรม 

(5)  ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน จาํนวน 50,000 บาท 
 ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ8นสี8ปี (พ.ศ.2561-2564) หนา้ 157  และ
สอดคลอ้งกบัประเด็นยทุธศาสตร์ในการพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่
ประเด็นยทุธศาสตร์ที8 3 : การเสริมสร้างสังคมใหมี้คุณภาพ  คงอตัลกัษณ์
ทางวฒันธรรม 

(6)  ค่าใชจ่้ายในการรณรงคป้์องกนัยาเสพติดในสถานศึกษา จาํนวน  
21,000 บาท เพื8อจ่ายในการรณรงคป้์องกนัปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา  พฒันาครูแกนนาํและเจา้หนา้ที8 ปรากฏในแผนพฒันา
ทอ้งถิ8นสี8ปี (พ.ศ.2561-2564) หนา้ 157  และสอดคลอ้งกบัประเด็น
ยทุธศาสตร์ในการพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่ ประเด็นยทุธศาสตร์ที8 3 :          
การเสริมสร้างสังคมใหมี้คุณภาพ  คงอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรม 

 (7) โครงการส่งเสริมศกัยภาพการจดัการศึกษาของทอ้งถิ8น (ค่าปัจจยั 
พื1นฐานสาํหรับนกัเรียนยากจน) จาํนวนเงิน 7,000 บาท เพื8อจ่ายเป็น 
ค่าปัจจยัพื1นฐานสาํหรับนกัเรียนที8มีฐานะยากจน ปรากฏในแผนพฒันา
ทอ้งถิ8นสี8ปี (พ.ศ.2561-2564) หนา้ 159  และสอดคลอ้งกบัประเด็น
ยทุธศาสตร์ในการพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่ ประเด็นยทุธศาสตร์ที8 3 :         
การเสริมสร้างสังคมใหมี้คุณภาพ  คงอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรม 

(8) โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาตั1งแต่ระดบัอนุบาลจน
จบการศึกษาขั1นพื1นฐาน จาํนวน  1,446,475 บาท ค่าใชจ่้าย
ประกอบดว้ย 

        1)  ค่าจดัการเรียนการสอน (รายหวั)  จาํนวน  790,000 บาท 
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2)  ค่าหนงัสือเรียน  จาํนวน  184,275  บาท 
3)  ค่าอุปกรณ์การเรียน  จาํนวน  127,900 บาท 
4)  ค่าเครื8องแบบนกัเรียน  จาํนวน 144,600  บาท 
5)  ค่ากิจกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน  จาํนวน  199,700 บาท 
ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ8นสี8ปี (พ.ศ.2561-2564) หนา้ 159  และ
สอดคลอ้งกบัประเดน็ยทุธศาสตร์ในการพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่ประเดน็
ยทุธศาสตร์ที8 3 : การเสริมสร้างสงัคมใหมี้คุณภาพ  คงอตัลกัษณ์ทาง
วฒันธรรม 

(9) โครงการส่งเสริมศกัยภาพนกัเรียน  จาํนวน 145,500  บาท เพื8อให้
นกัเรียนมีทกัษะการคิดและทกัษะชีวติที8ดี  มีนิสัยรักการอ่าน  
มีความสามารถทางดา้นวชิาการ เป็นคนดีและมีพฤติกรรมที8 
พึงประสงค ์ ค่าใชจ่้ายประกอบดว้ย 

        1)  กิจกรรมส่งเสริมทกัษะการคิดและทกัษะชีวิตนกัเรียน (สุข)   
      จาํนวน 94,500  บาท 

        2)  กิจกรรมเดก็ดีมีคุณภาพและเป็นเลิศทางวิชาการ (เก่ง) 
     จาํนวน 30,000 บาท 

        3)  กิจกรรมสร้างคนดีสู่สงัคม (ดี)  จาํนวน 14,000  บาท 
4)  กิจกรรมวนัสาํคญัต่างๆ 7,000 บาท  
ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ8นสี8ปี (พ.ศ.2561-2564) หนา้ 160  และ
สอดคลอ้งกบัประเดน็ยทุธศาสตร์ในการพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่ประเดน็
ยทุธศาสตร์ที8 3 : การเสริมสร้างสงัคมใหมี้คุณภาพ  คงอตัลกัษณ์ทาง
วฒันธรรม 

(10) โครงการยกระดบัมาตรฐานการปฏิบติังานดา้นวชิาการ จาํนวน 
5,000 บาท  เพื8อใหค้รูผูส้อนมีมาตรฐานในการปฏิบติังานดา้น
วชิาการ  ปรับปรุงหลกัสูตรสถานศึกษาใหส้อดคลอ้งเหมาะสมกบั
ความตอ้งการของชุมชนและบริบท  และสามารถจดัทาํแผนพฒันา 
ของสถานศึกษาไดอ้ยา่งมีคุณภาพตามหว้งเวลา  

         1)  กิจกรรมการนิเทศภายใน 
 2)  กิจกรรมการปรับหลกัสูตรสถานศึกษา 

         3)  กิจกรรมการจดัทาํแผนพฒันาการศึกษา , แผนปฏิบติัการประจาํปี
งบประมาณ , แผนปฏิบติัการ ประจาํปีการศึกษา ปรากฏในแผนพฒันา
ทอ้งถิ8นสี8ปี (พ.ศ.2561-2564) หนา้ 161  และสอดคลอ้งกบัประเดน็
ยทุธศาสตร์ในการพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่ ประเดน็ยทุธศาสตร์ที8 3 :         
การเสริมสร้างสังคมใหมี้คุณภาพ  คงอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรม 
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(11) โครงการเพิ8มศกัยภาพและประสิทธิภาพในการจดัการเรียนการสอน
และการบริหารสถานศึกษา  จาํนวน 274,000 บาท  เพื8อใหน้กัเรียน
โรงเรียนดอนแกว้เนรมิตปัญญามีสื8อการเรียนการสอนที8เหมาะสม 
ทนัสมยัและเพียงพอ  ตลอดจนมีความสามารถและทกัษะการสื8อสาร
ดว้ยภาษาองักฤษภาษาจีน อีกทั1งผูบ้ริหารมีผลการดาํเนินงานตาม
แผนพฒันาสถานศึกษาอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามหลกั
ธรรมาภิบาล  ค่าใชจ่้ายประกอบดว้ย 

         1) กิจกรรมจดัหาและพฒันาสื8อการเรียนการสอน จาํนวน 25,000 บาท 
         2) กิจกรรมสนบัสนุนการจดัการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ 

     จาํนวน 9,000 บาท 
3) กิจกรรมผูบ้ริหารงานมืออาชีพ จาํนวน 240,000 บาท  
ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ8นสี8ปี (พ.ศ.2561-2564) หนา้ 162  และ
สอดคลอ้งกบัประเด็นยทุธศาสตร์ในการพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่
ประเด็นยทุธศาสตร์ที8 3 : การเสริมสร้างสังคมใหมี้คุณภาพ  คงอตัลกัษณ์
ทางวฒันธรรม 

(12) โครงการส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพครู  และบุคลากรทางการศึกษา 
สู่ทศวรรษที8  21 จาํนวน  38,750 บาท  เพื8อพฒันาศกัยภาพเชิงวชิาการ
ของครูและบุคลากรทางการศึกษาใหส้ามารถนาํมาใชใ้นการ
ปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  ค่าใชจ่้ายประกอบดว้ย   
1) กิจกรรมประชุมผูป้กครองเพื8อแจง้ผลการดาํเนินงาน จาํนวน 
    4,000 บาท 

        2) กิจกรรมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา  จาํนวน 750 บาท 
3) กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบติัการเพื8อส่งเสริมศกัยภาพครูมุ่งสู่ทศวรรษ 
     ที8 21 (ครูพนัธ์ุใหม่ใฝ่เรียนรู้) จาํนวน 10,000 บาท   

        4) กิจกรรมวนัครู   จาํนวน  10,000  บาท  
        5) กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบติัการเพื8อสร้างคุณธรรม จริยธรรม สาํหรับ 

     ครูมืออาชีพ จาํนวน 10,000 บาท 
       6) กิจกรรมการประเมินศกัยภาพในการปฏิบติังานของครูและบุคลากร  

จาํนวน  U,OOO บาท ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ8นสี8ปี (พ.ศ.2561-2564) 
หนา้ 163 และสอดคลอ้งกบัประเด็นยทุธศาสตร์ในการพฒันาจงัหวดั
เชียงใหม่ ประเด็นยทุธศาสตร์ที8 3 : การเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ  
คงอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรม 
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(13) โครงการสนบัสนุนการบริหารจดัการโรงเรียน  จาํนวน 38,000 บาท
เพื8อให้โรงเรียนดอนแกว้เนรมิตปัญญามีสภาพแวดลอ้มที8สนบัสนุน
การเรียนรู้  นกัเรียนไดรั้บมาตรการป้องกนัการบาดเจบ็และสร้างเสริม
ความปลอดภยั  มีสื8อเทคโนโลยสีารสนเทศ และนวตักรรมที8เหมาะสม
ในการเรียนรู้  ค่าใชจ่้ายประกอบดว้ย     
1) การปรับปรุงสภาพแวดลอ้มภายนอกและภายในสถานศึกษา 
     จาํนวน 25,000 บาท 

        2) สื8อและเทคโนโลยสีารสนเทศ และนวตักรรมที8เหมาะสมใน 
     การเรียนรู้ จาํนวน 3,000 บาท 
3) กิจกรรมเยี8ยมบา้นและระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน จาํนวน 

            10,000 บาท 
ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ8นสี8ปี (พ.ศ.2561-2564) หนา้ 164  และ
สอดคลอ้งกบัประเด็นยทุธศาสตร์ในการพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่
ประเด็นยทุธศาสตร์ที8 3 : การเสริมสร้างสังคมใหมี้คุณภาพ  คงอตัลกัษณ์
ทางวฒันธรรม 

(14) โครงการส่งเสริมทกัษะการเรียนรู้สู่การเป็นพลเมืองอาเซียน จาํนวน 
10,000 บาท  เพื8อพฒันาทกัษะและความพร้อมต่อการเขา้สู่การเป็น
พลเมืองอาเซียน  จดัทาํแหล่งเรียนรู้อาเซียนศึกษาเพื8อส่งเสริม
พฒันาการจดักิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน และ
ผูเ้รียนสามารถนาํทกัษะที8ไดเ้รียนรู้ไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ใน 
การดาํเนินชีวติในฐานะเป็นสมาชิกในอาเซียน ค่าใชจ่้ายประกอบดว้ย 
1) กิจกรรมจดัหาสื8อการเรียนรู้ (คู่มืออาเซียน)  จาํนวน 4,000 บาท 
2) กิจกรรมกูรูรอบรู้เรื8องอาเซียน(มคัคุเทศกน์อ้ย) จาํนวน 1,000 บาท 
3) กิจกรรม  One Special Asian  จาํนวน 5,000 บาท 
ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ8นสี8ปี (พ.ศ.2561-2564) หนา้ 165  และ
สอดคลอ้งกบัประเดน็ยทุธศาสตร์ในการพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่ประเดน็
ยทุธศาสตร์ที8 3 : การเสริมสร้างสงัคมใหมี้คุณภาพ  คงอตัลกัษณ์ทาง
วฒันธรรม 

(15) โครงการฮีตฮอยผญ๋าคนเมือง  จาํนวน  15,000 บาท  เพื8อใหน้กัเรียน
โรงเรียนดอนแกว้เนรมิตปัญญาไดเ้รียนรู้วฒันธรรมและประเพณีของ
เชียงใหม่  และเขา้ร่วมกิจกรรมตามประเพณี  สาํหรับเป็นค่าใชจ่้าย 
ในกิจกรรมเรียนรู้วฒันธรรมและประเพณี ปรากฏในแผนพฒันา
ทอ้งถิ8นสี8ปี (พ.ศ.2561-2564) หนา้ 152  และสอดคลอ้งกบัประเด็น
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ยทุธศาสตร์ในการพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่ ประเด็นยทุธศาสตร์ที8 3 : 
การเสริมสร้างสังคมใหมี้คุณภาพ  คงอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรม 

(16) ค่ารายจ่ายเพื8อบาํรุงรักษา หรือซ่อมแซมทรัพยสิ์น   จาํนวน 7,000 บาท
สาํหรับจ่ายเป็นค่าบาํรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพยสิ์นต่างๆ ใหส้ามารถ
ใชง้านไดต้ามปกติ 

(17) วสัดุสาํนกังาน  จาํนวน  37,700 บาท  สาํหรับจ่ายเป็นค่าวสัดุสาํนกังาน
ต่างๆ และวสัดุการศึกษา เป็นค่าเครื8องเขียนแบบพิมพ ์ กระดาษ 
ดินสอ ปากกา ไมบ้รรทดั คลิป หรือวสัดุสาํนกังานอื8นที8จาํเป็น 

        ของโรงเรียนสังกดั อบต.ดอนแกว้  
(18) วสัดุไฟฟ้าและวทิย ุ  จาํนวน 15,000 บาท สาํหรับจ่ายเป็นค่าจดัซื1อ

ฟิวส์ ปลัdกไฟฟ้า และอุปกรณ์อื8นๆ ของโรงเรียนสังกดั อบต.ดอนแกว้ 
(19) วสัดุงานบา้นงานครัว  จาํนวน 20,000 บาท  สาํหรับจ่ายเป็นค่าจดัซื1อ

วสัดุงานบา้นงานครัวที8จาํเป็น ในโรงเรียน  สังกดั  อบต.ดอนแกว้  
 (20) วสัดุคอมพิวเตอร์  จาํนวน 10,000 บาท  สาํหรับจ่ายเป็นค่าแผน่หรือ

จานบนัทึกขอ้มูล เทปบนัทึกขอ้มูล หวัพิมพห์รือแถบพิมพส์าํหรับ
เครื8องคอมพิวเตอร์ ตลบัผงหมึก แผน่กรองแสง กระดาษต่อเนื8อง 
แป้นพิมพ ์โปรแกรมสาํเร็จรูป หรือวสัดุคอมพิวเตอร์อื8นที8จาํเป็น  

(21) วสัดุก่อสร้าง  จาํนวน 5,000 บาท สาํหรับจ่ายเป็นค่าวสัดุก่อสร้าง
เช่น  ไมต่้างๆ สี  แปรงทาสี  ปูนขาว  ปูนซีเมนต ์ ทราย  อิฐหรือซีเมนต์
บล็อก กระเบื1อง หรือวสัดุก่อสร้างอื8นที8จาํเป็น 

(FF) วสัดุเครื8องดบัเพลิง  จาํนวน  M,FOO บาท  สาํหรับจ่ายเป็นค่าวสัดุเครื8อง
ดบัเพลิงในโรงเรียนดอนแกว้เนรมิตปัญญา 

(FE) วสัดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย ์ จาํนวน  E,OOO บาทสาํหรับจ่ายเป็นค่า
วสัดุ  อุปกรณ์วทิยาศาสตร์ และการแพทยที์8จาํเป็น 
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    โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนบา้น 
ดอนแกว้ 

จาํนวน 2,696,088 บาท 

      

  
สาํหรับจ่ายเป็น 
(1)   ค่าจา้งเหมาจดัทาํอาหารกลางวนัใหก้บันกัเรียนโรงเรียนบา้น 

ดอนแกว้  จาํนวน 238 คน อตัราคนละ 20 บาท จาํนวน 200 วนั   
เป็นเงิน 952,000 บาท ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ8นสี8ปี (พ.ศ.2561-
2564) หนา้ 155 และสอดคลอ้งกบัประเด็นยทุธศาสตร์ในการพฒันา
จงัหวดัเชียงใหม่ ประเด็นยทุธศาสตร์ที8 3 : การเสริมสร้างสังคมใหมี้
คุณภาพ  คงอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรม 

(2)   ค่าใชจ่้ายในการปรับปรุงหลกัสูตรสถานศึกษา จาํนวน 20,000 บาท
ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ8นสี8ปี (พ.ศ.2561-2564) หนา้ 156  และ
สอดคลอ้งกบัประเด็นยทุธศาสตร์ในการพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่
ประเด็นยทุธศาสตร์ที8 3 : การเสริมสร้างสังคมใหมี้คุณภาพ  คงอตั
ลกัษณ์ทางวฒันธรรม 

(3)   ค่าใชจ่้ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน
ระบบ Asymmetric Digital SubscriberLine : ADSL จาํนวน 9,600 
บาท และระบบ Wireless  Fidelity : WiFiจาํนวน 7,200 บาท  รวม
เป็นเงิน 16,800 บาท ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ8นสี8ปี (พ.ศ.2561-
2564) หนา้ 156  และสอดคลอ้งกบัประเด็นยทุธศาสตร์ในการ
พฒันาจงัหวดัเชียงใหม่ ประเด็นยทุธศาสตร์ที8 3 : การเสริมสร้าง
สังคมใหมี้คุณภาพ  คงอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรม 

(4)   ค่าใชจ่้ายในการพฒันาห้องสมุดโรงเรียน
จาํนวน 100,000 บาท ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ8นสี8ปี (พ.ศ.2561-
2564) หนา้ 156  และสอดคลอ้งกบัประเด็นยทุธศาสตร์ในการ
พฒันาจงัหวดัเชียงใหม่ ประเด็นยทุธศาสตร์ที8 3 : การเสริมสร้าง
สังคมใหมี้คุณภาพ  คงอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรม 

(5)   ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน จาํนวน 
50,000 บาท ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ8นสี8ปี (พ.ศ.2561-2564) 
หนา้ 157  และสอดคลอ้งกบัประเด็นยทุธศาสตร์ในการพฒันา
จงัหวดัเชียงใหม่ ประเด็นยทุธศาสตร์ที8 3 : การเสริมสร้างสังคมใหมี้
คุณภาพ  คงอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรม 
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(6)   ค่าใชจ่้ายในการรณรงคป้์องกนัยาเสพติดในสถานศึกษา จาํนวน 
 21,000 บาท  เพื8อจ่ายในการรณรงคป้์องกนัปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา พฒันาครูแกนนาํและเจา้หนา้ที8 ปรากฏในแผนพฒันา
ทอ้งถิ8นสี8ปี (พ.ศ.2561-2564) หนา้ 157  และสอดคลอ้งกบัประเด็น
ยทุธศาสตร์ในการพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่ ประเด็นยทุธศาสตร์ที8 3 : 
การเสริมสร้างสังคมใหมี้คุณภาพ  คงอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรม 

(7)  โครงการส่งเสริมศกัยภาพการจดัการศึกษาของทอ้งถิ8น (ค่า
ปัจจยัพื1นฐานสาํหรับนกัเรียนยากจน)  จาํนวนเงิน 28,000 บาท   
เพื8อจ่ายเป็นค่าปัจจยัพื1นฐานสาํหรับนกัเรียนที8มีฐานะยากจน 
ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ8นสี8ปี (พ.ศ.2561-2564) หนา้ 159  และ
สอดคลอ้งกบัประเด็นยทุธศาสตร์ในการพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่
ประเด็นยทุธศาสตร์ที8 3 : การเสริมสร้างสังคมใหมี้คุณภาพ           
คงอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรม 

(8)  โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาตั1งแต่ระดบัอนุบาล
จนจบการศึกษาขั1นพื1นฐาน จาํนวน  785,288 บาท  ค่าใชจ่้าย
ประกอบดว้ย 

        1)  ค่าจดัการเรียนการสอน (รายหวั)  จาํนวน 427,800  บาท 
        2)  ค่าหนงัสือเรียน  จาํนวน  101,348 บาท 
        3)  ค่าอุปกรณ์การเรียน  จาํนวน  69,640 บาท 
        4)  ค่าเครื8องแบบนกัเรียน  จาํนวน  78,360 บาท 
        5)  ค่ากิจกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน  จาํนวน  108,140 บาท 
        ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ8นสี8ปี (พ.ศ.2561-2564) หนา้ 159 และ

สอดคลอ้งกบัประเดน็ยทุธศาสตร์ในการพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่ประเดน็
ยทุธศาสตร์ที8 3 : การเสริมสร้างสงัคมใหมี้คุณภาพ  คงอตัลกัษณ์ทาง
วฒันธรรม 

(9)  โครงการพฒันาทกัษะดา้นวชิาการ ฝ่ายบริหาร ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาและนกัเรียนโรงเรียนบา้นดอนแกว้
จาํนวน 340,000 บาท เพื8อให้ครูมีคุณธรรมจริยธรรมและมีความรู้
ความสามารถในการปฏิบติังานอยา่งมีประสิทธิภาพ ฝึกใหผู้เ้รียน
ดาํรงชีวิตอยา่งมีคุณค่าโดยใชค้วามรู้ผา่นการทาํงานทาํกิจกรรมการ
เรียนแต่ละกลุ่มสาระ และส่งเสริมการบริหารจดัการตามหลกั     
ธรรมาภิบาลเป็นการเพิ8มประสิทธิภาพการบริหารจดัการ
สถานศึกษาค่าใชจ่้ายประกอบดว้ย 
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        I) กิจกรรมพฒันาศกัยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา  จาํนวน  
     FO,OOO บาท 

        F) กิจกรรมแข่งทกัษะวชิาการ  จาํนวน IDO,OOO บาท 
        E) กิจกรรมพฒันาการบริหารงานคณะกรรมการสถานศึกษา จาํนวน  

     FO,OOO บาท 
        U) กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน จาํนวน IFO,OOO บาท 
        ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ8นสี8ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ8มเติมและ

เปลี8ยนแปลง ฉบบัที8 F หนา้ FI  และสอดคลอ้งกบัประเดน็ยทุธศาสตร์
ในการพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่ประเดน็ยทุธศาสตร์ที8 3 : การเสริมสร้าง
สงัคมใหมี้คุณภาพ  คงอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรม 

(10) โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ศิลปวฒันธรรม คุณธรรมและบาํเพญ็
สาธารณประโยชน ์จาํนวน  30,000 บาท เพื8อใหน้กัเรียนรู้จกัอนุรักษ์
และสืบทอดศิลปวฒันธรรมอนัดีงาม  เพื8อปลูกฝังใหน้กัเรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม  ความมีจิตอาสาและมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชนและ
สงัคม  และเพื8อใหผู้เ้รียนมีอตัลกัษณ์และเอกลกัษณ์ของสถานศึกษา 
ค่าใชจ่้ายประกอบดว้ย 

        I) กิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาพฒันาทอ้งถิ8น จาํนวน IO,OOO บาท 
        F) กิจกรรมเรียนรู้วนัสาํคญัของชาติ ศาสนา รัฐพิธี  จาํนวน  

    IO,OOO บาท 
        E) กิจกรรมความรู้คู่ทกัษะอาชีพ  จาํนวน IO,OOO บาท 
        ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ8นสี8ปี (พ.ศ.2561-2564) หนา้ 154  และ

สอดคลอ้งกบัประเดน็ยทุธศาสตร์ในการพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่ประเดน็
ยทุธศาสตร์ที8 3 : การเสริมสร้างสงัคมใหมี้คุณภาพ คงอตัลกัษณ์ทาง
วฒันธรรม 

(11) โครงการพฒันาบรรยากาศการจดัการเรียนรู้ในโรงเรียน จาํนวน 
30,000  บาท  เพื8อปรับปรุงภูมิทศัน์ภายในโรงเรียนใหเ้อื1อต่อการ
เรียนรู้ของผูเ้รียน  และพฒันาปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ทางวชิาการของ
โรงเรียนค่าใชจ่้ายประกอบดว้ย 

         1)  กิจกรรมปรับภูมิทศัน์โดยรอบโรงเรียน  จาํนวน  20,000 บาท 
         F) กิจกรรมประชาสัมพนัธ์วชิาการ  จาํนวน IO,OOO บาท 
        ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ8นสี8ปี (พ.ศ.2561-2564) หนา้ 174 และ

สอดคลอ้งกบัประเดน็ยทุธศาสตร์ในการพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่ประเดน็
ยทุธศาสตร์ที8 3 : การเสริมสร้างสงัคมใหมี้คุณภาพ  คงอตัลกัษณ์ทาง
วฒันธรรม 
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 (12)  โครงการส่งเสริมและพฒันาสมรรถภาพดา้นร่างกาย  จาํนวน  
  55,000 บาท เพื8อใหผู้เ้รียนมีสมรรถภาพดา้นร่างกายที8เหมาะสม 
 ตามวยั  ค่าใชจ่้ายประกอบดว้ย 

        1)  กิจกรรมกีฬานกัเรียนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ8น จาํนวน 
      50,000 บาท 

        2)  กิจกรรมกีฬาสีภายใน  จาํนวน  5,000 บาท 
        ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ8นสี8ปี (พ.ศ.2561-2564) หนา้ 175  และ

สอดคลอ้งกบัประเด็นยทุธศาสตร์ในการพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่
ประเด็นยทุธศาสตร์ที8 3 : การเสริมสร้างสังคมใหมี้คุณภาพ          
คงอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรม 

(13)  โครงการสื8อการเรียนรู้และเทคโนโลย ี จาํนวน  20,000 บาท   
 เพื8อจดัหาและพฒันาความพร้อมของสื8อการเรียนรู้และเทคโนโลย ี  
 ค่าใชจ่้ายประกอบดว้ย 

         1)  กิจกรรมพฒันาสื8ออุปกรณ์เทคโนโลยสีนบัสนุนการเรียน  
      การสอน  จาํนวน  10,000 บาท 

         2)  กิจกรรมค่าใชจ่้ายอินเตอร์เน็ต  จาํนวน  10,000 บาท 
        ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ8นสี8ปี (พ.ศ.2561-2564) หนา้  174   และ

สอดคลอ้งกบัประเด็นยทุธศาสตร์ในการพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่
ประเด็นยทุธศาสตร์ที8 3 : การเสริมสร้างสังคมใหมี้คุณภาพ            
คงอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรม 

(IU)  โครงการการจดังานวนัเด็กแห่งชาติ จาํนวน MM,OOO บาท เพื8อให้
เด็กและเยาวชนในตาํบลดอนแกว้มีโอกาสไดแ้สดงออก 
ถึงความรู้ ความสามารถเป็นการส่งเสริมพฒันาการ ของเด็กๆ  
และใหเ้ด็กไดรั้บความสนุกสนานรื8นเริง ค่าใชจ่้ายประกอบดว้ย
1)  ค่าจา้งเหมาจดัและตกแต่งสถานที8 ตกแต่งเวที 

        F)  ค่าอาหารกลางวนั 
        E)  ค่าอาหารวา่งและเครื8องดื8ม 
        U)  ค่าจา้งเหมาทาํความสะอาด 
        M)  เงินรางวลั 
        G)  ค่าวสัดุอุปกรณ์สาํหรับจดักิจกรรม 
        `)  ค่าตอบแทนคณะกรรมการตดัสิน 
        D)  ค่าใชจ่้ายอื8นๆ ที8จาํเป็น 
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        ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ8นสี8ปี (พ.ศ.2561-2564) หนา้ 177  และ
สอดคลอ้งกบัประเด็นยทุธศาสตร์ในการพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่
ประเด็นยทุธศาสตร์ที8 3 : การเสริมสร้างสังคมใหมี้คุณภาพ            
คงอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรม 

(15)  ค่ารายจ่ายเพื8อบาํรุงรักษา หรือซ่อมแซมทรัพยสิ์น จาํนวน 10,000 
บาทสาํหรับจ่ายเป็นค่าบาํรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพยสิ์นต่างๆให้
สามารถใชง้านไดต้ามปกติ 

(16) วสัดุสาํนกังาน จาํนวน 40,000 บาท  สาํหรับจ่ายเป็นค่าวสัดุ
สาํนกังานต่างๆ และวสัดุการศึกษา เป็นค่าเครื8องเขียนแบบ
พิมพ ์กระดาษ ดินสอปากกา ไมบ้รรทดั คลิป หรือวสัดุสาํนกังาน
อื8นที8จาํเป็น สาํหรับโรงเรียนบา้นดอนแกว้ 

(17)  วสัดุไฟฟ้าและวทิย ุจาํนวน 20,000 บาท สาํหรับจ่ายเป็นค่า
จดัซื1อ ฟิวส์ปลัdกไฟฟ้า และอุปกรณ์อื8นๆสาํหรับโรงเรียน
สังกดั อบต.ดอนแกว้ 

(18)  วสัดุงานบา้นงานครัว จาํนวน 40,000 บาท สาํหรับจ่ายเป็นค่าจดัซื1อ
วสัดุงานบา้นงานครัวที8จาํเป็น ในโรงเรียน  สังกดั  อบต.ดอนแกว้ 

(19)  วสัดุคอมพิวเตอร์ จาํนวน 30,000 บาท สาํหรับจ่ายเป็นค่าแผน่หรือ
จานบนัทึกขอ้มูล เทปบนัทึกขอ้มูล หวัพิมพห์รือแถบพิมพส์าํหรับ 
เครื8องคอมพิวเตอร์ ตลบัผงหมึก แผน่กรองแสง กระดาษต่อเนื8อง
แป้นพิมพ ์โปรแกรมสาํเร็จรูป หรือวสัดุคอมพิวเตอร์อื8นที8จาํเป็น 

(20)  วสัดุก่อสร้าง จาํนวน  40,000 บาท  สาํหรับจ่ายเป็นค่าวสัดุก่อสร้าง
เช่น  ไมต่้างๆ สี  แปรงทาสี  ปูนขาว  ปูนซีเมนต ์ ทราย  อิฐหรือ
ซีเมนตบ์ล็อก กระเบื1อง หรือวสัดุก่อสร้างอื8นที8จาํเป็น 

(21)  วสัดุวทิยาศาสตร์และการแพทย ์ จาํนวน 8,000 บาท  สาํหรับจ่าย
เป็นค่าวสัดุ  อุปกรณ์วทิยาศาสตร์ และการแพทยที์8จาํเป็น 

(FF) วสัดุเชื1อเพลิงและหล่อลื8น  จาํนวน   M,OOO  บาท  สาํหรับจ่ายเป็นค่า
นํ1ามนัเชิ1อเพลิงรถจกัรยานยนตข์องโรงเรียนบา้นดอนแกว้ 
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    โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการบริหารสถานศึกษาของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
อบต.ดอนแกว้ 1 

จาํนวน 739,000 บาท 

      

  
สาํหรับจ่ายเป็นค่า 
(1)   ค่าจา้งเหมาจดัทาํอาหารกลางวนัใหก้บัเด็กศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก องคก์าร

บริหารส่วนตาํบลดอนแกว้ จาํนวน 90 คน อตัราคนละ 20 บาท
จาํนวน 245 วนั เป็นเงิน  441,000  บาท ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ8นสี8
ปี (พ.ศ.2561-2564) หนา้ 155  และสอดคลอ้งกบัประเด็นยทุธศาสตร์
ในการพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่ประเด็นยทุธศาสตร์ที8 3 : การเสริมสร้าง
สังคมใหมี้คุณภาพ  คงอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรม 

(2)  โครงการสนบัสนุนศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก (ค่าจดัการเรียนการสอน)สาํหรับ
เด็กศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก อบต.ดอนแกว้ 1 จาํนวน 90 คนๆ ละ  1,700 บาท 
เป็นเงิน 153,000 บาท  ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ8นสี8ปี (พ.ศ.2561-
2564) หนา้ 169  และสอดคลอ้งกบัประเด็นยทุธศาสตร์ในการพฒันา
จงัหวดัเชียงใหม่ประเด็นยทุธศาสตร์ที8 3 : การเสริมสร้างสังคมใหมี้
คุณภาพ  คงอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรม 

(3)  โครงการส่งเสริมดา้นวชิาการและพฒันาคุณภาพเด็ก จาํนวน  
43,000  บาท  เพื8อใหค้รู /ผูดู้แลเด็กและบุคลากรของศูนยพ์ฒันา 
เด็กเล็ก อบต.ดอนแกว้ 1 ไดรั้บการนิเทศ  กาํกบั ติดตาม แนะนาํการจดั
กิจกรรมการเรียนการสอนตามหลกัสูตรสถานศึกษา ค่าใชจ่้าย
ประกอบดว้ย 

  1) กิจกรรมจดัทาํแผนปฏิบติังาน  จาํนวน  1,000 บาท 
  2) กิจกรรมนิเทศภายใน  จาํนวน  1,000 บาท   
  3) กิจกรรมจดัทาํหลกัสูตร  จาํนวน  1,000 บาท 
  4) กิจกรรมจดัทาํแผนจดัประสบการณ์  จาํนวน  2,000 บาท 
  5) กิจกรรมประกนัคุณภาพภายใน  จาํนวน  1,000 บาท 
  6) กิจกรรมพฒันาเด็กดา้นร่างกาย  จาํนวน  7,000 บาท 
  7)  กิจกรรมพฒันาเด็กดา้นอารมณ์-จิตใจ  จาํนวน  5,000 บาท 
  8) กิจกรรมพฒันาเด็กดา้นสังคม  จาํนวน  15,000 บาท 
  9) กิจกรรมวนัสาํคญั  จาํนวน  4,000 บาท 
 10) กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง (พืชผกัสวนครัว  ตน้ไมข้องหนู) 

จาํนวน  3,000 บาท 
  11) กิจกรรมพฒันาการดา้นสติปัญญา  จาํนวน  3,000 บาท 
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       ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ8นสี8ปี (พ.ศ.2561-2564) หนา้  166  และ
สอดคลอ้งกบัประเด็นยทุธศาสตร์ในการพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่
ประเด็นยทุธศาสตร์ที8 3 : การเสริมสร้างสังคมใหมี้คุณภาพ  คงอตัลกัษณ์
ทางวฒันธรรม 

(4)  โครงการพฒันาการจดัการเรียนการสอนและพฒันาประสิทธิภาพ 
การจดัการศึกษาระดบัปฐมวยั  จาํนวน  15,000 บาท  เพื8อใหเ้ด็ก 
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก อบต.ดอนแกว้ 1 มีสื8อในการเรียนรู้อยา่งเพียงพอ 
และใหค้รูสามารถจดักิจกรรมการเรียนการสอนไดอ้ยา่งหลากหลาย 
ตลอดจนใหมี้การบริหารจดัการที8มีคุณภาพและไดม้าตรฐาน
ระดบัประเทศ พร้อมทั1งพฒันาศกัยภาพและขีดความสามารถของ
บุคลากร ค่าใชจ่้ายประกอบดว้ย  กิจกรรมจดัหาและพฒันาสื8อการเรียน
การสอน  ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ8นสี8ปี  (พ.ศ.2561-2564) หนา้ 167 และ
สอดคลอ้งกบัประเดน็ยทุธศาสตร์ในการพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่ประเดน็
ยทุธศาสตร์ที8 3 : การเสริมสร้างสงัคมใหมี้คุณภาพ  คงอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรม 

(5)  โครงการส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่
ศตวรรษที8 21  จาํนวน 12,000 บาท เพื8อพฒันาศกัยภาพเชิงวชิาการของ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาใหส้ามารถนาํมาใชใ้นการปฏิบติังานได ้
ค่าใชจ่้ายประกอบดว้ย 

       1)  กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบติัการเพื8อส่งเสริมศกัยภาพครูมุ่งสู่ทศวรรษ 
      ที8 21 (ครูพนัธ์ุใหม่ใฝ่เรียนรู้ ) จาํนวน  5,000 บาท 

       2)  กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบติัการเพื8อสร้างคุณธรรม จริยธรรมสาํหรับครู 
            มืออาชีพ  จาํนวน  5,000 บาท 
       3) กิจกรรมการประเมินศกัยภาพในการปฏิบติังานของครูและบุคลากร  
           จาํนวน  F,000 บาท 
        ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ8นสี8ปี (พ.ศ.2561-2564) หนา้ 168  และ

สอดคลอ้งกบัประเด็นยทุธศาสตร์ในการพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่
ประเด็นยทุธศาสตร์ที8 3 : การเสริมสร้างสังคมใหมี้คุณภาพ  คงอตัลกัษณ์
ทางวฒันธรรม 

      

  
(6)  โครงการส่งเสริมสนบัสนุนการบริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 

จาํนวน  20,000 บาท  เพื8อส่งเสริมสนบัสนุนการบริหารจดัการอาคาร
สถานที8 ศพด.อบต.ดอนแกว้ 1  ใหมี้สภาพแวดลอ้มที8สนบัสนุน 
การเรียนรู้ที8หลากหลายเหมาะสม  ค่าใชจ่้ายประกอบดว้ย  
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   1) ปรับปรุงภูมิทศัน์ /สภาพแวดลอ้มภายในและภายนอก  จาํนวน 
  10,000 บาท 

   2) พฒันา/ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้  จาํนวน 5,000 บาท 
   3) กิจกรรมเยี8ยมบา้นและระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน จาํนวน    
        5,000 บาท 

       ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ8นสี8ปี (พ.ศ.2561-2564) หนา้ 169  และสอดคลอ้ง
กบัประเดน็ยทุธศาสตร์ในการพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่ประเดน็ยทุธศาสตร์ที8 3 
: การเสริมสร้างสังคมใหมี้คุณภาพ  คงอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรม 

(7)  โครงการสื8อสารภาษาอาเซียน  จาํนวน  3,000 บาท  เพื8อพฒันาศกัยภาพ
เด็กใหมี้ความรู้พื1นฐานเกี8ยวกบัประเทศสมาชิกอาเซียน โดยเป็น
ค่าใชจ่้ายในการจดัสื8อการเรียนรู้คู่มืออาเซียน  ปรากฏในแผนพฒันา
ทอ้งถิ8นสี8ปี (พ.ศ.2561-2564) หนา้ 153  และสอดคลอ้งกบัประเด็น
ยทุธศาสตร์ในการพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่ประเด็นยทุธศาสตร์ที8 3 :            
การเสริมสร้างสังคมใหมี้คุณภาพ  คงอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรม 

(8)  โครงการนอ้งเป๋นคนเมืองเจียงใหม่  จาํนวน  5,000 บาท  เพื8อใหเ้ด็กใน
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก อบต.ดอนแกว้ 1 ไดเ้รียนรู้วถีิชีวิต วฒันธรรมและ
ประเพณีของเชียงใหม่  สาํหรับใชจ่้ายในกิจกรรมกาดหมั1วควัฮอม          
(กิ�นของเมือง  อูก้าํเมือง  แต่งตั�วพื1นเมือง)  ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ8น
สี8ปี (พ.ศ.2561-2564) หนา้ 153  และสอดคลอ้งกบัประเด็นยทุธศาสตร์
ในการพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่ประเด็นยทุธศาสตร์ที8 3 : การเสริมสร้าง
สังคมใหมี้คุณภาพ  คงอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรม 

(9) วสัดุสาํนกังาน จาํนวน 15,000 บาท สาํหรับจ่ายเป็นค่าวสัดุสาํนกังาน
ต่างๆ และวสัดุการศึกษา เป็นค่าเครื8องเขียนแบบพิมพ ์กระดาษ ดินสอ
ปากกา ไมบ้รรทดั คลิป หรือวสัดุสาํนกังานอื8นที8จาํเป็น สําหรับศูนย์
พฒันาเด็กเล็กองคก์ารบริหารส่วนตาํบลดอนแกว้  

(10) วสัดุไฟฟ้าและวทิย ุจาํนวน 5,000 บาท สาํหรับจ่ายเป็นค่าจดัซื1อ 
ฟิวส์ ปลัdกไฟฟ้า และอุปกรณ์อื8นๆ ของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กขององคก์าร
บริหารส่วนตาํบลดอนแกว้ 

(11) วสัดุงานบา้นงานครัว จาํนวน 15,000 บาท สาํหรับจ่ายเป็นค่าจดัซื1อที8
นอน ผา้ปูที8นอน หมอน ปลอกหมอน เครื8องทาํนํ1าอุ่น และเป็นค่าวสัดุ
งานบา้นงานครัวอื8นที8จาํเป็นในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กขององคก์ารบริหาร
ส่วนตาํบลดอนแกว้  
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 (12) วสัดุคอมพิวเตอร์ จาํนวน 10,000 บาท สาํหรับจ่ายเป็นค่าแผน่หรือจาน
บนัทึกขอ้มูล เทปบนัทึกขอ้มูล หวัพิมพห์รือแถบพิมพส์าํหรับเครื8อง
คอมพิวเตอร์ ตลบัผงหมึก แผน่กรองแสง กระดาษต่อเนื8อง แป้นพิมพ ์
โปรแกรมสาํเร็จรูป หรือวสัดุคอมพิวเตอร์อื8นที8จาํเป็น 

(13) วสัดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย ์จาํนวน 2,000 บาท  สาํหรับจ่ายเป็น 
 ค่าจดัซื1อเวชภณัฑ ์เคมีภณัฑ ์หรือวสัดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทยอื์8น 
 ที8จาํเป็น สาํหรับศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล 
 ดอนแกว้ 1 

    โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการบริหารสถานศึกษาของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
อบต.ดอนแกว้ 2 

จาํนวน 594,500 บาท 

      

  
สาํหรับจ่ายเป็นค่า 
(1)  ค่าจา้งเหมาจดัทาํอาหารกลางวนัใหก้บัเด็กศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก องคก์าร

บริหารส่วนตาํบลดอนแกว้ จาํนวน  75 คน อตัราคนละ 20 บาท
จาํนวน 245 วนั เป็นเงิน  367,500  บาท ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ8นสี8
ปี (พ.ศ.2561-2564) หนา้  155  และสอดคลอ้งกบัประเด็นยทุธศาสตร์
ในการพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่ประเด็นยทุธศาสตร์ที8 3 : การเสริมสร้าง
สังคมใหมี้คุณภาพ  คงอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรม 

(2)  โครงการสนบัสนุนศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก (ค่าจดัการเรียนการสอน)สาํหรับ
เด็กศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก อบต.ดอนแกว้ 2  จาํนวน 75 คนๆละ  1,700 บาท
เป็นเงิน 127,500 บาท  ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ8นสี8ปี (พ.ศ.2561-
2564) หนา้ 169  และสอดคลอ้งกบัประเด็นยทุธศาสตร์ในการพฒันา
จงัหวดัเชียงใหม่ประเด็นยทุธศาสตร์ที8 3 : การเสริมสร้างสังคมใหมี้
คุณภาพ  คงอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรม 

(3)  โครงการส่งเสริมพฒันาการดา้นร่างกาย  จาํนวน  5,000 บาท  เพื8อให้
เด็กศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก อบต.ดอนแกว้ 2  มีสุขภาพร่างกายที8แขง็แรง
เหมาะสมตามวยั  ค่าใชจ่้ายประกอบดว้ย 

      1) กิจกรรมกีฬาสี  จาํนวน  3,000 บาท 
      2) กิจกรรมพอ่ครัวแม่ครัวตวันอ้ย  จาํนวน  1,000 บาท 
      3) กิจกรรมหนูนอ้ยรักสุขภาพ  จาํนวน  1,000 บาท 

ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ8นสี8ปี (พ.ศ.2561-2564) หนา้ 170  และ 
สอดคลอ้งกบัประเดน็ยทุธศาสตร์ในการพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่ประเดน็
ยทุธศาสตร์ที8 3 : การเสริมสร้างสงัคมใหมี้คุณภาพ  คงอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรม 
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(4)  โครงการส่งเสริมพฒันาการดา้นอารมณ์และจิตใจ จาํนวน U,000 บาท 
เพื8อใหเ้ด็กศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก อบต.ดอนแกว้ 2 มีพฒันาการดา้น
อารมณ์ – จิตใจเหมาะสมตามวยั  สาํหรับใชใ้นกิจกรรมเวทีหนูนอ้ย        
คนเก่ง  ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ8นสี8ปี (พ.ศ.2561-2564) หนา้ 170  
และสอดคลอ้งกบัประเด็นยทุธศาสตร์ในการพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่
ประเด็นยทุธศาสตร์ที8 3 : การเสริมสร้างสังคมใหมี้คุณภาพ  คงอตัลกัษณ์
ทางวฒันธรรม 

(5)  โครงการส่งเสริมพฒันาการดา้นสังคม  จาํนวน  20,000 บาท  เพื8อให้
เด็กศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก อบต.ดอนแกว้ 2  มีคุณธรรมและทกัษะใน 
การดาํรงชีวติไดเ้หมาะสมตามวยั  ค่าใชจ่้ายประกอบดว้ย 

      กิจกรรมพานอ้งท่องเที8ยว  ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ8นสี8ปี (พ.ศ.2561-
2564) หนา้ 171  และสอดคลอ้งกบัประเด็นยทุธศาสตร์ในการพฒันา
จงัหวดัเชียงใหม่ประเด็นยทุธศาสตร์ที8 3 : การเสริมสร้างสังคมใหมี้
คุณภาพ  คงอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรม 

(6)  โครงการส่งเสริมพฒันาการดา้นสติปัญญา  จาํนวน  5,000 บาท เพื8อให้
เด็กมีทกัษะในการเรียนรู้และพฒันาการดา้นสติปัญญาเหมาะสมตาม
วยั  เป็นค่าใชจ่้ายในกิจกรรมสื8อนอ้ยสร้างสรรค ์ ปรากฏในแผนพฒันา
ทอ้งถิ8นสี8ปี (พ.ศ.2561-2564) หนา้ 171  และสอดคลอ้งกบัประเด็น
ยทุธศาสตร์ในการพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่ประเด็นยทุธศาสตร์ที8 3 : การ
เสริมสร้างสังคมใหมี้คุณภาพ  คงอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรม 

(7)  โครงการพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ครูมืออาชีพ
จาํนวน  10,000 บาท  เพื8อให้ครูมีคุณธรรม  จริยธรรมและมีความรู้
ความสามารถในการปฏิบติังานอยา่งมีประสิทธิภาพ  เป็นค่าใชจ่้ายใน
กิจกรรมการฝึกอบรม ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ8นสี8ปี (พ.ศ.2561-
2564) หนา้ 170  และสอดคลอ้งกบัประเด็นยทุธศาสตร์ในการพฒันา
จงัหวดัเชียงใหม่ประเด็นยทุธศาสตร์ที8 3 : การเสริมสร้างสังคมใหมี้
คุณภาพ  คงอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรม 

(8)  โครงการจดัหาสื8อและพฒันาแหล่งเรียนรู้   จาํนวน  5,000 บาท  เพื8อจดั
สภาพแวดลอ้มทั1งภายในห้องเรียนและภายนอกอาคารให้มีความ
สวยงาม และเอื1อต่อการเรียนรู้ของเด็ก ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ8นสี8ปี 
(พ.ศ.2561-2564) หนา้ 171  และสอดคลอ้งกบัประเดน็ยทุธศาสตร์ในการ
พฒันาจงัหวดัเชียงใหม่ประเดน็ยทุธศาสตร์ที8 3 : การเสริมสร้างสังคมใหมี้
คุณภาพ  คงอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรม 
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(9)  โครงการต๋ามฮีต  ตวยฮอย  ผญ๋าลา้นนา  จาํนวน  1,000 บาท  เพื8อเป็น
การอนุรักษภู์มิปัญญาทอ้งถิ8นและสืบสานวฒันธรรมประเพณีที8เป็น
เอกลกัษณ์ของทอ้งถิ8น  ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ8นสี8ปี (พ.ศ.2561-2564) 
หนา้ 154  และสอดคลอ้งกบัประเดน็ยทุธศาสตร์ในการพฒันาจงัหวดั
เชียงใหม่ประเดน็ยทุธศาสตร์ที8 3 : การเสริมสร้างสังคมใหมี้คุณภาพ          
คงอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรม 

(10) โครงการประกนัคุณภาพและพฒันาประสิทธิภาพการบริหารจดั
การศึกษา  จาํนวน  1,500  บาท  เพื8อใชเ้ป็นแผนที8จะกาํหนดเป้าหมาย
และแนวทางในการพฒันาจดัการศึกษาใหบ้รรลุตามมาตรฐานที8
กาํหนดไว ้ ค่าใชจ่้ายประกอบดว้ย 

        1)  กิจกรรมทาํแผนปฏิบติังาน  ไม่ใชง้บประมาณ 
        2)  กิจกรรมปรับปรุงหลกัสูตรสถานศึกษา  จาํนวน  1,500 บาท 
        3)  กิจกรรมปรับปรุงและพฒันาระบบขอ้มูลสารสนเทศ ไม่ใชง้บประมาณ 

        4)  กิจกรรมประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ไม่ใชง้บประมาณ 
        ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ8นสี8ปี (พ.ศ.2561-2564) หนา้ 172 และ

สอดคลอ้งกบัประเด็นยทุธศาสตร์ในการพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่
ประเด็นยทุธศาสตร์ที8 3 : การเสริมสร้างสังคมใหมี้คุณภาพ  คงอตัลกัษณ์
ทางวฒันธรรม 

(11) โครงการส่งเสริมความสัมพนัธ์ระหวา่งศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก  ผูป้กครอง
และชุมชน  จาํนวน  3,000  บาท  เพื8อสร้างความตระหนกัใหทุ้กฝ่ายที8
เกี8ยวขอ้งเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาในเด็กปฐมวยัใหมี้
คุณภาพ  ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ8นสี8ปี (พ.ศ.2561-2564) หนา้ 172  
และสอดคลอ้งกบัประเด็นยทุธศาสตร์ในการพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่
ประเด็นยทุธศาสตร์ที8 3 : การเสริมสร้างสังคมใหมี้คุณภาพ  คงอตัลกัษณ์
ทางวฒันธรรม  

(12)  วสัดุสาํนกังาน จาํนวน 30,000 บาท  สาํหรับจ่ายเป็นค่าวสัดุสาํนกังาน
ต่างๆ และวสัดุการศึกษา เป็นค่าเครื8องเขียนแบบพิมพ ์กระดาษ ดินสอ
ปากกา ไมบ้รรทดั คลิป หรือวสัดุสาํนกังานอื8นที8จาํเป็น สําหรับศูนย์
พฒันาเด็กเล็กองคก์ารบริหารส่วนตาํบลดอนแกว้ 

(13)  วสัดุงานบา้นงานครัว จาํนวน 10,000 บาท สาํหรับจ่ายเป็นค่าจดัซื1อที8
นอน ผา้ปูที8นอน หมอน ปลอกหมอน เครื8องทาํนํ1าอุ่น และเป็นค่าวสัดุ
งานบา้นงานครัวอื8นที8จาํเป็นในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กตาํบลองคก์าร
บริหารส่วนตาํบลดอนแกว้  
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 (14)  วสัดุคอมพิวเตอร์ จาํนวน 5,000 บาท สาํหรับจ่ายเป็นค่าแผน่หรือจาน 
  บนัทึกขอ้มูล เทปบนัทึกขอ้มูล หวัพิมพห์รือแถบพิมพส์าํหรับเครื8อง 
  คอมพิวเตอร์ ตลบัผงหมึก แผน่กรองแสง กระดาษต่อเนื8อง แป้นพิมพ ์ 

          โปรแกรมสาํเร็จรูป หรือวสัดุคอมพิวเตอร์อื8นที8จาํเป็น 

   
ค่าบาํรุงรักษาและซ่อมแซม 
                 เพื8อจ่ายเป็นค่าบาํรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพยสิ์นใหส้ามารถใชง้านได ้
                 ตามปกติ 

จาํนวน 40,000 บาท 

   ค่าวสัดุ รวม 3,570,920 บาท 
   ค่าอาหารเสริม (นม) จาํนวน 3,570,920 บาท 

      

  
สาํหรับจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ดงันี1  
(1)  ค่าอาหารเสริม (นม) ที8จ่ายจากเงินอุดหนุนทั8วไป  จาํนวน 3,510,920.60 บาท  

ไดแ้ก่ 
      1) เพื8อจ่ายเป็นค่าจดัซื1ออาหารเสริม (นม) แก่นกัเรียนโรงเรียนบา้น 
พระนอน จาํนวน 230 คน อตัราคนละ 7.37 บาท จาํนวน 260 วนั เป็นเงิน
440,726  บาท 
      2) เพื8อจ่ายเป็นค่าจดัซื1ออาหารเสริม(นม) แก่นกัเรียนโรงเรียนศึกษา
สงเคราะห์เชียงใหม่ จาํนวน 195 คน อตัราคนละ 7.37 บาท จาํนวน280 วนั     
เป็นเงิน 402,402 บาท  
      3) เพื8อจ่ายเป็นค่าซื1ออาหารเสริม(นม) แก่เด็กศูนยก์ารศึกษาพิเศษเขต
การศึกษา 8 จงัหวดัเชียงใหม่ จาํนวน  510  คน อตัราคนละ 7.37 บาท
จาํนวน 280 วนั เป็นเงิน  1,052,436  บาท  
      4) เพื8อจ่ายเป็นค่าจดัซื1ออาหารเสริม (นม) แก่นกัเรียนโรงเรียนบา้น 
ดอนแกว้ สังกดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลดอนแกว้ จาํนวน 238 คน อตัรา             
คนละ 7.37 บาท จาํนวน 260 วนั เป็นเงิน 456,055.60 บาท 
      5) เพื8อจ่ายเป็นค่าจดัซื1ออาหารเสริม(นม) แก่นกัเรียนโรงเรียนดอนแกว้
เนรมิตปัญญา สังกดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลดอนแกว้ จาํนวน  UUO คน        
อตัราคนละ  `.E` บาท  จาํนวน  FGO วนั  เป็นเงิน DUE,IFD บาท 
      6) เพื8อจ่ายเป็นค่าจดัซื1ออาหารเสริม (นม) แก่เด็กศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลดอนแกว้ 1 จาํนวน  90 คน อตัราคนละ 7.37 บาท 
จาํนวน 260 วนั เป็นเงิน 172,458 บาท 
      7) เพื8อจ่ายเป็นค่าจดัซื1ออาหารเสริม (นม) แก่เด็กศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลดอนแกว้ 2 จาํนวน  75 คน อตัราคนละ 7.37 บาท 
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จาํนวน 260 วนั เป็นเงิน 143,715  บาท 
      โดยถือปฏิบติัตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที8สุด ที8 มท ODIG.F/
ว EF`U ลงวนัที8 IP มิถุนายน FMGI 
(2)  ค่าอาหารเสริม(นม) ที8จ่ายจากเงินรายได ้จาํนวน 59,999.40 บาท เพื8อ
จ่ายเป็นค่าซื1ออาหารเสริม(นม) แก่นกัเรียนโรงเรียนบา้นดอนแกว้ โรงเรียน
บา้นพระนอน โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ โรงเรียนดอนแกว้เนรมิต
ปัญญา ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก องคก์ารบริหารส่วนตาํบลดอนแกว้ 1 และศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก องคก์ารบริหารส่วนตาํบลดอนแกว้ 2  กรณีที8มีนกัเรียน
เพิ8มขึ1นหรือเงินที8จดัสรรไม่เพียงพอ   
 

   ค่าสาธารณูปโภค รวม 340,000 บาท 
   ค่าไฟฟ้า จาํนวน 240,000 บาท 

      

  
สาํหรับจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของโรงเรียนดอนแกว้เนรมิต
ปัญญา โรงเรียนบา้นดอนแกว้ ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก อบต.ดอนแกว้ 1  
และศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก อบต.ดอนแกว้ 2  โดยเบิกจ่ายตามหนงัสือฯ 
ที8 มท 0808.2/ว IMMM ลว FF มีนาคม 2560 

      

   ค่านํ1าประปา ค่านํ1าบาดาล จาํนวน 100,000 บาท 

      

  
สาํหรับจ่ายเป็นค่านํ1าประปาในโรงเรียนดอนแกว้เนรมิตปัญญา   
โรงเรียนบา้นดอนแกว้ ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก อบต.ดอนแกว้ 1 และ 
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก อบต.ดอนแกว้ 2 
 

      

  งบลงทุน รวม 1,693,553 บาท 
   ค่าครุภัณฑ์ รวม 1,293,553 บาท 
   ครุภณัฑส์าํนกังาน จาํนวน  798,853 บาท 

      

  
สาํหรับจ่ายเป็นค่าครุภณัฑส์าํนกังาน ของโรงเรียนดอนแกว้เนรมิตปัญญา 
และโรงเรียนบา้นดอนแกว้ จาํนวน 798,DME บาท  ประกอบดว้ย 

โรงเรียนดอนแกว้เนรมิตปัญญา   จาํนวน  `FD,GME  บาท  ประกอบดว้ย 
1) โตะ๊ทาํงานไมพ้ร้อมกระจก  จาํนวน IF ตวัๆ ละ F,DOO บาท รวมเป็น

เงิน EE,GOO บาท รายละเอียดดงันี1  
คุณลกัษณะเฉพาะ 
I.I ทาํจากไมป้าติเคิลปิดผวิ PVC อยา่งดี มี F ลิ1นชกั สีบีช  
I.F ขนาดกวา้ง IFO ซม. ลึก GO ซม. สูง `M ซม. พร้อมปูกระจกหนา้โต๊ะ 

 เป็นราคาตามทอ้งตลาดในทอ้งถิ8น ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ8นสี8ปี (พ.ศ.FMGI-
FMGU) เพิ8มเติมและเปลี8ยนแปลง ฉบบัที8 I หนา้ DG และสอดคลอ้งกบัประเดน็
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ยทุธศาสตร์ในการพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่ ประเดน็ยทุธศาสตร์จงัหวดัที8 G :         
การพฒันาระบบบริหารจดัการภาครัฐและการใหบ้ริการประชาชนตามหลกั         
ธรรมาภิบาล 

2) พดัลมติดผนงั ขนาด IG นิ1ว (แบบดึงเชือก) จาํนวน FU ตวั ๆ ละ PMO 
บาท เป็นเงิน FF,DOO บาท รายละเอียดดงันี1  
คุณลกัษณะเฉพาะ 
2.1 พดัลมชนิดติดผนงั ขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลาง IG นิ1ว  
F.F เป็นแบบดึงเชือก 

เป็นราคาตามทอ้งตลาดในทอ้งถิ8น ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ8นสี8ปี (พ.ศ.FMGI-
FMGU) เพิ8มเติมและเปลี8ยนแปลง ฉบบัที8 I หนา้ DG และสอดคลอ้งกบัประเดน็
ยทุธศาสตร์ในการพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่ ประเดน็ยทุธศาสตร์จงัหวดัที8 G :           
การพฒันาระบบบริหารจดัการภาครัฐและการใหบ้ริการประชาชนตามหลกั         
ธรรมาภิบาล 

3) เครื8องปรับอากาศแบบแยกส่วน พร้อมค่าติดตั1ง ชนิดตั1งพื1นหรือชนิด
แขวน (มีระบบฟอกอากาศ) จาํนวน IF เครื8อง ๆ ละ MI,FOO บาท  
รวมเป็นเงิน GIU,UOO บาท รายละเอียดดงันี1  
 คุณลกัษณะเฉพาะ 
E.I ขนาดไม่ตํ8ากวา่ UO,OOO บีทีย ู
E.F เป็นราคาที8รวมค่าติดตั1ง 
E.E ไดรั้บการรับรองมาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม และฉลาก 
       ประหยดัไฟฟ้าเบอร์ M 
E.U เป็นเครื8องปรับอากาศที8ประกอบสาํเร็จรูปทั1งชุด ทั1งหน่วยส่ง 
       ความเยน็และหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกนั 
E.M เครื8องปรับอากาศที8มีระบบฟอกอากาศ สามารถดกัจบัอนุภาคฝุ่ น 
       ละออง และสามารถถอดลา้งทาํความสะอาดได ้
E.G มีความหน่วงเวลาการทาํงานของคอมเพรสเซอร์ 

ตามบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ ์สาํนกัมาตรฐานงบประมาณ เดือนมกราคม 
FMGI ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ8นสี8ปี (พ.ศ.FMGI-FMGU) เพิ8มเติมและ
เปลี8ยนแปลง ฉบบัที8 I หนา้ DG และสอดคลอ้งกบัประเดน็ยทุธศาสตร์ในการ
พฒันาจงัหวดัเชียงใหม่ ประเดน็ยทุธศาสตร์จงัหวดัที8 G : การพฒันาระบบ
บริหารจดัการภาครัฐและการใหบ้ริการประชาชนตามหลกัธรรมาภิบาล 
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4) พดัลมดูดอากาศ จาํนวน F` ตวั ๆ ละ PEP บาท รวมเป็นเงิน FM,EME 
บาท รายละเอียดดงันี1  
คุณลกัษณะเฉพาะ 
4.1 ใบพดัขนาด IF นิ1ว ชนิดติดผนงั  
U.F เป็นแบบดึงเชือก 

เป็นราคาตามทอ้งตลาดในทอ้งถิ8น ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ8นสี8ปี (พ.ศ.
FMGI-FMGU) เพิ8มเติมและเปลี8ยนแปลง ฉบบัที8 I หนา้ D` และสอดคลอ้งกบั
ประเด็นยทุธศาสตร์ในการพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่ ประเด็นยทุธศาสตร์
จงัหวดัที8 G : การพฒันาระบบบริหารจดัการภาครัฐและการใหบ้ริการ
ประชาชนตามหลกัธรรมาภิบาล 

5) ตูเ้หล็ก แบบ F บาน จาํนวน I หลงั ๆ ละ M,MOO บาท รายละเอียดดงันี1  
คุณลกัษณะเฉพาะ 
M.I มีมือจบัชนิดบิด 
M.F มีแผน่ชั1นปรับระดบั E ชิ1น 
M.E คุณสมบติัตามมาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม (มอก.) 

ตามบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ ์สาํนกัมาตรฐานงบประมาณ เดือน
มกราคม FMGI ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ8นสี8ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ8มเติม
และเปลี8ยนแปลง ฉบบัที8 F หนา้ EG และสอดคลอ้งกบัประเด็นยทุธศาสตร์
ในการพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่ ประเด็นยทุธศาสตร์จงัหวดัที8 G : การพฒันา
ระบบบริหารจดัการภาครัฐและการใหบ้ริการประชาชนตามหลกัธรรมาภิบาล 

G)   โตะ๊พร้อมเกา้อี1สาํหรับรับประทานอาหาร จาํนวน G ชุดๆ ละ U,MOO 
บาท รวมเป็นเงิน F`,OOO บาท รายละเอียดดงันี1  
คุณลกัษณะเฉพาะ 
G.I โตะ๊ทาํจากไมย้าง หนา้โฟเมกา้สีขาว 
6.2 ขนาดกวา้ง FOO ซม. ลึก GO ซม. สูง `M ซม. 
G.E เกา้อี1ทาํจากไมย้าง ที8นั8งไม ้ขนาดกวา้ง FOO ซม. ลึก EE ซม.  
      สูง UU ซม. 

 เป็นราคาตามทอ้งตลาดในทอ้งถิ8น ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ8นสี8ปี (พ.ศ.
FMGI-FMGU) เพิ8มเติมและเปลี8ยนแปลง ฉบบัที8 I หนา้ DP และสอดคลอ้งกบั
ประเด็นยทุธศาสตร์ในการพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่ ประเด็นยทุธศาสตร์
จงัหวดัที8 G : การพฒันาระบบบริหารจดัการภาครัฐและการใหบ้ริการ
ประชาชนตามหลกัธรรมาภิบาล 
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โรงเรียนบา้นดอนแกว้  จาํนวน `O,FOO  บาท  ประกอบดว้ย 
1) พดัลมแบบโคจรติดเพดาน  จาํนวน MU ตวั ๆ ละ I,EOO บาท รวมเป็น

เงิน `O,FOO บาท รายละเอียดดงันี1  
คุณลกัษณะเฉพาะ 
I.I พดัลมแบบติดเพดาน ขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลาง IG นิ1ว  
I.F ปรับแรงลมได ้E ระดบั 
I.E ปรับรัศมีการส่ายไดต้ั1งแต่ IM, EO และ MO องศา 
I.U กระจายสายลมเยน็ไดทุ้กมุมหอ้งดว้ยระบบหมุนส่ายอยา่งต่อเนื8อง 
I.M มอเตอร์ประสิทธิภาพสูงดว้ยระบบรองลื8นอตัโนมติับอล แบร์ริ8ง -    
      (BALL BEARING) 
I.G เพิ8มความปลอดภยัดว้ยระบบตดัไฟอตัโนมติัเทอร์โมฟิวส์  
      (THERMAL FUSE) 
I.` ผา่นกระบวนการผลิตที8ไดรั้บการรับรองระบบคุณภาพ  
      มาตรฐาน-ระดบัโลก ISO 9001 
I.D ไดรั้บมาตฐานดา้นความปลอดภยัเลขที8 มอก.PEU-FMEE จาก- 
      สาํนกังานมาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม กระทรวง 
      อุตสาหกรรม 
I.P ไดรั้บมาตรฐานประหยดัไฟเบอร์ M จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิต 
      แห่งประเทศไทย 

เป็นราคาตามทอ้งตลาดในทอ้งถิ8น ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ8นสี8ปี (พ.ศ.
2561-2564) เพิ8มเติมและเปลี8ยนแปลง ฉบบัที8 F หนา้ EG และสอดคลอ้งกบั
ประเด็นยทุธศาสตร์ในการพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่ ประเด็นยทุธศาสตร์
จงัหวดัที8 G : การพฒันาระบบบริหารจดัการภาครัฐและการใหบ้ริการ
ประชาชนตามหลกัธรรมาภิบาล 
 

   ครุภณัฑก์ารศึกษา จาํนวน 262,400 บาท 

      

  
สาํหรับจ่ายเป็นค่าครุภณัฑก์ารศึกษา ของโรงเรียนดอนแกว้เนรมิตปัญญา 
โรงเรียนบา้นดอนแกว้ และศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กตาํบลดอนแกว้ F จาํนวน 
FGF,UOO บาท ประกอบดว้ย 
 

โรงเรียนดอนแกว้เนรมิตปัญญา  จาํนวน IFG,OOO บาท  ประกอบดว้ย 
1) โตะ๊นกัเรียน มอก. จาํนวน `O ชุด ๆ ละ I,DOO บาท รวมเป็นเงิน 

IFG,OOO บาท รายละเอียดดงันี1  
คุณลกัษณะเฉพาะ 
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I.I โตะ๊ทาํจากไมย้างอยา่งดี เลขที8 มอก.IUPU-FMUI 
I.F ขนาดกวา้ง GO ซม. ลึก UO ซม. สูง G` ซม.  
I.E โครงทาํจากเหล็กพน่สีอยา่งดี 
I.U เกา้อี1โครงเหล็กที8นั8งและพิงหลงัเป็นไมย้าง เลขที8  
      มอก.IUPM-FMUI 
เป็นราคาตามทอ้งตลาดในทอ้งถิ8น ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ8นสี8ปี 
(พ.ศ.FMGI-FMGU) เพิ8มเติมและเปลี8ยนแปลง ฉบบัที8 I หนา้ D` และ
สอดคลอ้งกบัประเด็นยทุธศาสตร์ในการพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่ 
ประเด็นยทุธศาสตร์จงัหวดัที8 G : การพฒันาระบบบริหารจดัการ
ภาครัฐและการใหบ้ริการประชาชนตามหลกัธรรมาภิบาล 

 

โรงเรียนบา้นดอนแกว้   จาํนวน  PG,OOO  บาท  ประกอบดว้ย 
I)  โตะ๊นกัเรียน  มอก. จาํนวน EO ชุด ๆ ละ I,DOO บาท รวมเป็นเงิน 

MU,OOO บาท รายละเอียดดงันี1  
คุณลกัษณะเฉพาะ 
I.I โตะ๊ทาํจากไมย้างอยา่งดี เลขที8 มอก.IUPU-FMUI 
I.F ขนาดกวา้ง GO ซม. ลึก UO ซม. สูง G` ซม.  
I.E โครงทาํจากเหล็กพน่สีอยา่งดี 
I.U เกา้อี1โครงเหลก็ที8นั8งและพิงหลงัเป็นไมย้าง เลขที8 มอก.IUPM-FMUI 
เป็นราคาตามทอ้งตลาดในทอ้งถิ8น ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ8นสี8ปี 
(พ.ศ.2561-2564) เพิ8มเติมและเปลี8ยนแปลง ฉบบัที8 F หนา้ EG และ
สอดคลอ้งกบัประเด็นยทุธศาสตร์ในการพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่ 
ประเด็นยทุธศาสตร์จงัหวดัที8 G : การพฒันาระบบบริหารจดัการ
ภาครัฐและการใหบ้ริการประชาชนตามหลกัธรรมาภิบาล 

F) เครื8องเล่นสนาม (บา้นเห็ดยกัษก์ระดานลื8น) จาํนวน I ชุดๆ ละ UF,OOO 
บาท รายละเอียดดงันี1  
คุณลกัษณะเฉพาะ 
2.I ขนาด IMD*FDF*FOU cm 
2.2 สินคา้ผลิตจากพลาสติก LLDPE ใชง้านกลางแจง้ได ้
F.E ของเล่นพลาสติก มีหนงัสือรับรองมาตรฐาน ความปลอดภยั 
      ของเล่น มอก.GDM-FMUO (ประเภท I-G ) ออกโดยสาํนกังาน 
      มาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม 
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เป็นราคาตามทอ้งตลาดในทอ้งถิ8น ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ8นสี8ปี (พ.ศ.
2561-2564) เพิ8มเติมและเปลี8ยนแปลง ฉบบัที8 F หนา้ EG และสอดคลอ้งกบั
ประเดน็ยทุธศาสตร์ในการพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่ ประเดน็ยุทธศาสตร์
จงัหวดัที8 G : การพฒันาระบบบริหารจดัการภาครัฐและการใหบ้ริการ
ประชาชนตามหลกัธรรมาภิบาล 
 

 

ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กองคก์ารบริหารส่วนตาํบลดอนแกว้ F 
จาํนวน 40,400 บาท  ประกอบดว้ย 

1) เครื8องเล่นสนาม (อุโมงคห์นอนหลากสี) จาํนวน I ชุดๆ ละ G,EOO 
บาท  รายละเอียดดงันี1  
คุณลกัษณะเฉพาะ 
1.I ขนาด IFU*FOD*IOE cm 
I.F สินคา้ผลิตจากพลาสติก โพลีเอธิลีน ชนิด Food grade 
1.3 ปลอดภยัสาํหรับเด็ก สีสันสดใส คงทนแขง็แรง 
I.U ประกอบดว้ยอุโมงคย์อ่ยคละสี U ท่อน , ผนงัหนา้หนอน        

รองเทา้หนอน ,ลิ1นหนอนตรงทางเขา้ (ไม่มีพื1นดา้นใน) 
เป็นราคาตามทอ้งตลาดในทอ้งถิ8น ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ8นสี8ปี 
(พ.ศ.2561-2564) เพิ8มเติมและเปลี8ยนแปลง ฉบบัที8 F หนา้ E` และ
สอดคลอ้งกบัประเดน็ยทุธศาสตร์ในการพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่ ประเดน็
ยทุธศาสตร์จงัหวดัที8 G : การพฒันาระบบบริหารจดัการภาครัฐและการ
ใหบ้ริการประชาชนตามหลกัธรรมาภิบาล 

2) เครื8องเล่นสนาม (บา้นนอ้ยกลางสวน) จาํนวน I ชุดๆ ละ D,FOO บาท  
รายละเอียดดงันี1  
คุณลกัษณะเฉพาะ 
F.I ขนาด PG*IEE*II` cm 
2.2 สินคา้ผลิตจากพลาสติก คุณภาพดี 
F.E เครื8องเล่นสนามภายในอาคาร 
F.U แขง็แรงทนทาน ไร้เหลี8ยมคม เหมาะสาํหรับเด็ก เพื8อพฒันา   
      การทางดา้นร่างกาย สังคม อารมณ์ และสติปัญญา 
เป็นราคาตามทอ้งตลาดในทอ้งถิ8น ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ8นสี8ปี 
(พ.ศ.2561-2564) เพิ8มเติมและเปลี8ยนแปลง ฉบบัที8 F หนา้ E` และ
สอดคลอ้งกบัประเดน็ยทุธศาสตร์ในการพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่ ประเดน็
ยทุธศาสตร์จงัหวดัที8 G : การพฒันาระบบบริหารจดัการภาครัฐและการ
ใหบ้ริการประชาชนตามหลกัธรรมาภิบาล 
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3) เครื8องเล่นสนาม (ขอบเบาะบอล DIY) จาํนวน I ชุดๆ ละ G,POO บาท  
รายละเอียดดงันี1  
คุณลกัษณะเฉพาะ 
E.I ขนาด UO*IOO*UO cm/ชิ1น 
E.F ผลิตจากฟองนํ1าขึ1นรูปคุณภาพดี หุม้ดว้ยพลาสติก PVC  
E.E เป็นของเล่นเหมาะใชภ้ายในอาคาร สาํหรับเดก็เลก็เพื8อฝึกทกัษะการ
คลาน เดิน ลอด ปีน และหยิบจบั 
เป็นราคาตามทอ้งตลาดในทอ้งถิ8น ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ8นสี8ปี (พ.ศ.
2561-2564) เพิ8มเติมและเปลี8ยนแปลง ฉบบัที8 F หนา้ E` และสอดคลอ้งกบั
ประเดน็ยทุธศาสตร์ในการพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่ ประเดน็ยุทธศาสตร์
จงัหวดัที8 G : การพฒันาระบบบริหารจดัการภาครัฐและการใหบ้ริการ
ประชาชนตามหลกัธรรมาภิบาล 

4) เครื8องเล่นสนาม (เบาะนุ่มเขา้มุม) จาํนวน I ชุดๆ ละ IP,OOO บาท  
รายละเอียดดงันี1  
คุณลกัษณะเฉพาะ 
4.1 ขนาด IFO*IFO*EM cm 
4.2 ผลิตจากฟองนํ1าขึ1นรูปคุณภาพดี หุม้ดว้ยพลาสติก PVC  
U.E เป็นของเล่นเหมาะใชภ้ายในอาคาร สาํหรับเดก็เลก็เพื8อฝึกทกัษะการ
คลาน เดิน ลอด ปีน และหยิบจบั 
เป็นราคาตามทอ้งตลาดในทอ้งถิ8น ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ8นสี8ปี (พ.ศ.
2561-2564) เพิ8มเติมและเปลี8ยนแปลง ฉบบัที8 F หนา้ E` และสอดคลอ้งกบั
ประเดน็ยทุธศาสตร์ในการพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่ ประเดน็ยุทธศาสตร์
จงัหวดัที8 G : การพฒันาระบบบริหารจดัการภาครัฐและการใหบ้ริการ
ประชาชนตามหลกัธรรมาภิบาล 
    

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิย ุ จาํนวน 106,600 บาท 

      

  
สาํหรับจ่ายเป็นค่าครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิย ุของโรงเรียนดอนแกว้ 
เนรมิตปัญญา  จาํนวน IOG,GOO บาท รายละเอียดดงันี1  

1) เครื8องเสียงภาคสนาม จาํนวน I ชุดๆ ละ EU,MOO บาท รายละเอียดดงันี1  
คุณลกัษณะเฉพาะ 

1.1 พาวเวอร์แอมป์ จาํนวน I แท่น 
      - ตอบสนองที8ยา่นความถี8 FREG : 20 Hz-20KHz 
      - DF>350 w @80OHM 1KHz ; Class AB 
      - กาํลงัขยาย MOO w ที8 D ohm และ POO w ที8 U ohm   
1.2 ตูล้าํโพง จาํนวน F ตู ้
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      - ตวัตูท้าํดว้ยพลาสติกอยา่งดีแขง็แรงไดม้าตรฐานตามสูตรของ 
        ตูล้าํโพงแบบ กลาง+แหลม 
      - ขนาดของดอกลาํโพง IM” 2 ดอกคู่ + วฟูเฟอร์ I”  
        ค่า Impedance 8 Ohm กาํลงัขยาย EOO-IOOO w 
      - รับประกนั G เดือน 
1.3 สายสัญญาณ VCT 2x1.5 ยาว IOO ม. จาํนวน I ขด 
      - เป็นสายหุม้ฉนวน ทาํดว้ยทองแดงหรืออะลูมิเนียม โดยสาย 
        ทองแดงจะเป็นตวันาํสัญญาณบวกและสายตีเกลียวนาํ 
        สัญญาณลบ วสัดุที8ใชผ้ลิตทนความร้อน 
I.U หวัคอนเน็คเตอร์ สาํหรับเขา้ระบบ PA จาํนวน I ชุด 
      - หวัต่อสาํหรับเชื8อมอุปกรณ์เครื8องเสียงกบัลาํโพง ผลิตจาก 
        อลูมิเนียมอยา่งดี แขง็แรง รองรับการใชง้านไดย้าวนาน 

เป็นราคาตามทอ้งตลาดในทอ้งถิ8น ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ8นสี8ปี 
(พ.ศ.FMGI-FMGU) เพิ8มเติมและเปลี8ยนแปลง ฉบบัที8 I หนา้ DD และ
สอดคลอ้งกบัประเด็นยทุธศาสตร์ในการพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่ 
ประเด็นยทุธศาสตร์จงัหวดัที8 G : การพฒันาระบบบริหารจดัการภาครัฐ
และการใหบ้ริการประชาชนตามหลกัธรรมาภิบาล 

2) กลอ้งวงจรปิดชุด IG ตวั จาํนวน I ชุดๆละ U`,EIO บาท รายละเอียดดงันี1  
คุณลกัษณะเฉพาะ 

2.1 DVR 16 CH 2MP จาํนวน I หน่วย 
   - บนัทึกภาพความละเอียดไดสู้งสุดที8 IODOP  
   - ดูออนไลน์ผา่นอินเตอร์เน็ต ,โทรศพัทส์มาร์ทโฟน 

F.F กลอ้ง AHD 2 MP จาํนวน IG ตวั 
   - ความละเอียด F ลา้นพิกเซล  
   - บนัทึกภาพที8 FM/EO fips@1080P  
   - เลนส์ E.G mm.  
   - IP67 , DC12V 

2.3 HDD 4 TB (สีม่วง) WD จาํนวน I หน่วย 
F.U สายไฟ ยาว IUO เมตร , สาย LAN ยาว IMO เมตร ,  
      สาย RG6 Power ยาว IEO เมตร , บารัน AHD จาํนวน IF หน่วย 
      พร้อมค่าติดตั1ง จาํนวน IG จุด 
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เป็นราคาตามทอ้งตลาดในทอ้งถิ8น ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ8นสี8ปี 
(พ.ศ.FMGI-FMGU) เพิ8มเติมและเปลี8ยนแปลง ฉบบัที8 I หนา้ DP และ
สอดคลอ้งกบัประเด็นยทุธศาสตร์ในการพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่ 
ประเด็นยทุธศาสตร์จงัหวดัที8 G : การพฒันาระบบบริหารจดัการภาครัฐ
และการใหบ้ริการประชาชนตามหลกัธรรมาภิบาล 

3) กลอ้งวงจรปิดชุด D ตวั จาํนวน I ชุดๆ ละ FU,`PO บาท รายละเอียดดงันี1  
คุณลกัษณะเฉพาะ 

3.1 DVR 8 CH 2MP จาํนวน I หน่วย 
   - บนัทึกภาพความละเอียดไดสู้งสุดIODOP  
   - ดูออนไลน์ผา่นอินเตอร์เน็ต ,โทรศพัทส์มาร์ทโฟน 

E.F กลอ้ง AHD 2 MP จาํนวน D ตวั 
   - ความละเอียด F ลา้นพิกเซล  
   - บนัทึกภาพที8 FM/EO fips@1080P  
   - เลนส์ E.G mm.  
   - IP67 , DC12V 

3.3 HDD 2 TB (สีม่วง) WD จาํนวน I หน่วย 
E.U สายไฟ ยาว `O เมตร , สาย LAN ยาว IOO เมตร ,  
      สาย RG6 Power ยาว DO เมตร , บารัน AHD จาํนวน G หน่วย 
      พร้อมค่าติดตั1ง จาํนวน D จุด 

เป็นราคาตามทอ้งตลาดในทอ้งถิ8น ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ8นสี8ปี 
(พ.ศ.FMGI-FMGU) เพิ8มเติมและเปลี8ยนแปลง ฉบบัที8 I หนา้ DP และ
สอดคลอ้งกบัประเด็นยทุธศาสตร์ในการพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่ 
ประเด็นยทุธศาสตร์จงัหวดัที8 G : การพฒันาระบบบริหารจดัการภาครัฐ
และการใหบ้ริการประชาชนตามหลกัธรรมาภิบาล 

 
   ครุภณัฑง์านบา้นงานครัว จาํนวน 34,000 บาท 

      

  
สาํหรับจ่ายเป็นค่าครุภณัฑง์านบา้นงานครัว ของโรงเรียนดอนแกว้ 
เนรมิตปัญญา และโรงเรียนบา้นดอนแกว้ จาํนวน EU,OOO บาท ดงันี1  

โรงเรียนดอนแกว้เนรมิตปัญญา  จาํนวน IM,OOO  บาท  ประกอบดว้ย 
1) เครื8องทาํนํ1าเยน็ แบบต่อท่อ ขนาด F ก๊อก จาํนวน I เครื8องๆ ละ 

IM,OOO บาท รายละเอียดดงันี1  
คุณลกัษณะเฉพาะ 
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1.1 ตวัเครื8องทั1งภายนอกและภายในทาํดว้ยโลหะไม่เป็นสนิม 
1.2 ถงับรรจุนํ1าภายในทาํดว้ยโลหะไม่เป็นสนิม ไร้สารตะกั8ว 
1.3 มีอุปกรณ์ควบคุมการเปิด-ปิดนํ1า  
1.4 มีระบบตดัไฟอตัโนมติั           
1.5 ใชไ้ฟฟ้า AC FFO โวลท ์MO เฮิรตซ์ 
1.6 ราคาไม่รวมค่าติดตั1ง อุปกรณ์การติดตั1ง เช่น เบรกเกอร์กนัดูด 

และไม่รวมเครื8องกรองนํ1า 
ตามบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ ์สาํนกัมาตรฐานงบประมาณ เดือน
มกราคม FMGI ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ8นสี8ปี (พ.ศ.2561-2564)  
หนา้ 260 และสอดคลอ้งกบัประเด็นยทุธศาสตร์ในการพฒันาจงัหวดั
เชียงใหม่ ประเด็นยทุธศาสตร์จงัหวดัที8 G : การพฒันาระบบบริหาร
จดัการภาครัฐและการใหบ้ริการประชาชนตามหลกัธรรมาภิบาล 

โรงเรียนบา้นดอนแกว้   จาํนวน IP,000 บาท  ประกอบดว้ย 
1) ตูเ้ยน็  ขนาด IE คิวบิกฟุต  จาํนวน I ตู ้ๆ ละ IP,OOO บาท  

รายละเอียดดงันี1  
คุณลกัษณะเฉพาะ 

           I.I ขนาดที8กาํหนดเป็นความจุภายในขั1นตํ8า 
           I.F ขนาดความจุไม่นอ้ยกวา่ IE คิวบิกฟุต เป็นรุ่นที8ไดรั้บฉลาก 

ประสิทธิภาพ เบอร์ M ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
           I.E การจดัซื1อตูเ้ยน็ขนาดอื8นใหพ้ิจารณาถึงการประหยดัพลงังาน  
                 ไฟฟ้าดว้ย นอกเหนือจากการพิจารณาดา้นราคา 

ตามบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ ์สาํนกัมาตรฐานงบประมาณ เดือน
มกราคม FMGI ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ8นสี8ปี (พ.ศ.2561-2564) 
เพิ8มเติมและเปลี8ยนแปลง ฉบบัที8 F หนา้ E` และสอดคลอ้งกบั
ประเด็นยทุธศาสตร์ในการพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่ ประเด็น
ยทุธศาสตร์จงัหวดัที8 G : การพฒันาระบบบริหารจดัการภาครัฐและ
การใหบ้ริการประชาชนตามหลกัธรรมาภิบาล 
 

   ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ จาํนวน 64,000 บาท 

      

  
สาํหรับจ่ายเป็นค่าครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ ของโรงเรียนบา้นดอนแกว้ ดงันี1  

1) คอมพิวเตอร์โนต้บุก๊ สาํหรับงานสาํนกังาน จาํนวน U เครื8องๆ ละ 
IG,OOO บาท รวมเป็นเงิน GU,OOO บาท  รายละเอียดดงันี1  
คุณลกัษณะพื1นฐาน 
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I.I มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่นอ้ยกวา่ F แกนหลกั (F core)  
      จาํนวน I หน่วย โดยมีคุณลกัษณะอยา่งใดอยา่งหนึ8ง หรือดีกวา่  
      ดงันี1  

I.I.I ในกรณีที8มีหน่วยความจาํแบบ Cache Memory ขนาด 
               ไม่นอ้ยกวา่ F MB ตอ้งมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื1นฐาน 
               ไม่นอ้ยกวา่ F.M GHz และมีหน่วยประมวลผลดา้นกราฟิก  
               (Graphics Processing Unit) ไม่นอ้ยกวา่ G แกน หรือ 

I.I.F ในกรณีที8มีหน่วยความจาํแบบ Cache Memory ขนาด 
               ไม่นอ้ยกวา่ E MB ตอ้งมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื1นฐาน 
               ไม่นอ้ยกวา่ F.U GHz 
I.F มีหน่วยความจาํหลกั (RAM) ชนิด DDRU หรือดีกวา่ ขนาด 
      ไม่นอ้ยกวา่ U GB 
I.E มีหน่วยจดัเก็บขอ้มูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่นอ้ยกวา่ I TB  
      หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่นอ้ยกวา่ IFO GB  
      จาํนวน I หน่วย 
I.U มีจอภาพที8รองรับความละเอียดไม่นอ้ยกวา่ I,EGG x 768 Pixel  
      และมีขนาดไม่นอ้ยกวา่ IF นิ1ว 
I.M มี DVD-RW หรือดีกวา่ แบบติดตั1งภายใน (Internal) หรือ 
       ภายนอก (External) จาํนวน I หน่วย 
I.G มีช่องเชื8อมต่อ (Interface) แบบ USB F.O หรือดีกวา่ ไม่นอ้ยกวา่  
      E ช่อง 
I.` มีช่องเชื8อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จานวนไม่นอ้ยกวา่ I ช่อง 
I.D มีช่องเชื8อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ  
      10/100/1000 Base-T หรือดีกวา่ จานวนไม่นอ้ยกวา่ I ช่อง 
I.P สามารถใชง้านไดไ้ม่นอ้ยกวา่ Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac)  
       และ Bluetooth 
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื1นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ประจาํปี พ.ศ. FMGI ณ วนัที8 FE พฤษภาคม FMGI ปรากฏในแผนพฒันา
ทอ้งถิ8นสี8 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ8มเติมและเปลี8ยนแปลง ฉบบัที8 F หนา้ ED 
และสอดคลอ้งกับประเด็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาจังหวดัเชียงใหม่ 
ประเด็นยุทธศาสตร์จงัหวดัที8 G : การพฒันาระบบบริหารจดัการภาครัฐ
และการใหบ้ริการประชาชนตามหลกัธรรมาภิบาล  

   ครุภณัฑด์นตรีและนาฏศิลป์ จาํนวน 27,700 บาท 
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สาํหรับจ่ายเป็นค่าครุภณัฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์ ของโรงเรียนดอนแกว้ 
เนรมิตปัญญา จาํนวน F`,`OO บาท ดงันี1  

1) สะลอ้เล็ก ติดลูกบิด จาํนวน M คนัๆ ละ I,`OO บาท รวมเป็นเงิน D,MOO 
บาท  รายละเอียดดงันี1  
คุณลกัษณะเฉพาะ 
I.I ทาํดว้ยกะลามะพร้าว ตวักะลาตอ้งใหก้งัวาน 
I.F ดา้มสะลอ้ทาํดว้ยไมเ้นื1อแขง็อยา่งดี 
I.E มีลูกบิดไม ้F จุด และใส่ลูกบิดกีตา้ร์แทน 
I.U ใส่สายลวด (กีตา้ร์) ตั1งลูก E ได ้ระดบัเสียงตรงตามมาตรฐาน 
I.M คนัชกัทาํดว้ยไมเ้นื1อแขง็ และหางไนลอน  
เป็นราคาตามทอ้งตลาดในทอ้งถิ8น ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ8นสี8ปี 
(พ.ศ.2561-2564) เพิ8มเติมและเปลี8ยนแปลง ฉบบัที8 F หนา้ ED และ
สอดคลอ้งกบัประเด็นยทุธศาสตร์ในการพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่ 
ประเด็นยทุธศาสตร์จงัหวดัที8 G : การพฒันาระบบบริหารจดัการ
ภาครัฐและการใหบ้ริการประชาชนตามหลกัธรรมาภิบาล 

2) สะลอ้กลาง ติดลูกบิด จาํนวน M คนัๆ ละ I,POO บาท รวมเป็นเงิน 
P,MOO บาท  รายละเอียดดงันี1  
คุณลกัษณะเฉพาะ 
F.I ทาํดว้ยกะลามะพร้าว ตวักะลาตอ้งใหก้งัวาน 
F.F ดา้มสะลอ้ทาํดว้ยไมเ้นื1อแขง็อยา่งดี 
F.E มีลูกบิดไม ้F จุด และใส่ลูกบิดกีตา้ร์แทน 
F.U ใส่สายลวด (กีตา้ร์) ตั1งลูก U ได ้ระดบัเสียงตรงตามมาตรฐาน 
F.M คนัชกัทาํดว้ยไมเ้นื1อแขง็ และหางไนลอน  
เป็นราคาตามทอ้งตลาดในทอ้งถิ8น ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ8นสี8ปี 
(พ.ศ.2561-2564) เพิ8มเติมและเปลี8ยนแปลง ฉบบัที8 F หนา้ ED  และ
สอดคลอ้งกบัประเด็นยทุธศาสตร์ในการพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่ 
ประเด็นยทุธศาสตร์จงัหวดัที8 G : การพฒันาระบบบริหารจดัการ
ภาครัฐและการใหบ้ริการประชาชนตามหลกัธรรมาภิบาล 
 
 
 

3) ซึงเล็ก ติดลูกบิด จาํนวน I ตวัๆ ละ F,IOO บาท รายละเอียดดงันี1  
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คุณลกัษณะเฉพาะ 
E.I ตวัซึงทาํดว้ยไมส้ักอยา่งดี ขดูทั1งตวั ปิดหนา้ดว้ยไมแ้ผน่ 
E.F มีลูกบิดไมห้ลอก ดา้นละ F ตวั และใส่ลูกบิดกีตา้ร์แทน 
E.E หนา้ซึงขนาด D นิ1ว 
E.U ใส่สายลวด (กีตา้ร์) ตั1งเสียงได ้ระดบัเสียงตรงตามมาตรฐาน 
เป็นราคาตามทอ้งตลาดในทอ้งถิ8น ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ8นสี8ปี 
(พ.ศ.2561-2564) เพิ8มเติมและเปลี8ยนแปลง ฉบบัที8 F หนา้ ED และ
สอดคลอ้งกบัประเดน็ยทุธศาสตร์ในการพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่ ประเดน็
ยทุธศาสตร์จงัหวดัที8 G : การพฒันาระบบบริหารจดัการภาครัฐและการ
ใหบ้ริการประชาชนตามหลกัธรรมาภิบาล 

4) ซึงกลาง ติดลูกบิด จาํนวน I ตวัๆ ละ F,`OO บาท รายละเอียดดงันี1  
คุณลกัษณะเฉพาะ 
U.I ตวัซึงทาํดว้ยไมส้ักอยา่งดี ขดูทั1งตวั ปิดหนา้ดว้ยไมแ้ผน่ 
U.F มีลูกบิดไมห้ลอก ดา้นละ F ตวั และใส่ลูกบิดกีตา้ร์แทน 
U.E หนา้ซึงขนาด IO นิ1ว 
U.U ใส่สายลวด (กีตา้ร์) ตั1งเสียงได ้ระดบัเสียงตรงตามมาตรฐาน 
เป็นราคาตามทอ้งตลาดในทอ้งถิ8น ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ8นสี8ปี (พ.ศ.
2561-2564) เพิ8มเติมและเปลี8ยนแปลง ฉบบัที8 F หนา้ ED และสอดคลอ้งกบั
ประเดน็ยทุธศาสตร์ในการพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่ ประเดน็ยุทธศาสตร์
จงัหวดัที8 G :  การพฒันาระบบบริหารจดัการภาครัฐและการใหบ้ริการ
ประชาชนตามหลกัธรรมาภิบาล 

5) ซึงใหญ่ ติดลูกบิด จาํนวน I ตวัๆ ละ E,EOO บาท รายละเอียดดงันี1  
คุณลกัษณะเฉพาะ 
M.I ตวัซึงทาํดว้ยไมส้ักอยา่งดี ขดูทั1งตวั ปิดหนา้ดว้ยไมแ้ผน่ 
M.F มีลูกบิดไมห้ลอก ดา้นละ F ตวั และใส่ลูกบิดกีตา้ร์แทน 
M.E หนา้ซึงขนาด IF นิ1ว 
M.U ใส่สายลวด (กีตา้ร์) ตั1งเสียงได ้ระดบัเสียงตรงตามมาตรฐาน 
เป็นราคาตามทอ้งตลาดในทอ้งถิ8น ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ8นสี8ปี (พ.ศ.
2561-2564) เพิ8มเติมและเปลี8ยนแปลง ฉบบัที8 F หนา้ ED และสอดคลอ้งกบั
ประเดน็ยทุธศาสตร์ในการพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่ ประเดน็ยุทธศาสตร์
จงัหวดัที8 G : การพฒันาระบบบริหารจดัการภาครัฐและการใหบ้ริการ
ประชาชนตามหลกัธรรมาภิบาล 

6) ขลุ่ยหลิบพื1นเมือง ไมไ้ผ ่จาํนวน M เลาๆ ละ EFO บาท รวมเป็นเงิน 
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I,GOO บาท รายละเอียดดงันี1  
คุณลกัษณะเฉพาะ 
G.I ตวัขลุ่ยทาํดว้ยไมไ้ผ ่ขดัเงาตามธรรมชาติ 
G.F มีขนาดความยาวประมาณ UO-UM ซม. เส้นผา่นศูนยก์ลาง F ซม. 
G.E มีเสียงดงัสดใสทุกนิ1ว มีครบทุกหน่วยเสียงตามหลกัดนตรีไทย 
เป็นราคาตามทอ้งตลาดในทอ้งถิ8น ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ8นสี8ปี 
(พ.ศ.2561-2564) เพิ8มเติมและเปลี8ยนแปลง ฉบบัที8 F หนา้ EP และ
สอดคลอ้งกบัประเด็นยทุธศาสตร์ในการพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่ 
ประเด็นยทุธศาสตร์จงัหวดัที8 G : การพฒันาระบบบริหารจดัการ
ภาครัฐและการใหบ้ริการประชาชนตามหลกัธรรมาภิบาล 

      
  

       
   ค่าที�ดินและสิ�งก่อสร้าง รวม 400,000 บาท 
   ค่าบาํรุงรักษาและปรับปรุงที8ดินและสิ8งก่อสร้าง  จาํนวน  400,000  บาท 

    

โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ สาํหรับจ่ายเป็น 
1)  ค่าใชจ่้ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ 
     โรงเรียนดอนแกว้เนรมิตปัญญา  เป็นเงิน  200,000 บาท 
F)  ค่าใชจ่้ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ 
     โรงเรียนบา้นดอนแกว้  เป็นเงิน  200,000 บาท 
โดยถือปฏิบติัตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที8สุด ที8 มท ODIG.F/ว EF`U 
ลงวนัที8 IP มิถุนายน FMGI 

   

  งบเงินอุดหนุน รวม 1,064,000 บาท 
   เงินอุดหนุน รวม 1,064,000 บาท 
   เงินอุดหนุนส่วนราชการ จาํนวน 1,064,000 บาท 

      

  
สาํหรับอุดหนุนให้แก่ 

(1) โรงเรียนบา้นพระนอน   จาํนวน I,OIU,OOO บาท ประกอบดว้ย 
1)  โครงการอาหารกลางวนัโรงเรียนบา้นพระนอน สาํหรับ
นกัเรียน  จาํนวน 241 คน อตัราคนละ 20 บาท  จาํนวน 200 วนั   
 เป็นเงิน  964,000  บาท (โดยถือปฏิบติัตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยวา่ดว้ยเงินอุดหนุนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ8น พ.ศ.
FMMP และหนงัสือกระทรวง มหาดไทย ด่วนที8สุด ที8 มท ODOD.F/ว 
EGIG ลว. FU มิถุนายน FMMP) ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ8นสี8ปี 
(พ.ศ.FMGI – 2564) เพิ8มเติมและเปลี8ยนแปลง ฉบบัที8 F หนา้ EI และ
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สอดคลอ้งกบัประเด็นยทุธศาสตร์ในการพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่ 
ประเด็นยทุธศาสตร์จงัหวดัที8 E : การเสริมสร้างสังคมใหมี้คุณภาพ  
คงอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรม 
  2)  โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา จาํนวน
50,000 บาท สาํหรับจ่ายเป็นค่าพาหนะ ค่าที8พกั ค่าอาหารและ
เครื8องดื8ม และอื8นๆ ที8เกี8ยวขอ้งกบัโครงการ (โดยถือปฏิบติัตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงินอุดหนุนขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถิ8น พ.ศ.FMMP และหนงัสือกระทรวง มหาดไทย ด่วนที8สุด 
ที8 มท ODOD.F/ว EGIG ลว. FU มิถุนายน FMMP) ปรากฏในแผนพฒันา
ทอ้งถิ8นสี8ปี (พ.ศ.FMGI – 2564) หนา้ FEF และสอดคลอ้งกบัประเดน็
ยทุธศาสตร์ในการพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่ ประเดน็ยทุธศาสตร์จงัหวดัที8 
3 : การเสริมสร้างสังคมใหมี้คุณภาพ  คงอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรม 

(2) โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่   จาํนวน MO,OOO บาท 
ประกอบดว้ย 
1)  โครงการพฒันาการจดัการขยะในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์
เชียงใหม่   จาํนวน EM,OOO บาท (โดยถือปฏิบติัตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงินอุดหนุนขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถิ8น พ.ศ.FMMP และหนงัสือกระทรวง มหาดไทย ด่วนที8สุด ที8 
มท ODOD.F/ว EGIG ลว. FU มิถุนายน FMMP) ปรากฏในแผนพฒันา
ทอ้งถิ8นสี8ปี (พ.ศ.FMGI – 2564) หนา้ FEI และสอดคลอ้งกบัประเด็น
ยทุธศาสตร์ในการพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่ ประเด็นยทุธศาสตร์
จงัหวดัที8 U : การส่งเสริมและพฒันาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ8งแวดลอ้ม ใหส้มบูรณ์โดยใชเ้ทคโนโลยแีละนวตักรรม 

2)  โครงการเขา้ค่ายพฒันาเยาวชนไทยใฝ่ความดี จาํนวน IM,OOO 
บาท (โดยถือปฏิบติัตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงิน
อุดหนุนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ8น พ.ศ.FMMP และหนงัสือ
กระทรวง มหาดไทย ด่วนที8สุด ที8 มท ODOD.F/ว EGIG ลว. FU 
มิถุนายน FMMP) ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ8นสี8ปี (พ.ศ.FMGI – 
FMGU) หนา้ FEI และสอดคลอ้งกบัประเด็นยทุธศาสตร์ในการ
พฒันาจงัหวดัเชียงใหม่ ประเด็นยทุธศาสตร์จงัหวดัที8 E : การ
เสริมสร้างสังคมใหมี้คุณภาพ  คงอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรม  

 2.1.3   งานระดับมัธยมศึกษา รวม 50,000 บาท 
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      งบเงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท 
   เงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท 
   เงินอุดหนุนส่วนราชการ จาํนวน 50,000 บาท 
    สาํหรับอุดหนุนให้แก่ 

   

    (I) โรงเรียนนวมินทราชูทิศพายพัเชียงใหม่  จาํนวน F โครงการ ดงันี1  
   

     

  
1)  โครงการรักษภ์าษานาํภูมิปัญญาสู่เยาวชน จาํนวน FO,OOO บาท เพื8อ

ส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้ภูมิปัญญาทอ้งถิ8นทางภาษา จากวทิยากร 
ในชุมชน ค่าใชจ่้ายประกอบดว้ย ค่าสมนาคุณวทิยากร ค่ายานพาหนะ 
ค่าอาหารกลางวนั  ค่าวสัดุอุปกรณ์ และค่าใชจ่้ายอื8นที8จาํเป็น โดยถือ
ปฏิบติัตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที8สุด ที8 มท ODOD.F/ว EGIG  
ลว.FU มิ.ย. FMMP ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ8นสี8ปี (พ.ศ.FMGI – 2564) 
หนา้ FUE และสอดคลอ้งกบัประเด็นยทุธศาสตร์ในการพฒันาจงัหวดั
เชียงใหม่ ประเด็นยทุธศาสตร์จงัหวดัที8 E : การเสริมสร้างสังคมใหมี้
คุณภาพ  คงอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรม 

2)  โครงการค่ายวทิยาศาสตร์ทอ้งถิ8นพร้อมสู่ AEC จาํนวน EO,OOO บาท  
     เพื8อส่งเสริมให้นกัเรียน เกิดทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ และ

รู้จกัการใชแ้หล่งเรียนรู้ในชุมชนใกลโ้รงเรียนใหเ้กิดประโยชน์อยา่ง
สูงสุด ค่าใชจ่้าย ประกอบดว้ย ค่าอาหารกลางวนั ค่าอาหารวา่งและ
เครื8องดื8ม  ค่าวสัดุอุปกรณ์ และค่าใชจ่้ายอื8นๆที8จาํเป็น โดยถือปฏิบติั 
ตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที8สุด ที8 มท ODOD.F/ว EGIG  ลว.FU 
มิ.ย. FMMP ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ8นสี8ปี (พ.ศ.2561-2564) หนา้ 231  
และสอดคลอ้งกบัประเด็นยทุธศาสตร์ในการพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่ 
ประเด็นยทุธศาสตร์จงัหวดัที8 E : การเสริมสร้างสังคมใหมี้คุณภาพ             
คงอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรม 
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 2.1.4  งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รวม 75,000 บาท 
      งบดําเนินงาน รวม 75,000 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท 
   รายจ่ายเกี8ยวเนื8องกบัการปฏิบติัราชการที8ไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอื8นๆ จาํนวน  10,000 บาท 
    โครงการมุมนกัอ่าน จาํนวน 10,000 บาท 

      

  
เพื8อส่งเสริมการเรียนรู้ของพนกังานเจา้หนา้ที8ของ อบต. ตลอดจน 
ประชาชนในตาํบลดอนแกว้ ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ8นสี8ปี (พ.ศ.2561-
2564) หนา้ 158  และสอดคลอ้งกบัประเด็นยทุธศาสตร์ในการพฒันาจงัหวดั
เชียงใหม่ ประเด็นยทุธศาสตร์จงัหวดัที8 E : การเสริมสร้างสังคมใหมี้คุณภาพ  
คงอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรม 
 

      

 

   ค่าวสัดุ รวม 65,000 บาท 
    วสัดุสาํนกังาน จาํนวน 65,000 บาท 

      

  
สาํหรับจ่ายเป็นค่าจดัซื1อหนงัสือพิมพใ์หแ้ก่ที8อ่านหนงัสือพิมพป์ระจาํ
หมู่บา้น ทั1งหมด II หมู่บา้น หมู่บา้นละ F ฉบบั/วนั จาํนวน EGM วนั   
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2.2  แผนงานสาธารณสุข  
 2.2.1  งานบริหารทั�วไปเกี�ยวกับสาธารณสุข รวม 3,321,440 บาท 
       งบบุคลากร รวม 2,101,440 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,101,440 บาท 
   เงินเดือนพนกังาน จาํนวน 1,350,240 บาท 

      

  
สาํหรับจ่ายเป็นเงินเดือนใหแ้ก่พนกังานส่วนตาํบล จาํนวน 3 อตัรา ดงันี1  
(1) ตาํแหน่งผูอ้าํนวยการกองสาธารณสุขและสิ8งแวดลอ้ม   
(2) ตาํแหน่งนกัวชิาการสาธารณสุข   

      

   เงินเพิ8มต่างๆ ของพนกังาน จาํนวน 67,200 บาท 

      

  
สาํหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน ตาํแหน่งผูอ้าํนวยการกองสาธารณสุข 
และสิ8งแวดลอ้ม  

      

   เงินประจาํตาํแหน่ง จาํนวน 67,200 บาท 

      

  
สาํหรับจ่ายเป็นเงินประจาํตาํแหน่ง ใหก้บัผูอ้าํนวยการกองสาธารณสุข 
และสิ8งแวดลอ้ม  

      

   ค่าตอบแทนพนกังานจา้ง จาํนวน 544,800 บาท 

      

  
(1)  สาํหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนใหก้บัพนกังานจา้งตามภารกิจ ตาํแหน่ง 
       พนกังานขบัรถยนต ์ รวมเป็นเงิน 112,800 บาท   
(2)  สาํหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนใหก้บัพนกังานจา้งทั8วไป  ตาํแหน่งคนงาน 
      ทั8วไป จาํนวน U อตัรา  รวมเป็นเงิน 432,000 บาท    

      

   เงินเพิ8มต่าง ๆ ของพนกังานจา้ง จาํนวน 72,000 บาท 

      

  
(1)  สาํหรับจ่ายเป็นเงินเพิ8มค่าครองชีพชั8วคราวใหก้บัพนกังานจา้งตามภารกิจ 
       ตาํแหน่งพนกังานขบัรถยนต ์รวมเป็นเงิน 24,000  บาท         
(2)  สาํหรับจ่ายเป็นเงินเพิ8มค่าครองชีพชั8วคราวใหก้บัพนกังานจา้งทั8วไป  
       ตาํแหน่งคนงานทั8วไป จาํนวน U อตัรา รวมเป็นเงิน 48,000  บาท   

      

   
งบดําเนินงาน 

รวม 1,220,000 บาท 

   ค่าตอบแทน รวม 30,000 บาท 
   ค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ จาํนวน 30,000 บาท 

      

  
เพื8อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการใหแ้ก่พนกังานส่วน
ตาํบล ลูกจา้ง และพนกังานจา้ง 
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   ค่าใช้สอย รวม 1,100,000 บาท 
   รายจ่ายเพื8อใหไ้ดม้าซึ8 งบริการ จาํนวน 20,000 บาท 

      

  
สาํหรับจ่ายเป็น 
(1)  ค่าจา้งเหมาทาํป้ายประชาสัมพนัธ์โครงการและกิจกรรมต่างๆ  
       จาํนวน 10,000 บาท 
(2)  ค่าจา้งเหมาถ่ายเอกสาร และเขา้เล่มเอกสารต่างๆ จาํนวน 10,000 บาท 
                                             ฯลฯ 

      

   รายจ่ายเกี8ยวเนื8องกบัการปฏิบติัราชการที8ไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอื8นๆ จาํนวน 1,080,000  บาท 
    ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจกัร และนอกราชอาณาจกัร จาํนวน 80,000 บาท 

      

  
เพื8อเป็นค่าเบี1ยเลี1ยงเดินทาง ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที8พกั  ค่าบริการจอดรถ ณ  
ท่าอากาศยาน ค่าผา่นทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใชส้นามบิน
ค่าลงทะเบียนต่างๆ  และค่าใชจ่้ายอื8นๆ สาํหรับปฏิบติังานขององคก์ารบริหาร
ส่วนตาํบลในการไปราชการ  

      

    โครงการเงินอุดหนุนสาํหรับสนบัสนุนการพฒันาคุณภาพการใหบ้ริการดา้น
สาธารณสุขของสถานีอนามยัที8ถ่ายโอนใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ8น 

จาํนวน 1,000,000 บาท 

      

  
เพื8อจ่ายเป็นการพฒันาคุณภาพการใหบ้ริการดา้นสาธารณสุขสาํหรับ
โรงพยาบาลชุมชนตาํบลดอนแกว้ โดยถือปฏิบติัตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยวา่ดว้ยเงินบาํรุงโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุขของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ8น พ.ศ.FMGO  
 

      

   ค่าวสัดุ รวม 90,000 บาท 
   วสัดุสาํนกังาน จาํนวน 40,000 บาท 

      

  
สาํหรับจ่ายเป็นค่าวสัดุสาํนกังานต่างๆ เช่น ค่าเครื8องเขียน  แบบพิมพ ์ กระดาษ
ดินสอ ปากกา ไมบ้รรทดั  คลิป  แฟ้ม หรือวสัดุสาํนกังานอื8นๆ ที8จาํเป็น ซึ8 งมี
ราคาต่อหน่วย หรือต่อชุด 

      

   วสัดุไฟฟ้าและวทิย ุ จาํนวน 3,000 บาท 

      

  
สาํหรับจ่ายเป็นค่าวสัดุอุปกรณ์ไฟฟ้าและวทิยตุ่างๆ เช่น ฟิวส์  เทปพนั
สายไฟ  ปลัdกไฟ สายไฟ แบตเตอรี8  หรือวสัดุไฟฟ้าและวิทยอืุ8นๆที8จาํเป็น 

      

   วสัดุยานพาหนะและขนส่ง จาํนวน 25,000 บาท 

      

  
สาํหรับจ่ายเป็นค่า  ยางนอก  ยางใน แบตเตอรี8   เพลาตลบัลูกปืน นํ1ามนั
เบรก  นํ1ามนัเครื8อง  นํ1ามนัเกียร์  หวัเทียน ผา้เบรก  จานเบรก  คลชั  และวสัดุ
ยานพาหนะและขนส่งอื8นๆ ที8จาํเป็น  

      

   วสัดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย ์ จาํนวน 5,000 บาท 
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สาํหรับจ่ายค่าจดัซื1อยาและเวชภณัฑ ์เพื8อใชใ้นการปฐมพยาบาล และเจบ็ป่วย
ฉุกเฉิน ของบุคลากร 

      

   วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ จาํนวน 2,000 บาท 

      

  
สาํหรับจ่ายเป็นค่ากระดาษเขียนโปสเตอร์  พูก่นัและสี โฟม  แถบบนัทึกเสียง
หรือภาพ รูปสี หรือขาวดาํที8ไดจ้ากการลา้ง อดั ขยาย ค่าถ่ายพิมพเ์ขียว  ค่าถ่าย
เอกสาร  ค่าสติdกเกอร์คดัแยกขยะ หรือวสัดุโฆษณาและเผยแพร่อื8นๆ ที8จาํเป็น 

      

   วสัดุคอมพิวเตอร์ จาํนวน 15,000 บาท 

      

  
สาํหรับจ่ายเป็นค่าแผน่ หรือจานบนัทึกขอ้มูล เทปบนัทึกขอ้มูล  หวัพิมพห์รือ
แถบพิมพ ์ สาํหรับเครื8องคอมพิวเตอร์  ตลบัผงหมึก แผน่กรองแสง  กระดาษ
ต่อเนื8อง  แป้นพิมพ ์ โปรแกรมสาํเร็จรูป หรือวสัดุคอมพิวเตอร์ที8จาํเป็น 
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 @.@.@ งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื�น รวม 1,992,490 บาท 
       งบดําเนินงาน รวม 1,128,300 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 1,088,300 บาท 
   รายจ่ายเกี8ยวเนื8องกบัการปฏิบติัราชการที8ไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอื8นๆ จาํนวน 1,088,300  บาท 
    โครงการบริหารจดัการขยะโดยชุมชน (โครงการต่อเนื8อง: ขยะบุฟเฟต)์ จาํนวน 700,000 บาท 

   

  สาํหรับจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการดาํเนินโครงการบริหารจดัการขยะโดยชุมชน                                                            
(โครงการต่อเนื8อง : ขยะบุฟเฟต)์ เพื8อประชาสัมพนัธ์และเผยแพร่ใหค้วามรู้ใน
การคดัแยกขยะที8ถูกตอ้ง รวมทั1งเชิญชวนใหค้รัวเรือน หอพกั บา้นเช่า หรือ
สถานประกอบการ และหน่วยงานต่างๆในเขตพื1นที8 เขา้ร่วมโครงการ โดย
ค่าใชจ่้ายประกอบดว้ย  ค่าอาหารวา่งและเครื8องดื8ม ค่าจา้งเหมาติดตั1งระบบ
เตาเผาขยะ ค่าถงัซีเมนตส์าํหรับใชเ้ป็นที8รองรับขยะเปียกทาํปุ๋ยหมกั ค่าวสัดุ
อุปกรณ์ที8จาํเป็น สมทบค่าตอบแทนอาสาสมคัรจดัเก็บขยะในหมู่บา้น
ค่าตอบแทนเก็บขอ้มูลแบบสอบถามความพึงพอใจผูเ้ขา้ร่วมโครงการบริหาร
จดัการขยะโดยชุมชน ค่าธรรมเนียมในการกาํจดัขยะอนัตราย และค่าใชจ่้าย
อื8นๆ ที8จาํเป็น  โดยถือปฏิบติัตามพระราชบญัญติัรักษาความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของบา้นเมือง (ฉบบัที8 F) พ.ศ.FMGO, ประกาศกระทรวง มหาดไทย 
เรื8อง การจดัการมูลฝอย พ.ศ.FMGO ลงวนัที8 ID ตุลาคม FMGO, หนงัสือกระทรวง 
มหาดไทย ด่วนที8สุด ที8 มท ODIO.M/ว OFGE ลงวนัที8 IG มกราคม FMGI และหนงัสือ
กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ8น ด่วนที8สุด ที8 มท ODIO.M/ว GF` ลงวนัที8 ` มีนาคม 
FMGI  ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ8นสี8ปี (พ.ศ. FMGI-FMGU) หนา้ 210 และสอดคลอ้ง
กบัประเดน็ยทุธศาสตร์ในการพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่ประเดน็ยทุธศาสตร์จงัหวดัที8 4 
: การส่งเสริมและ พฒันาทรัพยากรธรรมชาติและสิ8งแวดลอ้ม ใหส้มบูรณ์โดยใช้
เทคโนโลยีและนวตักรรม 

   

    โครงการควบคุมดูแลกิจการที8เป็นอนัตรายต่อสุขภาพ จาํนวน 8,000 บาท 

      

  
สาํหรับจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการดาํเนินโครงการควบคุมดูแลกิจการที8เป็น
อนัตรายต่อสุขภาพ เพื8อใหส้ถานประกอบการปฏิบติัตามกฎหมาย และ
ขอ้บญัญติัของ อบต.ดอนแกว้ ค่าใชจ่้ายประกอบดว้ย ค่าป้าย ค่าวสัดุ
สาํนกังาน ค่าอาหารวา่ง ค่าอาหารกลางวนั ค่าสมนาคุณวิทยากร และ 
ค่าใชจ่้ายอื8นๆที8จาํเป็น ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ8นสี8ปี (พ.ศ.2561-2564) 
หนา้ 138   และสอดคลอ้งกบัประเด็นยทุธศาสตร์ในการพฒันาจงัหวดั
เชียงใหม่ประเด็นยทุธศาสตร์จงัหวดัที8 4 : การส่งเสริมและพฒันา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ8งแวดลอ้ม ใหส้มบูรณ์โดยใชเ้ทคโนโลยแีละ
นวตักรรม 
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    โครงการเฝ้าระวงัและพฒันาคุณภาพนํ1า จาํนวน 8,000 บาท 

      

  
สาํหรับจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการดาํเนินโครงการเฝ้าระวงัและพฒันาคุฯภาพนํ1า
ส่งวตัถุเพื8อส่งตรวจคุณภาพหรือตรวจหาสารปนเปื1 อน เพื8อเฝ้าระวงัคุณภาพ
ดา้นสิ8งแวดลอ้มและลดปัญหามลภาวะทางสิ8งแวดลอ้มในพื1นที8 รวมทั1งเป็นการ
เฝ้าระวงัและพฒันาคุณภาพนํ1 าประปาหมู่บา้น นํ1าจากแหล่งนํ1าตาม
ธรรมชาติ  ค่าใชจ่้ายประกอบดว้ย  ค่าส่งตรวจวสัดุ (ค่า Lab) ค่าสมนาคุณ
วทิยากร ค่าวสัดุสาํนกังาน ค่าอาหารวา่ง และค่าใชจ่้ายอื8นๆ ที8จาํเป็น  ปรากฏ
ในแผนพฒันาทอ้งถิ8นสี8ปี (พ.ศ. FMGI-FMGU) เพิ8มเติมและเปลี8ยนแปลง ฉบบัที8 F
หนา้ ID และสอดคลอ้งกบัประเด็นยทุธศาสตร์ในการพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่
ประเด็นยทุธศาสตร์จงัหวดัที8 4 : การส่งเสริมและพฒันาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ8งแวดลอ้ม ใหส้มบูรณ์โดยใชเ้ทคโนโลยแีละนวตักรรม 

      

    โครงการส่งเสริมสุขภาพดา้นอาชีวอนามยั จาํนวน 10,000 บาท 

      

  
สาํหรับจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการดาํเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพดา้น 
อาชีวอนามยั เพื8ออบรมใหค้วามรู้แก่กลุ่มเป้าหมาย และสาํรวจขอ้มูลที8
เกี8ยวขอ้ง ค่าใชจ่้ายประกอบดว้ย ค่าวสัดุสาํนกังาน ค่าอาหารกลางวนั  
ค่าอาหารวา่ง ค่าสมนาคุณวทิยากร และค่าใชจ่้ายอื8นๆ ที8จาํเป็น ปรากฏ 
ในแผนพฒันาทอ้งถิ8นสี8ปี (พ.ศ. FMGI-FMGU) หนา้ 140  และสอดคลอ้งกบั
ประเด็นยทุธศาสตร์ในการพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่ ประเด็นที8 1 : ส่งเสริมและ
พฒันาการท่องเที8ยวและบริการสุขภาพ เชื8อมโยงชุมชนและทอ้งถิ8น 

      

    โครงการรณรงคล์ดการใชพ้ลงังาน จาํนวน 10,000 บาท 

      

  
สาํหรับจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการดาํเนินโครงการรณรงคล์ดการใช้
พลงังาน เพื8อใหป้ระชาชนมีความตระหนกัถึง ความรู้ ความเขา้ใจและ
ความสาํคญัของการใชพ้ลงังานอยา่งคุม้ค่า ค่าใชจ่้ายประกอบดว้ย ค่าวสัดุ
สาํนกังาน ค่าสมนาคุณวทิยากร ค่าอาหารกลางวนั ค่าอาหารวา่งและเครื8องดื8ม
ค่าวสัดุประชาสัมพนัธ์ และค่าใชจ่้ายอื8นๆ ที8จาํเป็น ปรากฏในแผนพฒันา
ทอ้งถิ8นสี8ปี (พ.ศ. FMGI-FMGU) เพิ8มเติมและเปลี8ยนแปลง ฉบบัที8 F หนา้ ID และ
สอดคลอ้งกบัประเด็นยทุธศาสตร์ในการพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่ประเด็น
ยทุธศาสตร์จงัหวดัที8 4 : การส่งเสริมและพฒันาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ8งแวดลอ้ม ใหส้มบูรณ์โดยใชเ้ทคโนโลยแีละนวตักรรม 
 
  

      

    โครงการสาํนกังานสีเขียว จาํนวน 20,000 บาท 
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สาํหรับจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการดาํเนินโครงการอบรมใหค้วามรู้เกี8ยวกบัการ
ดาํเนินงานสาํนกังานสีเขียว ใหก้บับุคลากรและสื8อสารกบัประชาชนทั8วไป 
ตลอดจนดาํเนินงานปรับปรุงและพฒันาสาํนกังาน อบต.ดอนแกว้ โรงพยาบาล
ชุมชนตาํบลดอนแกว้ และโรงเรียนในสังกดั อบต.ดอนแกว้ ตามหลกัเกณฑ์
และมาตรฐาน สาํนกังานสีเขียวของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ8งแวดลอ้ม
ประกอบดว้ย ค่าใชจ่้ายในการจดัประชุม  ค่าอาหาร อาหารวา่ง ค่าวสัดุ
สาํนกังาน วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย ์  ค่าป้าย
ประชาสัมพนัธ์ ค่าสมนาคุณวทิยากร  เครื8องตรวจวดัความเขม้ของแสงสวา่ง
หรือค่าใชจ่้ายในการตรวจวดั   และค่าใชจ่้ายอื8นที8จาํเป็น ปรากฏในแผนพฒันา
ทอ้งถิ8นสี8ปี (พ.ศ. FMGI-FMGU) เพิ8มเติมและเปลี8ยนแปลง ฉบบัที8 F หนา้ IP และ
สอดคลอ้งกบัประเด็นยทุธศาสตร์ในการพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่ประเด็น
ยทุธศาสตร์จงัหวดัที8 4 : การส่งเสริมและพฒันาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ8งแวดลอ้ม ใหส้มบูรณ์โดยใชเ้ทคโนโลยแีละนวตักรรม 

      

    โครงการการจดัการเพื8อความมั8นคงทางอาหารและเฝ้าระวงัระดบัสารเคมีในเลือด จาํนวน 10,000 บาท 

      

  
สาํหรับจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการดาํเนินโครงการการจดัการเพื8อความมั8นคง 
ทางอาหาร เพื8อเป็นการส่งเสริมการบริโภคอาหารที8ปลอดภยั สร้างมาตรฐาน
อาหารในพื1นที8 เฝ้าระวงัวตัถุดิบที8จะประกอบอาหาร สร้างช่องทางการเขา้ถึง
อาหารปลอดภยั ในกลุ่มหญิงตั1งครรภ ์เด็ก ผูสู้งอาย ุผูป่้วยหรือประชาชนทั8วไป
ไดบ้ริโภคอาหารปลอดภยั ค่าใชจ่้ายประกอบดว้ย ค่าอาหารวา่ง ค่าอาหาร
กลางวนั ค่าสมนาคุณวทิยากร ค่าเดินทางไปราชการของคณะกรรมการหรือ
คณะทาํงานที8เกี8ยวขอ้ง ค่าพาหนะ ค่าเบี1ยเลี1ยงในการปฏิบติังาน
สาํหรับ อาสาสมคัรเฝ้าระวงัคุณภาพอาหารและคณะกรรมการติดตาม
ประเมินผลค่าวสัดุสาํนกังาน ค่าวสัดุโฆษณาและเผยแพร่ค่าวสัดุวทิยาศาสตร์
หรือการแพทย ์(ชุดตรวจยาฆ่าแมลง สารเคมี)  และค่าวสัดุอุปกรณ์อื8นๆ ที8
จาํเป็น ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ8นสี8ปี (พ.ศ. FMGI-FMGU) เพิ8มเติมและ
เปลี8ยนแปลง ฉบบัที8 F หนา้ IP และสอดคลอ้งกบัประเด็นยทุธศาสตร์ในการ
พฒันาจงัหวดัเชียงใหม่ ประเด็นที8 1 : ส่งเสริมและพฒันาการท่องเที8ยวและ
บริการสุขภาพ เชื8อมโยงชุมชนและทอ้งถิ8น 

      

    โครงการคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นสาธารณสุข จาํนวน 5,000 บาท 

      

  
สาํหรับจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการดาํเนินโครงการคุม้ครองผูบ้ริโภค 
ดา้นสาธารณสุข เพื8อเป็นการควบคุมและเฝ้าระวงัสินคา้อุปโภคบริโภคที8
จาํหน่ายใหเ้ป็นสินคา้ที8ดี มีมาตรฐาน ค่าใชจ่้ายประกอบดว้ย ค่าป้าย
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ประชาสัมพนัธ์ ค่าวสัดุวทิยาศาสตร์ (ชุดตรวจสารปนเปื1 อน) ค่าวสัดุ
สาํนกังาน ค่าอาหารกลางวนั ค่าอาหารวา่งและเครื8องดื8ม ค่าสมนาคุณ
วทิยากร และค่าใชจ่้ายอื8นๆ ที8จาํเป็น  ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ8น U ปี (พ.ศ. 
FMGI-FMGU) หนา้ 135 และสอดคลอ้งกบัประเด็นยทุธศาสตร์ในการพฒันา
จงัหวดัเชียงใหม่ ประเด็นที8 1 : ส่งเสริมและพฒันาการท่องเที8ยวและบริการ
สุขภาพ เชื8อมโยงชุมชนและทอ้งถิ8น 

    โครงการเฝ้าระวงัทางสุขาภิบาลอาหาร จาํนวน 20,000 บาท 

      

  
สาํหรับจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการดาํเนินโครงการเฝ้าระวงัทางสุขาภิบาล
อาหาร เพื8อเป็นการควบคุมและป้องกนัการเกิดโรคที8มีอาหาร นํ1า ผูส้ัมผสั
อาหาร และภาชนะสัมผสัอาหาร และสถานประกอบอาหารจาํหน่ายอาหารใน
ตาํบลดอนแกว้ ตามเกณฑม์าตรฐานของกรมอนามยั (อาหารสะอาด รสชาติ
อร่อย) ค่าใชจ่้ายประกอบดว้ย ค่าวสัดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย ์ค่าวสัดุ
สาํนกังาน ค่าอาหารวา่งและเครื8องดื8ม ค่าอาหารกลางวนั ค่าสมนาคุณวทิยากร
และค่าใชจ่้ายอื8นๆ ที8จาํเป็น ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ8นสี8ปี (พ.ศ.2561-2564) 
หนา้ 136  และสอดคลอ้งกบัประเด็นยทุธศาสตร์ในการพฒันาจงัหวดั
เชียงใหม่ ประเด็นที8 1 : ส่งเสริมและพฒันาการท่องเที8ยวและบริการสุขภาพ 
เชื8อมโยงชุมชนและทอ้งถิ8น 

      

    โครงการพฒันาตลาดสดองคก์ารบริหารส่วนตาํบลดอนแกว้  
ดา้นสุขาภิบาลตลาดสด 

จาํนวน 10,000 บาท 

      

  
สาํหรับจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการดาํเนินโครงการพฒันาตลาดสดองคก์าร 
บริหารส่วนตาํบลดอนแกว้ (ตลาดสดป่าแงะ) ดา้นสุขาภิบาลตลาดสด เพื8อจะ
ไดจ้ดัซื1อวสัดุอุปกรณ์ที8จาํเป็นในการดาํเนินงานดา้นสุขาภิบาลตลาดสด ,การ
ลา้งตลาด การตรวจสารปนเปื1 อนในอาหาร การใหค้วามรู้แก่ผูจ้าํหน่ายอาหาร
และผูส้ัมผสัอาหาร การดาํเนินงานคุม้ครองผูบ้ริโภค ใหไ้ดสิ้นคา้ที8
ปลอดภยั ราคาเป็นธรรม ค่าใชจ่้ายประกอบดว้ย ค่าอาหารวา่งและเครื8องดื8ม   
ค่าวสัดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย ์วสัดุสาํนกังาน  ค่าวสัดุงานบา้นงานครัว   
ค่าวสัดุโฆษณาและเผยแพร่  ค่าวสัดุก่อสร้าง  และค่าใชจ่้ายอื8นๆที8
จาํเป็น ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ8นสี8ปี (พ.ศ.FMGI-FMGU) หนา้ 142 และ
สอดคลอ้งกบัประเด็นยทุธศาสตร์ในการพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่ ประเด็นที8 1 : 
ส่งเสริมและพฒันาการท่องเที8ยวและบริการสุขภาพ เชื8อมโยงชุมชนและ
ทอ้งถิ8น 

      

    โครงการป้องกนัและควบคุมโรคสู่อาเซียนและใหค้วามรู้เรื8องการควบคุมป้องกนั จาํนวน 10,000 บาท 
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โรคใหก้บัประชาชน 

      

  
สาํหรับจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการดาํเนินโครงการป้องกนัและควบคุมโรคติดต่อ
ที8เกิดขึ1นในพื1นที8  ประเทศ และการแพร่ระบาดในพื1นที8อาเซียน เพื8อเป็นการ
ป้องกนัและควบคุมโรคติดต่อในพื1นที8ทั1งโรคอุบติัใหม่อุบติัซํ1 า หรือภยั
สุขภาพ ภยัคุกคามอื8นๆ ตลอดจนสรุปบทเรียน วเิคราะห์สังเคราะห์ ขอ้มูลที8
เป็นประโยชน์ต่อการป้องกนัและควบคุมโรค ค่าใชจ่้าประกอบดว้ย  ค่าอาหาร
กลางวนั ค่าอาหารวา่ง  ค่าสมนาคุณวทิยากร ค่าวสัดุสาํนกังาน ค่าวสัดุโฆษณา
และเผยแพร่ วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย ์และวสัดุอื8นๆ ที8จาํเป็น เช่น  ถุงขยะ
ติดเชื1อ  ถุงพลาสติก กระติกนํ1าเก็บตวัอยา่ง เป็นตน้ ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ8น
สี8ปี (พ.ศ. FMGI-FMGU) เพิ8มเติมและเปลี8ยนแปลง ฉบบัที8 F หนา้ IP และสอดคลอ้งกบั
ประเดน็ยทุธศาสตร์ในการพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่ ประเดน็ที8 1 : ส่งเสริมและ
พฒันาการท่องเที8ยวและบริการสุขภาพ เชื8อมโยงชุมชนและทอ้งถิ8น 

      

    โครงการป้องกนัและควบคุมโรคไขเ้ลือดออก จาํนวน 60,000 บาท 

      

  
สาํหรับจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการดาํเนินโครงการป้องกนัและควบคุมโรค
ไขเ้ลือดออก เพื8อเป็นการป้องกนัและควบคุมโรคไขเ้ลือดออกไม่ใหมี้ 
ความรุนแรง ส่งผลใหเ้กิดอนัตรายกบัชีวติ รวมทั1งใหป้ระชาชนมีส่วนร่วม 
ในการป้องกนัตนเองจากไขเ้ลือดออก ค่าใชจ่้ายประกอบดว้ย ค่าวสัดุ
สาํนกังาน ค่าวสัดุโฆษณาและเผยแพร่  ค่าเบี1ยเลี1ยงในการปฏิบติัราชการ 
การพน่สารเคมีฆ่ายงุลายตวัแก่  ค่าอาหารวา่ง ค่าอาหารกลางวนั ค่านํ1ายา
สาํหรับพน่หมอกควนัหรือสเปรยก์ระป๋อง ค่าวสัดุวทิยาศาสตร์หรือ
การแพทย ์(หนา้กาก,ถุงมือ ฯลฯ)ค่าทราย ที มี ฟอส (ทรายกาํจดัลูกนํ1า
ยงุลาย) ค่านํ1ามนัเชื1อเพลิง (นํ1 ามนัดีเซล, นํ1ามนัเบนซิน, นํ1ามนัหล่อลื8น)  
ค่าจา้งเหมาพน่สารเคมีกรณีเกิดการระบาด ใชส้าํหรับเครื8องพน่หมอก
ควนั และพน่ละอองฝอย (ULV) และค่าใชจ่้ายอื8นๆที8จาํเป็น  ปรากฏใน
แผนพฒันาทอ้งถิ8นสี8ปี (พ.ศ. FMGI-FMGU) หนา้ 137 และสอดคลอ้งกบัประเดน็
ยทุธศาสตร์ในการพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่ ประเดน็ที8 1 : ส่งเสริมและพฒันาการ
ท่องเที8ยวและบริการสุขภาพ เชื8อมโยงชุมชนและทอ้งถิ8น 

      

    โครงการป้องกนัและควบคุมโรคไขห้วดันก จาํนวน 20,000 บาท 

      

  
สาํหรับจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการดาํเนินโครงการป้องกนัและควบคุมโรค
ไขห้วดันก เพื8อเป็นการป้องกนัการเกิดโรคในพื1นที8 ค่าใชจ่้ายประกอบดว้ย  
ค่าวสัดุสาํนกังาน  ค่าวสัดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าวสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย ์
(หนา้กาก,ถุงมือ ฯลฯ) อาหารวา่ง ค่าอาหารกลางวนั ค่าสมนาคุณวทิยากร ค่า
เบี1ยเลี1ยงในการปฏิบติังานพ่นสารเคมีทาํลายเชื1อโรคในสถานที8เลี1ยงสัตวปี์ก ค่า
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วสัดุอื8นๆที8จาํเป็น (รองเทา้บูท,แวน่ตา,เสื1อคลุม) และค่าใชจ่้ายอื8นที8จาํเป็น
ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ8นสี8ปี (พ.ศ. FMGI-FMGU) หนา้ 137  และสอดคลอ้งกบั
ประเดน็ยทุธศาสตร์ในการพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่ ประเดน็ที8 1 : ส่งเสริมและ
พฒันาการท่องเที8ยวและบริการสุขภาพ เชื8อมโยงชุมชนและทอ้งถิ8น 

    โครงการป้องกนัและควบคุมโรคพิษสุนขับา้ จาํนวน 50,000 บาท 

      

  
สาํหรับจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการดาํเนินโครงการป้องกนัและควบคุมโรคพิษ
สุนขับา้ เพื8อดาํเนินงานป้องกนัและควบคุมโรคพิษสุนขับา้ ประกอบดว้ย  
ค่าวคัซีนป้องกนัโรคพิษสุนขับา้ ค่ายาคุมกาํเนิด ค่าวสัดุวทิยาศาสตร์หรือ
การแพทย ์ค่าวสัดุสาํนกังาน ค่าวสัดุโฆษณาและเผยแพร่ความรู้  ค่าเบี1ยเลี1ยง 
ในการปฏิบติัราชการ และค่าวสัดุอุปกรณ์อื8นๆที8จาํเป็น เช่น นํ1าแขง็ 
ถุงพลาสติก กระติกนํ1าขนาดเล็ก เป็นตน้ โดยปฏิบติัตามหนงัสือกระทรวง 
มหาดไทย ด่วนที8สุด ที8 มท ODIO.M/ว OPPU ลว. FU กุมภาพนัธ์ FMGO และ
หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ8น ด่วนที8สุด ที8 มท ODIO.M/`FP ลว. EI 
มีนาคม FMGO   ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ8นสี8ปี (พ.ศ.2561-2564) หนา้ 137 
และสอดคลอ้งกบัประเด็นยทุธศาสตร์ในการพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่ ประเด็น
ที8 1 : ส่งเสริมและพฒันาการท่องเที8ยวและบริการสุขภาพ เชื8อมโยงชุมชนและ
ทอ้งถิ8น 

      

    โครงการสัตวป์ลอดโรค คนปลอดภยั (Rabies Zero) จาํนวน 72,300 บาท 

      

  
เพื8อเป็นการเฝ้าระวงัและดาํเนินงานตามตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเดจ็พระเจา้ลูกเธอ 
เจา้ฟ้าจุฬาภรณวลยัลกัษณ์ อคัรราชกมุารี โดยมีพระประสงคใ์หโ้รคพิษสุนขับา้หมด
ไปจากประเทศไทยภายในปี FMGE ค่าใชจ่้ายประกอบดว้ย ค่าวสัดุวสัดุวิทยาศาสตร์
หรือการแพทย ์ ค่าวคัซีนป้องกนัโรคพิษสุนขับา้ ค่าใชจ่้ายในการสาํรวจขอ้มูลสตัว์
ควบคุมที8เป็นพาหนะนาํโรคพิษสุนขับา้ ค่าบนัทึกขอ้มูลในระบบ และค่าใชจ่้ายอื8นที8
จาํเป็น โดยปฏิบติัตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ8น ด่วนที8สุด ที8 มท 
ODIO.M/ว FO`F ลงวนัที8 M กรกฎาคม FMGI , หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที8สุด ที8 
มท ODIO.M/ว OPPU ลว. FU กุมภาพนัธ์ FMGO , หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ทอ้งถิ8น ด่วนที8สุด ที8 มท ODIO.M/`FP ลว. EI มีนาคม FMGO  , ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยวิธีการงบประมาณฯ พ.ศ.FMUI แกไ้ขเพิ8มเติม (ฉบบัที8 E) 
พ.ศ.FMUE และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยค่าใชจ่้ายในการเดินทางไป
ราชการของเจา้หนา้ที8ทอ้งถิ8น (ฉบบัที8 E) พ.ศ.FMMP ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ8นสี8ปี 
(พ.ศ. FMGI-FMGU) เพิ8มเติมและเปลี8ยนแปลง ฉบบัที8 I หนา้ MF    และสอดคลอ้งกบั
ประเดน็ยทุธศาสตร์ในการพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่ ประเดน็ที8 1 : ส่งเสริมและ
พฒันาการท่องเที8ยวและบริการสุขภาพ เชื8อมโยงชุมชนและทอ้งถิ8น 
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    โครงการควบคุมป้องกนัโรคเอดส์และป้องกนัการทอ้งไม่พร้อม จาํนวน 5,000 บาท 

      

  
สาํหรับจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการดาํเนินโครงการควบคุมป้องกนัโรคเอดส์และ
ป้องกนัการทอ้งไม่พร้อม เพื8อเป็นการป้องกนัและควบคุมโรค ตลอดจนพฒันา
ทกัษะชีวติใหก้บัวยัรุ่น และนกัเรียนในพื1นที8  ป้องกนัภาวะเสี8ยงต่อสุขภาพและ
การดาํเนินชีวติ เป็นค่าใชจ่้ายประกอบดว้ย ค่าอาหาร ค่าอาหารวา่ง ค่า
สมนาคุณวทิยากร ค่าวสัดุสาํนกังาน ค่าวสัดุโฆษณาและเผยแพร่ และวสัดุ
อื8นๆ ที8จาํเป็น เช่น อุปกรณ์สาธิต ต่างๆ เป็นตน้ ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ8นสี8ปี 
(พ.ศ. FMGI-FMGU) หนา้ 141 และสอดคลอ้งกบัประเดน็ยทุธศาสตร์ในการพฒันา
จงัหวดัเชียงใหม่ ประเดน็ที8 1 : ส่งเสริมและพฒันาการท่องเที8ยวและบริการสุขภาพ 
เชื8อมโยงชุมชนและทอ้งถิ8น 

      

    โครงการพฒันาศกัยภาพใหก้บัอาสาสมคัรดา้นการควบคุมโรคตาํบลดอนแกว้และ
บุคลากรของ อบต.ดอนแกว้ 

จาํนวน 30,000 บาท 

      

  
สาํหรับจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการดาํเนินโครงการพฒันาศกัยภาพใหก้บัอาสาสมคัร
ดา้นการควบคุมโรคตาํบลดอนแกว้และบุคลากรของ อบต.ดอนแกว้ เพื8อเป็นการ
พฒันาศกัยภาพของอาสาสมคัรดา้นการควบคุมโรคตาํบลดอนแกว้ และบุคลากรให้
สามารถปฏิบติังานควบคุมป้องกนัโรคติดต่อจากสตัวสู่์คน ค่าใชจ่้ายประกอบดว้ย
ค่าอาหารวา่ง ค่าอาหารกลางวนั ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าป้ายประชาสมัพนัธ์ ค่าจา้ง
เหมายานพาหนะในการศึกษาดูงาน ค่าที8พกั ค่าเบี1ยเลี1ยง ค่าของสมนาคุณและ
ค่าใชจ่้ายอื8นๆที8จาํเป็น ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ8นสี8ปี (พ.ศ. FMGI-FMGU) 
หนา้ 143 และสอดคลอ้งกบัประเดน็ยทุธศาสตร์ในการพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่
ประเดน็ที8 1 : ส่งเสริมและพฒันาการท่องเที8ยวและบริการสุขภาพ เชื8อมโยงชุมชน
และทอ้งถิ8น 

      

    โครงการลดปัจจยัเสี8ยงจากสุราและบุหรี8  หมู่ที8 ` บา้นสันเหมือง ตาํบลดอนแกว้ 
อาํเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ 

จาํนวน 7,000 บาท 

      

  
เพื8อขบัเคลื8อนโครงการพระราชดาํริดา้นสาธารณสุขในกิจกรรมลดปัจจยัเสี8ยงจาก
สุราและบุหรี8  ใหมี้ความเหมาะสมกบัปัญหาและบริบทของชุมชน ค่าใชจ่้าย
ประกอบดว้ย ค่าวสัดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสมัพนัธ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร
ค่าอาหาร ค่าอาหารวา่งและเครื8องดื8ม และค่าใชจ่้ายอื8นๆที8จาํเป็น   โดยถือปฏิบติัตาม
หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที8 มท 0808.2/ว 2989 ลงวนัที8 31 พฤษภาคม 
2560  และหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ8น ด่วนที8สุด ที8 มท 0810.5/ว 2072 
ลงวนัที8 5 กรกฎาคม 2561 ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ8นสี8ปี (พ.ศ. FMGI-FMGU) 
เพิ8มเติมและเปลี8ยนแปลง ฉบบัที8 F หนา้ ID และสอดคลอ้งกบัประเดน็ยทุธศาสตร์
ในการพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่ ประเดน็ที8 1 : ส่งเสริมและพฒันาการท่องเที8ยวและ
บริการสุขภาพ เชื8อมโยงชุมชนและทอ้งถิ8น  
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    โครงการส่งเสริมและป้องกนัภาวะพร่องไอโอดีน หมู่ที8 ` บา้นสันเหมือง ตาํบล
ดอนแกว้ อาํเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ 

จาํนวน 6,000 บาท 

      

  
เพื8อขบัเคลื8อนโครงการพระราชดาํริดา้นสาธารณสุขในกิจกรรมส่งเสริมและ
ป้องกนัภาวะพร่องไอโอดีน ใหมี้ความเหมาะสมกบัปัญหาและบริบทของ
ชุมชน ค่าใชจ่้ายประกอบดว้ย ค่าวสัดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพนัธ์  
ค่าสมนาคุณวทิยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารวา่งและเครื8องดื8ม และค่าใชจ่้ายอื8นๆ 
ที8จาํเป็นโดยถือปฏิบติัตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที8 มท 0808.2/
ว 2989 ลงวนัที8 31 พฤษภาคม 2560  และหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ทอ้งถิ8น ด่วนที8สุด ที8 มท 0810.5/ว 2072 ลงวนัที8 5 กรกฎาคม 2561 ปรากฏใน
แผนพฒันาทอ้งถิ8นสี8ปี (พ.ศ. FMGI-FMGU) เพิ8มเติมและเปลี8ยนแปลง ฉบบัที8 F 
หนา้ IP และสอดคลอ้งกบัประเด็นยทุธศาสตร์ในการพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่
ประเด็นที8 1 : ส่งเสริมและพฒันาการท่องเที8ยวและบริการสุขภาพ เชื8อมโยง
ชุมชนและทอ้งถิ8น 

      

    โครงการส่งเสริมการคดัแยกขยะและใชป้ระโยชน์จากขยะ หมู่ที8 ` บา้นสันเหมือง 
ตาํบลดอนแกว้ อาํเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ 

จาํนวน 7,000 บาท 

      

  
เพื8อขบัเคลื8อนโครงการพระราชดาํริดา้นสาธารณสุขในกิจกรรมส่งเสริมการคดั
แยกขยะและใชป้ระโยชน์จากขยะ ใหมี้ความเหมาะสมกบัปัญหาและบริบท
ของชุมชน ค่าใชจ่้ายประกอบดว้ย ค่าวสัดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพนัธ์  
ค่าสมนาคุณวทิยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารวา่งและเครื8องดื8ม และค่าใชจ่้ายอื8นๆที8
จาํเป็นโดยถือปฏิบติัตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที8 มท 0808.2/ว 
2989 ลงวนัที8 31 พฤษภาคม 2560  และหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ทอ้งถิ8น ด่วนที8สุด ที8 มท 0810.5/ว 2072 ลงวนัที8 5 กรกฎาคม 2561 ปรากฏใน
แผนพฒันาทอ้งถิ8นสี8ปี (พ.ศ. FMGI-FMGU) เพิ8มเติมและเปลี8ยนแปลง ฉบบัที8 F 
หนา้ FO และสอดคลอ้งกบัประเด็นยทุธศาสตร์ในการพฒันาจงัหวดั
เชียงใหม่ ประเด็นที8 1 : ส่งเสริมและพฒันาการท่องเที8ยวและบริการสุขภาพ 
เชื8อมโยงชุมชนและทอ้งถิ8น 

      

    โครงการดูแลผูสู้งอาย ุหมู่ที8 D บา้นชะเยอืง ตาํบลดอนแกว้ อาํเภอแม่ริม จงัหวดั
เชียงใหม่ 

จาํนวน 7,000 บาท 

      

  
เพื8อขบัเคลื8อนโครงการพระราชดาํริดา้นสาธารณสุขในกิจกรรมดูแลผูสู้งอาย ุ
ใหมี้ความเหมาะสมกบัปัญหาและบริบทของชุมชน ค่าใชจ่้ายประกอบดว้ย ค่า
วสัดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพนัธ์ ค่าสมนาคุณวทิยากร ค่าอาหาร 
ค่าอาหารวา่งและเครื8องดื8ม และค่าใชจ่้ายอื8นๆที8จาํเป็น โดยถือปฏิบติัตาม
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หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที8 มท 0808.2/ว 2989 ลงวนัที8 31 
พฤษภาคม 2560  และหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ8น ด่วนที8สุด ที8 
มท 0810.5/ว 2072 ลงวนัที8 5 กรกฎาคม 2561 ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ8นสี8ปี 
(พ.ศ. FMGI-FMGU) เพิ8มเติมและเปลี8ยนแปลง ฉบบัที8 F หนา้ FO และสอดคลอ้ง
กบัประเด็นยทุธศาสตร์ในการพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่ ประเด็นที8 1 : ส่งเสริม
และพฒันาการท่องเที8ยวและบริการสุขภาพ เชื8อมโยงชุมชนและทอ้งถิ8น 

    โครงการส่งเสริมและป้องกนั ภาวะพร่องไอโอดีน หมู่ที8 D บา้นชะเยอืง  ตาํบล
ดอนแกว้ อาํเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ 

จาํนวน 6,000 บาท 

      

  
เพื8อขบัเคลื8อนโครงการพระราชดาํริดา้นสาธารณสุขในกิจกรรมส่งเสริมและ
ป้องกนั ภาวะพร่องไอโอดีน ใหมี้ความเหมาะสมกบัปัญหาและบริบทของ
ชุมชน ค่าใชจ่้ายประกอบดว้ย ค่าวสัดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพนัธ์         
ค่าสมนาคุณวทิยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารวา่งและเครื8องดื8ม และค่าใชจ่้ายอื8นๆที8
จาํเป็น โดยถือปฏิบติัตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที8 มท 0808.2/
ว 2989 ลงวนัที8 31 พฤษภาคม 2560  และหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ทอ้งถิ8น ด่วนที8สุด ที8 มท 0810.5/ว 2072 ลงวนัที8 5 กรกฎาคม 2561 ปรากฏใน
แผนพฒันาทอ้งถิ8นสี8ปี (พ.ศ. FMGI-FMGU) เพิ8มเติมและเปลี8ยนแปลง ฉบบัที8 F 
หนา้ FO และสอดคลอ้งกบัประเด็นยทุธศาสตร์ในการพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่
ประเด็นที8 1 : ส่งเสริมและพฒันาการท่องเที8ยวและบริการสุขภาพ เชื8อมโยง
ชุมชนและทอ้งถิ8น 

      

    โครงการส่งเสริมการคดัแยกขยะและใชป้ระโยชน์จากขยะ หมู่ที8 D บา้นชะเยอืง 
ตาํบลดอนแกว้ อาํเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ 

จาํนวน 7,000 บาท 

      

  
เพื8อขบัเคลื8อนโครงการพระราชดาํริดา้นสาธารณสุขในกิจกรรมส่งเสริมการคดั
แยกขยะและใชป้ระโยชน์จากขยะ ใหมี้ความเหมาะสมกบัปัญหาและบริบท
ของชุมชน ค่าใชจ่้ายประกอบดว้ย ค่าวสัดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพนัธ์  
ค่าสมนาคุณวทิยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารวา่งและเครื8องดื8ม และค่าใชจ่้ายอื8นๆ 
ที8จาํเป็น โดยถือปฏิบติัตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที8 มท 
0808.2/ว 2989 ลงวนัที8 31 พฤษภาคม 2560  และหนงัสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองทอ้งถิ8น ด่วนที8สุด ที8 มท 0810.5/ว 2072 ลงวนัที8 5 กรกฎาคม 2561 

ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ8นสี8ปี (พ.ศ. FMGI-FMGU) เพิ8มเติมและเปลี8ยนแปลง 
ฉบบัที8 F หนา้ FI และสอดคลอ้งกบัประเด็นยทุธศาสตร์ในการพฒันาจงัหวดั
เชียงใหม่ ประเด็นที8 1 : ส่งเสริมและพฒันาการท่องเที8ยวและบริการสุขภาพ 
เชื8อมโยงชุมชนและทอ้งถิ8น 
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ค่าวสัดุ รวม 40,000 บาท 

   วสัดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย ์ จาํนวน 20,000 บาท 

      

  
สาํหรับใชเ้ป็นค่าเคมีภณัฑ ์ ค่าเคมีภณัฑก์าํจดัยงุ ค่าใชจ่้ายอื8นๆ ที8จาํเป็น เพื8อเป็น 
การเฝ้าระวงัป้องกนัและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อในเขตพื1นที8ตาํบล        
ดอนแกว้ และดาํเนินงานป้องกนัโรคไขเ้ลือดออก ไขห้วดันก หรือโรคติดต่ออื8นๆ 

      

   วสัดุก่อสร้าง จาํนวน 10,000 บาท 

   
  

สาํหรับจ่ายเป็นค่าปูนซีเมนต ์ทราย อิฐ บล็อก กระเบื1อง สังกะสี เหล็ก ไม ้สี 
ท่อต่างๆ ตลบัเมตร หรือวสัดุก่อสร้างอื8นที8จาํเป็น 

   

   วสัดุอื8น จาํนวน 10,000 บาท 
   

  
สาํหรับจ่ายเป็นค่าภาชนะในกรงรวบรวมขยะอนัตราย และวสัดุอื8นที8จาํเป็น 

   

  งบลงทุน รวม 704,190 บาท 
   ค่าครุภัณฑ์ รวม 704,190 บาท 
   ครุภณัฑส์าํนกังาน จาํนวน 23,835 บาท 

    

สาํหรับจ่ายเป็นค่าครุภณัฑส์าํนกังาน  ดงันี1   
I) โตะ๊ทาํงานเหล็ก M ฟุต จาํนวน I ตวัๆ ละ M,DUM บาท รายละเอียดดงันี1  
     คุณลกัษณะเฉพาะ 
     I.I ขนาด 5 ฟุต สีเทา  
     1.2 ขนาดไม่นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั W154xD78xH75.3cm 
     1.3 หนา้โตะ๊บุ PVC พร้อมกระจก 
เป็นราคาตามทอ้งตลาดในทอ้งถิ8น ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ8นสี8ปี (พ.ศ. FMGI-
FMGU) เพิ8มเติมและเปลี8ยนแปลง ฉบบัที8 F หนา้ EP และสอดคลอ้งกบัประเดน็
ยทุธศาสตร์ในการพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่ ประเดน็ยทุธศาสตร์จงัหวดัที8 G : การพฒันา
ระบบบริหารจดัการภาครัฐและการใหบ้ริการประชาชนตามหลกัธรรมาภิบาล 

   

    

F)  เกา้อี1สาํนกังาน  จาํนวน I ตวัๆ ละ 990 บาท รายละเอียดดงันี1  
คุณลกัษณะเฉพาะ 
    F.I เกา้อี1 บุหนงัเทียม สีดาํ  
    F.F ขนาดไม่นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั W54xD58xH88-98cm 

เป็นราคาตามทอ้งตลาดในทอ้งถิ8น ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ8นสี8ปี (พ.ศ. FMGI-FMGU) 
เพิ8มเติมและเปลี8ยนแปลง ฉบบัที8 F หนา้ EP และสอดคลอ้งกบัประเดน็ยทุธศาสตร์ใน
การพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่ ประเดน็ยทุธศาสตร์จงัหวดัที8 G :  การพฒันาระบบบริหาร
จดัการภาครัฐและการใหบ้ริการประชาชนตามหลกัธรรมาภิบาล 
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E)  เครื8องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มีระบบฟอกอากาศ)  
     พร้อมค่าติดตั1ง  จาํนวน I เครื8องๆ ละ I`,OOO บาท รายละเอียดดงันี1   
     คุณลกัษณะเฉพาะ 

E.I ขนาดไม่ตํ8ากวา่ 1F,OOO บีทีย ู
E.F เป็นราคาที8รวมค่าติดตั1ง 
E.E ไดรั้บการรับรองมาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม และฉลากประหยดัไฟฟ้า

เบอร์ M 
E.U เป็นเครื8องปรับอากาศที8ประกอบสาํเร็จรูปทั1งชุด ทั1งหน่วยส่งความเยน็และ

หน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกนั 
E.M เครื8องปรับอากาศที8มีระบบฟอกอากาศ สามารถดกัจบัอนุภาคฝุ่ นละออง และ

สามารถถอดลา้งทาํความสะอาดได ้
E.G มีความหน่วงเวลาการทาํงานของคอมเพรสเซอร์ 

ตามบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ ์สาํนกัมาตรฐานงบประมาณ เดือนมกราคม FMGI 
ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ8นสี8ปี (พ.ศ. FMGI-FMGU) เพิ8มเติมและเปลี8ยนแปลง ฉบบัที8 F 
หนา้ EP และสอดคลอ้งกบัประเดน็ยทุธศาสตร์ในการพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่ ประเดน็
ยทุธศาสตร์จงัหวดัที8 G : การพฒันาระบบบริหารจดัการภาครัฐและการใหบ้ริการ
ประชาชนตามหลกัธรรมาภิบาล 

   
ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง จาํนวน 79,000 บาท 

    

สาํหรับจ่ายเป็นค่าครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง ดงันี1   
I)  รถจกัรยานยนตส์ามลอ้ จาํนวน I คนัๆ ละ `P,OOO บาท รายละเอียดดงันี1   
     คุณลกัษณะเฉพาะ 

I.I รถจกัรยานยนตส์ามลอ้เครื8องพ่วงแบบเททา้ย พร้อมหลงัคา 
I.F เครื8องยนต ์ขนาดไม่ตํ8ากวา่ I`M CC 
I.E ขนาดกระบะบรรทุก ไม่นอ้ยกวา่ I.D x 1.25 m 
I.U ขนาด ยาวxกวา้งxสูง ไม่นอ้ยกวา่ E,385x1,280x1,450 mm 
1.5 ระบบขบัเคลื8อน เพลา 
I.G ความจุนํ1ามนัเชื1อเพลิง ไม่นอ้ยกวา่ IE L. 
1.7 ระบบสตาร์ท ไฟฟ้า/เทา้ 
I.D หลงัคาถอดพบัเกบ็ได ้

เป็นราคาตามทอ้งตลาดในทอ้งถิ8น ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ8นสี8ปี (พ.ศ. FMGI-
FMGU) เพิ8มเติมและเปลี8ยนแปลง ฉบบัที8 F หนา้ EP และสอดคลอ้งกบัประเดน็
ยทุธศาสตร์ในการพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่ ประเดน็ยทุธศาสตร์จงัหวดัที8 G : การพฒันา
ระบบบริหารจดัการภาครัฐและการใหบ้ริการประชาชนตามหลกัธรรมาภิบาล 
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   ครุภณัฑก์ารเกษตร จาํนวน 96,900 บาท 

    

สาํหรับจ่ายเป็นค่าครุภณัฑก์ารเกษตร ดงันี1   
I)   เครื8องพน่สารเคมีชนิดละอองฝอยละเอียด (ULV) ขนาดเล็ก จาํนวน I เครื8องๆ

ละ DM,0OO บาท รายละเอียดดงันี1  
      คุณลกัษณะเฉพาะ 

1.1  เป็นเครื8องพ่นเคมีชนิดละอองฝอย (ULV) ชนิดสะพายหลงั ทาํงานด้วย 
               เครื8องยนตเ์บนซิน F หรือ U จงัหวะ กาํลงัเครื8องยนตไ์ม่ตํ8ากวา่ I KW 

1.2  ระบบสตาร์ทเครื8องยนตส์ามารถใชร้ะบบ Manual ได ้
1.3  ผลิตแรงอดัลม สามารถผลิตลมที8เป่าออกมาปริมาตรไม่น้อยกว่า IMO  

               ลบ.ม/ชั8วโมง 
1.4  ขนาดของละอองสารเคมี (Droplet Size) ที8เครื8องพ่นผลิตได ้มีค่า VMD  

               ไม่เกิน 30µm วดัที8อตัราการไหลไม่นอ้ยกวา่ F ลิตรต่อชั8วโมง วนัที8ระยะ  
               E เมตร จากหวัพน่ 

1.5  ถงับรรจุสารเคมีทาํดว้ยวสัดุทนต่อการกดักร่อนสารเคมีหรือตวัทาํละลาย 
               อื8นๆ ความจุไม่นอ้ยกวา่ F ลิตร 

1.6 นํ1าหนกัเครื8องเปล่า (ไม่ร่วมนํ1ายาเคมีและนํ1ามนัเชื1อเพลิง) ไม่เกิน IU กิโลกรัม 
1.7  มีอุปกรณ์ประจาํเครื8อง ดงันี1   
       (I) ชุดเครื8องซ่อมบาํรุง I ชุด 
       (F) คู่มือการใชง้าน รายละเอียดโครงการสร้างชิ1นส่วนและตารางแสดงอตัรา 
              การไหลของสารเคมีตามขนาดของหวัฉีด และระดบัของวาลว์ เปิด-ปิด 
       (E) มีกรวยเติมนํ1ามนัเชื1อเพลิง ซึ8 งตอ้งเป็นชนิดมีตะแกรงกรอง 
       (U) มีกรวยเติมนํ1ายาเคมี ซึ8 งตอ้งเป็นชนิดมีตะแกรงกรอง 
1.8 รับประกันคุณภาพเครื8 องพ่นทั1 งชุด I ปี (หากเกิดความผิดพลาดจาก 

              กระบวนการผลิต) 
1.9 เครื8องพ่นชนิดฝอยละออง (ULV) สะพายหลงั ชนิดนาํมาเสนอตอ้งเป็น 

               เครื8องที8มีอยูใ่นสายการผลิตไม่ใช่เครื8องดดัแปลงเพื8อใหไ้ดต้ามคุณลกัษณะ 
เป็นราคาตามทอ้งตลาดในทอ้งถิ8น ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ8นสี8ปี (พ.ศ.FMGI-
FMGU) หนา้ FGE และสอดคลอ้งกบัประเด็นยทุธศาสตร์ในการพฒันาจงัหวดั
เชียงใหม่ ประเด็นยทุธศาสตร์จงัหวดัที8 G : การพฒันาระบบบริหารจดัการ
ภาครัฐและการใหบ้ริการประชาชนตามหลกัธรรมาภิบาล 
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F)   เครื8องพน่ยาสะพายหลงัใชเ้ครื8องยนต ์จาํนวน I เครื8องๆ ละ II,POO บาท 
รายละเอียดดงันี1  

      คุณลกัษณะเฉพาะ  
      F.I เครื8องพน่ยาสะพายหลงั ใชเ้ครื8องยนต ์U จงัหวะ 
      F.F กาํลงัเครื8องยนต ์ไม่นอ้ยกวา่ GOO cc.  
      2.3 ความจุถงันํ1ายา ไม่นอ้ยกวา่ FM ลิตร 

เป็นราคาตามทอ้งตลาดในทอ้งถิ8น ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ8นสี8ปี (พ.ศ.FMGI-
FMGU) เพิ8มเติมและเปลี8ยนแปลง ฉบบัที8 I หนา้ PO และสอดคลอ้งกบัประเด็น
ยทุธศาสตร์ในการพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่ ประเด็นยทุธศาสตร์จงัหวดัที8 G :  
การพฒันาระบบบริหารจดัการภาครัฐและการใหบ้ริการประชาชนตามหลกั
ธรรมาภิบาล 

   
ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิย ุ จาํนวน 6,955 บาท 

    

สาํหรับจ่ายเป็นค่าครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิย ุดงันี1   
I)   ตูล้าํโพงเคลื8อนที8 จาํนวน I เครื8องๆ ละ G,PMM บาท รายละเอียดดงันี1  
      คุณลกัษณะเฉพาะ 

1.I ตูล้าํโพง ขนาดไม่นอ้ยกวา่ IM นิ1ว 
I.F ไมโครโฟนไร้สาย F อนั 
I.E มีแบตเตอร์รี8ในตวั 
I.U ตวัตูล้าํโพงมีลอ้ ลากได ้

เป็นราคาตามทอ้งตลาดในทอ้งถิ8น ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ8นสี8ปี (พ.ศ.FMGI-FMGU) 
เพิ8มเติมและเปลี8ยนแปลง ฉบบัที8 I หนา้ PM และสอดคลอ้งกบัประเดน็ยทุธศาสตร์ใน
การพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่ ประเดน็ยทุธศาสตร์จงัหวดัที8 G :  การพฒันาระบบบริหาร
จดัการภาครัฐและการใหบ้ริการประชาชนตามหลกัธรรมาภิบาล 
 

   

   ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ จาํนวน 16,000 บาท 

    

สาํหรับจ่ายเป็นค่าครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ ดงันี1   
I)  เครื8องคอมพิวเตอร์โนต้บุ๊ก สาํหรับงานสาํนกังาน จาํนวน I เครื8องๆ ละ  

IG,OOO บาท รายละเอียดดงันี1  
     คุณลกัษณะพื1นฐาน 
     I.I มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่นอ้ยกวา่ F แกนหลกั (F core) จาํนวน  

     I หน่วย โดยมีคุณลกัษณะอยา่งใดอยา่งหนึ8ง หรือดีกวา่ ดงันี1  
          I) ในกรณีที8มีหน่วยความจาํแบบ Cache Memory ขนาดไม่นอ้ยกวา่ F MB 

         ตอ้งมีความเร็วสญัญาณนาฬิกาพื1นฐานไม่นอ้ยกวา่ F.M GHz และมีหน่วย 
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         ประมวลผลดา้นกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่นอ้ยกวา่ G แกน หรือ 
          F) ในกรณีที8มีหน่วยความจาํแบบ Cache Memory ขนาดไม่นอ้ยกวา่ E MB 

        ตอ้งมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื1นฐานไม่นอ้ยกวา่ F.U GHz 
     I.F มีหน่วยความจาํหลกั (RAM) ชนิด DDRU หรือดีกวา่ ขนาดไม่นอ้ยกวา่ U  GB 
     I.E มีหน่วยจดัเก็บขอ้มูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่นอ้ยกวา่ I TB หรือ  

     ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่นอ้ยกวา่ IFO GB จาํนวน I หน่วย 
     I.U มีจอภาพที8รองรับความละเอียดไม่นอ้ยกวา่ I,EGG x 768 Pixel และมีขนาด 

     ไม่นอ้ยกวา่ IF นิ1ว 
     I.M มี DVD-RW หรือดีกวา่ แบบติดตั1งภายใน (Internal) หรือภายนอก  

     (External) จาํนวน I หน่วย 
     I.G มีช่องเชื8อมต่อ (Interface) แบบ USB F.O หรือดีกวา่ ไม่นอ้ยกวา่ E ช่อง 
     I.` มีช่องเชื8อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จาํนวนไม่นอ้ยกวา่ I ช่อง 
     I.D มีช่องเชื8อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ IO/IOO/IOOO  
           Base-T หรือดีกวา่ จาํนวนไม่นอ้ยกวา่ I ช่อง 
     I.P สามารถใชง้านไดไ้ม่นอ้ยกวา่ Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ  Bluetooth 
ตามเกณฑร์าคากลางและคุณลกัษณะพื1นฐานครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ ประจาํปี พ.ศ. FMGI 
ณ วนัที8 FE พฤษภาคม FMGI  ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ8นสี8ปี (พ.ศ. FMGI-FMGU) 
เพิ8มเติมและเปลี8ยนแปลง ฉบบัที8 F หนา้ UO และสอดคลอ้งกบัประเดน็ยทุธศาสตร์ใน
การพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่ ประเดน็ยทุธศาสตร์จงัหวดัที8 G :  การพฒันาระบบบริหาร
จดัการภาครัฐและการใหบ้ริการประชาชนตามหลกัธรรมาภิบาล 

 
   ครุภณัฑอื์8น  จาํนวน 481,500 บาท 

    

สาํหรับจ่ายเป็นค่าครุภณัฑ์อื8น ดงันี1   
I)  เครื8องชั8งนํ1าหนกัรถบรรทุกระบบอิเล็กทรอนิกส์ จาํนวน 3 เครื8องๆ ละ IGO,MOO 

บาท รวมเป็นเงิน UDI,MOO บาท รายละเอียดดงันี1   
     คุณลกัษณะเฉพาะ 

I.Iโครงสร้างแท่นชั8ง ออกแบบแท่นเป็นลกัษณะแท่นลอยแบบสะพาน พิกดั IO ตนั 
I.F จอแสดงนํ1าหนกั โครงสร้างจอทาํจาก Stanless ทั1งชุด กนันํ1าและความชื1นไดดี้ 
I.E อุปกรณ์รับแรง สามารถรับนํ1าหนกัไดสู้งสุด ถึง FOO% ของพิกดัโหลดเซล 
I.U กล่องรวมสัญญาณ สามารถปรับนํ1าหนกั หวั ทา้ย ไดอ้ยา่งแม่นยาํ  

เป็นราคาตามทอ้งตลาดในทอ้งถิ8น ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ8นสี8ปี (พ.ศ. FMGI-
FMGU) เพิ8มเติมและเปลี8ยนแปลง ฉบบัที8 F หนา้ UO  และสอดคลอ้งกบัประเด็น
ยทุธศาสตร์ในการพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่ ประเด็นยทุธศาสตร์จงัหวดัที8 G :  การ
พฒันาระบบบริหารจดัการภาครัฐและการใหบ้ริการประชาชนตามหลกัธรรมาภิบาล 
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  งบเงินอุดหนุน รวม 160,000 บาท 
   เงินอุดหนุน รวม 160,000 บาท 
   เงินอุดหนุนเอกชน จาํนวน 160,000 บาท 

      

  
สาํหรับอุดหนุนใหแ้ก่ 
1) คณะกรรมการหมู่บา้นในตาํบลดอนแก้ว จาํนวน FU โครงการ เป็นเงิน 

IGO,OOO บาท   
1.1 โครงการป้องกนัโรคและใหค้วามรู้โรคขาดสารไอโอดีน หมู่ที8 I  

บา้นบ่อปุ๊ จาํนวน G,FFM บาท เพื8อขบัเคลื8อนโครงการพระราชดาํริ
ดา้นสาธารณสุขในกิจกรรมต่างๆ ใหมี้ความเหมาะสมกบัปัญหาและ
บริบทของพื1นที8 โดยถือปฏิบติัตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ย
เงินอุดหนุนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ8น พ.ศ.FMMP, หนงัสือ 
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที8 มท ODOD.F/ว FPDP ลงวนัที8 EI 
พฤษภาคม FMGO และหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ8น ด่วนที8สุด 
ที8 มท ODIO.M/ว FO`F ลงวนัที8 M กรกฎาคม FMGI ปรากฏในแผนพฒันา
ทอ้งถิ8นสี8ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ8มเติมและเปลี8ยนแปลง ฉบบัที8 I หนา้ 
68 และสอดคลอ้งกบัประเดน็ยุทธศาสตร์ในการพฒันาจงัหวดั
เชียงใหม่ ประเดน็ที8 1 : ส่งเสริมและพฒันาการท่องเที8ยวและบริการ
สุขภาพ เชื8อมโยงชุมชนและทอ้งถิ8น 

1.2 โครงการตรวจสุขภาพเชิงรุก หมู่ที8 I บา้นบ่อปุ๊ จาํนวน G,POO บาท 
เพื8อขบัเคลื8อนโครงการพระราชดาํริดา้นสาธารณสุขในกิจกรรม
ต่างๆ ใหมี้ความเหมาะสมกบัปัญหาและบริบทของพื1นที8 โดยถือ
ปฏิบติัตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงินอุดหนุนขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถิ8น พ.ศ.FMMP, หนงัสือกระทรวง มหาดไทย ด่วนมาก 
ที8 มท ODOD.F/ว FPDP ลงวนัที8 EI พฤษภาคม FMGO และหนงัสือกรม
ส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ8น ด่วนที8สุด ที8 มท ODIO.M/ว FO`F ลงวนัที8       
M กรกฎาคม FMGI ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ8นสี8ปี (พ.ศ.2561-2564) 
เพิ8มเติมและเปลี8ยนแปลง ฉบบัที8 1 หนา้ 68 และสอดคลอ้งกบัประเดน็
ยทุธศาสตร์ในการพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่ ประเดน็ที8 1 : ส่งเสริมและ
พฒันาการท่องเที8ยวและบริการสุขภาพ เชื8อมโยงชุมชนและทอ้งถิ8น 

1.3 โครงการอบรมหมอพื1นบา้นเพื8อดูแลสุขภาพ หมู่ที8 1 บา้นบ่อปุ๊ 
จาํนวน G,D`M บาท เพื8อขบัเคลื8อนโครงการพระราชดาํริดา้น
สาธารณสุขในกิจกรรมต่างๆ ใหมี้ความเหมาะสมกบัปัญหาและ
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บริบทของพื1นที8 โดยถือปฏิบติัตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ย
เงินอุดหนุนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ8น พ.ศ.FMMP, หนงัสือ 
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที8 มท ODOD.F/ว FPDP ลงวนัที8 EI 
พฤษภาคม FMGO และหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ8น ด่วนที8สุด 
ที8 มท ODIO.M/ว FO`F ลงวนัที8 M กรกฎาคม FMGI ปรากฏในแผนพฒันา
ทอ้งถิ8นสี8ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ8มเติมและเปลี8ยนแปลง ฉบบัที8 1 หนา้ 68 
และสอดคลอ้งกบัประเดน็ยทุธศาสตร์ในการพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่ 
ประเดน็ที8 1 : ส่งเสริมและพฒันาการท่องเที8ยวและบริการสุขภาพ 
เชื8อมโยงชุมชนและทอ้งถิ8น 

1.4 โครงการรณรงคแ์กไ้ขปัญหายาเสพติดในชุมชน หมู่ที8 F บา้นดอน
แกว้ จาํนวน G,OOO บาท เพื8อขบัเคลื8อนโครงการพระราชดาํริดา้น
สาธารณสุขในกิจกรรมต่างๆ ใหมี้ความเหมาะสมกบัปัญหาและ
บริบทของพื1นที8 โดยถือปฏิบติัตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ย
เงินอุดหนุนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ8น พ.ศ.FMMP, หนงัสือ 
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที8 มท ODOD.F/ว FPDP ลงวนัที8 EI 
พฤษภาคม FMGO และหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ8น ด่วนที8สุด 
ที8 มท ODIO.M/ว FO`F ลงวนัที8 M กรกฎาคม FMGI ปรากฏในแผนพฒันา
ทอ้งถิ8นสี8ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ8มเติมและเปลี8ยนแปลง ฉบบัที8 1 หนา้ 68 
และสอดคลอ้งกบัประเดน็ยทุธศาสตร์ในการพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่ 
ประเดน็ที8 1 : ส่งเสริมและพฒันาการท่องเที8ยวและบริการสุขภาพ 
เชื8อมโยงชุมชนและทอ้งถิ8น 

1.5 โครงการส่งเสริมโภชนาการในเด็ก F-M ปี ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี หมู่ที8 F บา้นดอนแกว้ จาํนวน 
G,OOO บาท เพื8อขบัเคลื8อนโครงการพระราชดาํริดา้นสาธารณสุขใน
กิจกรรมต่างๆ ใหมี้ความเหมาะสมกบัปัญหาและบริบทของพื1นที8 
โดยถือปฏิบติัตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงินอุดหนุนของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ8น พ.ศ.FMMP, หนงัสือ กระทรวงมหาดไทย 
ด่วนมาก ที8 มท ODOD.F/ว FPDP ลงวนัที8 EI พฤษภาคม FMGO และหนงัสือ
กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ8น ด่วนที8สุด ที8 มท ODIO.M/ว FO`F         
ลงวนัที8 M กรกฎาคม FMGI ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ8นสี8ปี (พ.ศ.2561-
2564) เพิ8มเติมและเปลี8ยนแปลง ฉบบัที8 1 หนา้ 68 และสอดคลอ้งกบั
ประเดน็ยทุธศาสตร์ในการพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่ ประเดน็ที8 1 : ส่งเสริม
และพฒันาการท่องเที8ยวและบริการสุขภาพ เชื8อมโยงชุมชนและทอ้งถิ8น 
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1.6 โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของของสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี หมู่ที8 F บา้นดอนแกว้ จาํนวน 
D,OOO บาท เพื8อขบัเคลื8อนโครงการพระราชดาํริดา้นสาธารณสุขใน
กิจกรรมต่างๆ ใหมี้ความเหมาะสมกบัปัญหาและบริบทของพื1นที8 
โดยถือปฏิบติัตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงินอุดหนุนของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ8น พ.ศ.FMMP, หนงัสือ กระทรวงมหาดไทย 
ด่วนมาก ที8 มท ODOD.F/ว FPDP ลงวนัที8 EI พฤษภาคม FMGO และหนงัสือ
กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ8น  ด่วนที8สุด ที8 มท ODIO.M/ว FO`F ลง
วนัที8 M กรกฎาคม FMGI  ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ8นสี8ปี (พ.ศ.2561-
2564) เพิ8มเติมและเปลี8ยนแปลง ฉบบัที8 1 หนา้ 68 และสอดคลอ้งกบั
ประเดน็ยทุธศาสตร์ในการพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่ ประเดน็ที8 1 : ส่งเสริม
และพฒันาการท่องเที8ยวและบริการสุขภาพ เชื8อมโยงชุมชนและทอ้งถิ8น 

1.7 โครงการดูแลผูสู้งอาย ุหมู่ที8 3 บา้นศาลา จาํนวน G,OOO บาท          
เพื8อขบัเคลื8อนโครงการพระราชดาํริดา้นสาธารณสุขในกิจกรรม
ต่างๆ ใหมี้ความเหมาะสมกบัปัญหาและบริบทของพื1นที8 โดยถือ
ปฏิบติัตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงินอุดหนุนขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถิ8น พ.ศ.FMMP, หนงัสือ กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก 
ที8 มท ODOD.F/ว FPDP ลงวนัที8 EI พฤษภาคม FMGO และหนงัสือกรม
ส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ8น ด่วนที8สุด ที8 มท ODIO.M/ว FO`F ลงวนัที8     
M กรกฎาคม FMGI ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ8นสี8ปี (พ.ศ.2561-2564) 
เพิ8มเติมและเปลี8ยนแปลง ฉบบัที8 1 หนา้ 68 และสอดคลอ้งกบัประเดน็
ยทุธศาสตร์ในการพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่ ประเดน็ที8 1 : ส่งเสริมและ
พฒันาการท่องเที8ยวและบริการสุขภาพ เชื8อมโยงชุมชนและทอ้งถิ8น 

1.8 โครงการป้องกนัระดบัสารเคมีในกระแสเลือด  หมู่ที8 E บา้นศาลา จาํนวน 
`,OOO บาท เพื8อขบัเคลื8อนโครงการพระราชดาํริดา้นสาธารณสุขใน
กิจกรรมต่างๆ ใหมี้ความเหมาะสมกบัปัญหาและบริบทของพื1นที8 โดยถือ
ปฏิบติัตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงินอุดหนุนขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถิ8น พ.ศ.FMMP, หนงัสือ กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก 
ที8 มท ODOD.F/ว FPDP ลงวนัที8 EI พฤษภาคม FMGO และหนงัสือกรม
ส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ8น ด่วนที8สุด ที8 มท ODIO.M/ว FO`F ลงวนัที8 M 
กรกฎาคม FMGI ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ8นสี8ปี (พ.ศ.2561-2564) 
เพิ8มเติมและเปลี8ยนแปลง ฉบบัที8 1 หนา้ 68 และสอดคลอ้งกบัประเดน็
ยทุธศาสตร์ในการพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่ ประเดน็ที8 1 : ส่งเสริมและ
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พฒันาการท่องเที8ยวและบริการสุขภาพ เชื8อมโยงชุมชนและทอ้งถิ8น 
1.9 โครงการส่งเสริมการคดัแยกขยะและใชป้ระโยชน์จากขยะ  หมู่ที8 E 

บา้นศาลา จาํนวน `,OOO บาท เพื8อขบัเคลื8อนโครงการพระราชดาํริ
ดา้นสาธารณสุขในกิจกรรมต่างๆ ใหมี้ความเหมาะสมกบัปัญหาและ
บริบทของพื1นที8 โดยถือปฏิบติัตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ย
เงินอุดหนุนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ8น พ.ศ.FMMP, หนงัสือ 
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที8 มท ODOD.F/ว FPDP ลงวนัที8 EI 
พฤษภาคม FMGO และหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ8น ด่วนที8สุด 
ที8 มท ODIO.M/ว FO`F ลงวนัที8 M กรกฎาคม FMGI ปรากฏในแผนพฒันา
ทอ้งถิ8นสี8ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ8มเติมและเปลี8ยนแปลง ฉบบัที8 1 หนา้ 68 
และสอดคลอ้งกบัประเดน็ยทุธศาสตร์ในการพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่ 
ประเดน็ที8 1 : ส่งเสริมและพฒันาการท่องเที8ยวและบริการสุขภาพ 
เชื8อมโยงชุมชนและทอ้งถิ8น 

1.10 โครงการฝึกอบรมทาํลูกประคบสมุนไพรและนวดดว้ยลูกประคบ 
หมู่ที8 U บา้นป่าแงะ จาํนวน G,OOO บาท เพื8อขบัเคลื8อนโครงการ
พระราชดาํริดา้นสาธารณสุขในกิจกรรมต่างๆ ใหมี้ความเหมาะสม
กบัปัญหาและบริบทของพื1นที8 โดยถือปฏิบติัตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยวา่ดว้ยเงินอุดหนุนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ8น พ.ศ.FMMP, 
หนงัสือ กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที8 มท ODOD.F/ว FPDP ลงวนัที8 EI 
พฤษภาคม FMGO และหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ8น ด่วนที8สุด 
ที8 มท ODIO.M/ว FO`F ลงวนัที8 M กรกฎาคม FMGI ปรากฏในแผนพฒันา
ทอ้งถิ8นสี8ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ8มเติมและเปลี8ยนแปลง ฉบบัที8 1 หนา้ 68 
และสอดคลอ้งกบัประเดน็ยทุธศาสตร์ในการพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่ 
ประเดน็ที8 1 : ส่งเสริมและพฒันาการท่องเที8ยวและบริการสุขภาพ 
เชื8อมโยงชุมชนและทอ้งถิ8น 

1.11 โครงการผูสู้งวยัใส่ใจสุขภาพช่องปาก หมู่ที8 U บา้นป่าแงะ จาํนวน 
`,OOO บาท เพื8อขบัเคลื8อนโครงการพระราชดาํริดา้นสาธารณสุขใน
กิจกรรมต่างๆ ใหมี้ความเหมาะสมกบัปัญหาและบริบทของพื1นที8 
โดยถือปฏิบติัตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงินอุดหนุนของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ8น พ.ศ.FMMP, หนงัสือ กระทรวงมหาดไทย 
ด่วนมาก ที8 มท ODOD.F/ว FPDP ลงวนัที8 EI พฤษภาคม FMGO และหนงัสือ
กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ8น ด่วนที8สุด ที8 มท ODIO.M/ว FO`F        
ลงวนัที8 M กรกฎาคม FMGI ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ8นสี8ปี (พ.ศ.2561-
2564) เพิ8มเติมและเปลี8ยนแปลง ฉบบัที8 1 หนา้ 68 และสอดคลอ้งกบั
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ประเดน็ยทุธศาสตร์ในการพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่ ประเดน็ที8 1 : ส่งเสริม
และพฒันาการท่องเที8ยวและบริการสุขภาพ เชื8อมโยงชุมชนและทอ้งถิ8น 

1.12 โครงการรณรงคแ์ละแกไ้ขปัญหายาเสพติด To be number one  
หมู่ที8 U บา้นป่าแงะ จาํนวน `,OOO บาท เพื8อขบัเคลื8อนโครงการ
พระราชดาํริดา้นสาธารณสุขในกิจกรรมต่างๆ ใหมี้ความเหมาะสม
กบัปัญหาและบริบทของพื1นที8 โดยถือปฏิบติัตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยวา่ดว้ยเงินอุดหนุนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ8น พ.ศ.FMMP, 
หนงัสือ กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที8 มท ODOD.F/ว FPDP ลงวนัที8 EI 
พฤษภาคม FMGO และหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ8น ด่วนที8สุด 
ที8 มท ODIO.M/ว FO`F ลงวนัที8 M กรกฎาคม FMGI ปรากฏในแผนพฒันา
ทอ้งถิ8นสี8ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ8มเติมและเปลี8ยนแปลง ฉบบัที8 1 หนา้ 68 
และสอดคลอ้งกบัประเดน็ยทุธศาสตร์ในการพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่ 
ประเดน็ที8 1 : ส่งเสริมและพฒันาการท่องเที8ยวและบริการสุขภาพ 
เชื8อมโยงชุมชนและทอ้งถิ8น 

1.13 โครงการส่งเสริมและป้องกนัภาวะพร่องไอโอดีน หมู่ที8 M  
บา้นพระนอน จาํนวน G,OOO บาท เพื8อขบัเคลื8อนโครงการ
พระราชดาํริดา้นสาธารณสุขในกิจกรรมต่างๆ ใหมี้ความเหมาะสม
กบัปัญหาและบริบทของพื1นที8 โดยถือปฏิบติัตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยวา่ดว้ยเงินอุดหนุนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ8น พ.ศ.FMMP, 
หนงัสือ กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที8 มท ODOD.F/ว FPDP ลงวนัที8 EI 
พฤษภาคม FMGO และหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ8น ด่วนที8สุด 
ที8 มท ODIO.M/ว FO`F ลงวนัที8 M กรกฎาคม FMGI ปรากฏในแผนพฒันา
ทอ้งถิ8นสี8ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ8มเติมและเปลี8ยนแปลง ฉบบัที8 1 หนา้ 68 
และสอดคลอ้งกบัประเดน็ยทุธศาสตร์ในการพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่ 
ประเดน็ที8 1 : ส่งเสริมและพฒันาการท่องเที8ยวและบริการสุขภาพ 
เชื8อมโยงชุมชนและทอ้งถิ8น 

1.14 โครงการดูแลผูสู้งอาย ุหมู่ที8 M บา้นพระนอน จาํนวน `,OOO บาท 
เพื8อขบัเคลื8อนโครงการพระราชดาํริดา้นสาธารณสุขในกิจกรรม
ต่างๆ ใหมี้ความเหมาะสมกบัปัญหาและบริบทของพื1นที8 โดยถือ
ปฏิบติัตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงินอุดหนุนขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถิ8น พ.ศ.FMMP, หนงัสือ กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก 
ที8 มท ODOD.F/ว FPDP ลงวนัที8 EI พฤษภาคม FMGO และหนงัสือกรม
ส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ8น  ด่วนที8สุด ที8 มท ODIO.M/ว FO`F ลงวนัที8 M 
กรกฎาคม FMGI ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ8นสี8ปี (พ.ศ.2561-2564) 
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เพิ8มเติมและเปลี8ยนแปลง ฉบบัที8 1 หนา้ 68 และสอดคลอ้งกบัประเดน็
ยทุธศาสตร์ในการพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่ ประเดน็ที8 1 : ส่งเสริมและ
พฒันาการท่องเที8ยวและบริการสุขภาพ เชื8อมโยงชุมชนและทอ้งถิ8น 

1.15 โครงการรณรงคป้์องกนัโรคพิษสุนขับา้ หมู่ที8 M บา้นพระนอน 
จาํนวน `,OOO บาท เพื8อขบัเคลื8อนโครงการพระราชดาํริดา้น
สาธารณสุขในกิจกรรมต่างๆ ใหมี้ความเหมาะสมกบัปัญหาและ
บริบทของพื1นที8 โดยถือปฏิบติัตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ย
เงินอุดหนุนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ8น พ.ศ.FMMP, หนงัสือ 
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที8 มท ODOD.F/ว FPDP ลงวนัที8 EI
พฤษภาคม FMGO และหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ8น ด่วนที8สุด 
ที8 มท ODIO.M/ว FO`F ลงวนัที8 M กรกฎาคม FMGI ปรากฏในแผนพฒันา
ทอ้งถิ8นสี8ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ8มเติมและเปลี8ยนแปลง ฉบบัที8 1 หนา้ 68 
และสอดคลอ้งกบัประเดน็ยทุธศาสตร์ในการพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่ 
ประเดน็ที8 1 : ส่งเสริมและพฒันาการท่องเที8ยวและบริการสุขภาพ 
เชื8อมโยงชุมชนและทอ้งถิ8น 

1.16 โครงการป้องกนัโรคและใหค้วามรู้โรคขาดสารไอโอดีน หมู่ที8 G 
บา้นป่ารวก จาํนวน `,GMO บาท เพื8อขบัเคลื8อนโครงการพระราชดาํริ
ดา้นสาธารณสุขในกิจกรรมต่างๆ ใหมี้ความเหมาะสมกบัปัญหาและ
บริบทของพื1นที8 โดยถือปฏิบติัตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ย
เงินอุดหนุนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ8น พ.ศ.FMMP, หนงัสือ 
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที8 มท ODOD.F/ว FPDP ลงวนัที8 EI 
พฤษภาคม FMGO และหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ8น ด่วนที8สุด 
ที8 มท ODIO.M/ว FO`F ลงวนัที8 M กรกฎาคม FMGI ปรากฏในแผนพฒันา
ทอ้งถิ8นสี8ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ8มเติมและเปลี8ยนแปลง ฉบบัที8 1 หนา้ 68 
และสอดคลอ้งกบัประเดน็ยทุธศาสตร์ในการพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่ 
ประเดน็ที8 1 : ส่งเสริมและพฒันาการท่องเที8ยวและบริการสุขภาพ 
เชื8อมโยงชุมชนและทอ้งถิ8น 

1.17 โครงการดูแลสุขภาพผูสู้งอาย ุหมู่ที8 G บา้นป่ารวก จาํนวน G,GOO 
บาท เพื8อขบัเคลื8อนโครงการพระราชดาํริดา้นสาธารณสุขใน
กิจกรรมต่างๆ ใหมี้ความเหมาะสมกบัปัญหาและบริบทของพื1นที8 
โดยถือปฏิบติัตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงินอุดหนุนของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ8น พ.ศ.FMMP, หนงัสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนมาก ที8 มท ODOD.F/ว FPDP ลงวนัที8 EI พฤษภาคม FMGO และหนงัสือ
กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ8น  ด่วนที8สุด ที8 มท ODIO.M/ว FO`F ลง
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วนัที8 M กรกฎาคม FMGI ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ8นสี8ปี (พ.ศ.2561-
2564) เพิ8มเติมและเปลี8ยนแปลง ฉบบัที8 1 หนา้ 68 และสอดคลอ้งกบั
ประเดน็ยทุธศาสตร์ในการพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่ ประเดน็ที8 1 : ส่งเสริม
และพฒันาการท่องเที8ยวและบริการสุขภาพ เชื8อมโยงชุมชนและทอ้งถิ8น 

1.18 โครงการตรวจสุขภาพประชาชน หมู่ที8 G บา้นป่ารวก จาํนวน M,`MO 
บาท เพื8อขบัเคลื8อนโครงการพระราชดาํริดา้นสาธารณสุขใน
กิจกรรมต่างๆ ใหมี้ความเหมาะสมกบัปัญหาและบริบทของพื1นที8 
โดยถือปฏิบติัตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงินอุดหนุนของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ8น พ.ศ.FMMP, หนงัสือ กระทรวงมหาดไทย 
ด่วนมาก ที8 มท ODOD.F/ว FPDP ลงวนัที8 EI พฤษภาคม FMGO และหนงัสือ
กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ8น ด่วนที8สุด ที8 มท ODIO.M/ว FO`F ลง
วนัที8 M กรกฎาคม FMGI ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ8นสี8ปี (พ.ศ.2561-
2564) เพิ8มเติมและเปลี8ยนแปลง ฉบบัที8 1 หนา้ 68 และสอดคลอ้งกบั
ประเดน็ยทุธศาสตร์ในการพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่ ประเดน็ที8 1 : ส่งเสริม
และพฒันาการท่องเที8ยวและบริการสุขภาพ เชื8อมโยงชุมชนและทอ้งถิ8น 

1.19 โครงการส่งเสริมและป้องกนัภาวะพร่องไอโอดีน หมู่ที8 P  
บา้นสบสา-หนองฟาน จาํนวน G,PMO บาท เพื8อขบัเคลื8อนโครงการ
พระราชดาํริดา้นสาธารณสุขในกิจกรรมต่างๆ ใหมี้ความเหมาะสม
กบัปัญหาและบริบทของพื1นที8 โดยถือปฏิบติัตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยวา่ดว้ยเงินอุดหนุนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ8น พ.ศ.FMMP, 
หนงัสือ กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที8 มท ODOD.F/ว FPDP ลงวนัที8 EI 
พฤษภาคม FMGO และหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ8น  ด่วน
ที8สุด ที8 มท ODIO.M/ว FO`F ลงวนัที8 M กรกฎาคม FMGI ปรากฏในแผน 
พฒันาทอ้งถิ8นสี8ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ8มเติมและเปลี8ยนแปลง ฉบบัที8 1 
หนา้ 68 และสอดคลอ้งกบัประเดน็ยทุธศาสตร์ในการพฒันาจงัหวดั
เชียงใหม่ ประเดน็ที8 1 : ส่งเสริมและพฒันาการท่องเที8ยวและบริการ
สุขภาพ เชื8อมโยงชุมชนและทอ้งถิ8น 

1.20 โครงการดูแลผูสู้งอาย ุหมู่ที8 P บา้นสบสา-หนองฟาน จาํนวน 7,FOO 
บาท เพื8อขบัเคลื8อนโครงการพระราชดาํริดา้นสาธารณสุขใน
กิจกรรมต่างๆ ใหมี้ความเหมาะสมกบัปัญหาและบริบทของพื1นที8 
โดยถือปฏิบติัตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงินอุดหนุนของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ8น พ.ศ.FMMP, หนงัสือ กระทรวงมหาดไทย 
ด่วนมาก ที8 มท ODOD.F/ว FPDP ลงวนัที8 EI พฤษภาคม FMGO และหนงัสือ
กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ8น  ด่วนที8สุด ที8 มท ODIO.M/ว FO`F ลง
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วนัที8 M กรกฎาคม FMGI ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ8นสี8ปี (พ.ศ.2561-
2564) เพิ8มเติมและเปลี8ยนแปลง ฉบบัที8 1 หนา้ 68 และสอดคลอ้งกบั
ประเดน็ยทุธศาสตร์ในการพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่ ประเดน็ที8 1 : ส่งเสริม
และพฒันาการท่องเที8ยวและบริการสุขภาพ เชื8อมโยงชุมชนและทอ้งถิ8น 

1.21 โครงการส่งเสริมการคดัแยกขยะและใชป้ระโยชน์จากขยะในงาน
ศพ หมู่ที8 P บา้นสบสา-หนองฟาน จาํนวน M,DMO บาท เพื8อขบัเคลื8อน
โครงการพระราชดาํริดา้นสาธารณสุขในกิจกรรมต่างๆ ใหมี้ความ
เหมาะสมกบัปัญหาและบริบทของพื1นที8 โดยถือปฏิบติัตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงินอุดหนุนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ8น 
พ.ศ.FMMP, หนงัสือ กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที8 มท ODOD.F/ว FPDP 
ลงวนัที8 EI พฤษภาคม FMGO และหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ทอ้งถิ8น  ด่วนที8สุด ที8 มท ODIO.M/ว FO`F ลงวนัที8 M กรกฎาคม FMGI  
ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ8นสี8ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ8มเติมและ
เปลี8ยนแปลง ฉบบัที8 1 หนา้ 68 และสอดคลอ้งกบัประเดน็ยทุธศาสตร์ใน
การพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่ ประเดน็ที8 1 : ส่งเสริมและพฒันาการ
ท่องเที8ยวและบริการสุขภาพ เชื8อมโยงชุมชนและทอ้งถิ8น 

1.22 โครงการรณรงคแ์ละแกไ้ขปัญหายาเสพติด To be number one  
หมู่ที8 IO บา้นพระเจา้นั8งโก๋น จาํนวน G,OOO บาท เพื8อขบัเคลื8อน
โครงการพระราชดาํริดา้นสาธารณสุขในกิจกรรมต่างๆ ใหมี้ความ
เหมาะสมกบัปัญหาและบริบทของพื1นที8 โดยถือปฏิบติัตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงินอุดหนุนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ8น 
พ.ศ.FMMP, หนงัสือ กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที8 มท ODOD.F/ว FPDP 
ลงวนัที8 EI พฤษภาคม FMGO และหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ทอ้งถิ8น  ด่วนที8สุด ที8 มท ODIO.M/ว FO`F ลงวนัที8 M กรกฎาคม FMGI  
ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ8นสี8ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ8มเติมและ
เปลี8ยนแปลง ฉบบัที8 1 หนา้ 68 และสอดคลอ้งกบัประเดน็ยทุธศาสตร์ใน
การพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่ ประเดน็ที8 1 : ส่งเสริมและพฒันาการ
ท่องเที8ยวและบริการสุขภาพ เชื8อมโยงชุมชนและทอ้งถิ8น 

1.23 โครงการอบรมหมอหมู่บา้นในพระราชประสงค ์หลกัสูตร
สมุนไพรในครัวเรือน หมู่ที8 IO บา้นพระเจา้นั8งโก๋น จาํนวน D,OOO 
บาท เพื8อขบัเคลื8อนโครงการพระราชดาํริดา้นสาธารณสุขใน
กิจกรรมต่างๆ ใหมี้ความเหมาะสมกบัปัญหาและบริบทของพื1นที8 
โดยถือปฏิบติัตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงินอุดหนุนของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ8น พ.ศ.FMMP, หนงัสือ กระทรวงมหาดไทย 
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ด่วนมาก ที8 มท ODOD.F/ว FPDP ลงวนัที8 EI พฤษภาคม FMGO และหนงัสือ
กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ8น  ด่วนที8สุด ที8 มท ODIO.M/ว FO`F        
ลงวนัที8 M กรกฎาคม FMGI ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ8นสี8ปี (พ.ศ.2561-
2564) เพิ8มเติมและเปลี8ยนแปลง ฉบบัที8 1 หนา้ 68 และสอดคลอ้งกบั
ประเดน็ยทุธศาสตร์ในการพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่ ประเดน็ที8 1 : ส่งเสริม
และพฒันาการท่องเที8ยวและบริการสุขภาพ เชื8อมโยงชุมชนและทอ้งถิ8น 

1.24 โครงการป้องกนัโรคที8เกิดจากขยะมูลฝอยเป็นสื8อ หมู่ที8 IO  
บา้นพระเจา้นั8งโก๋น จาํนวน G,OOO บาท เพื8อขบัเคลื8อนโครงการ
พระราชดาํริดา้นสาธารณสุขในกิจกรรมต่างๆ ใหมี้ความเหมาะสม
กบัปัญหาและบริบทของพื1นที8 โดยถือปฏิบติัตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยวา่ดว้ยเงินอุดหนุนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ8น พ.ศ.FMMP, 
หนงัสือ กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที8 มท ODOD.F/ว FPDP ลงวนัที8 EI 
พฤษภาคม FMGO และหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ8น ด่วนที8สุด 
ที8 มท ODIO.M/ว FO`F ลงวนัที8 M กรกฎาคม FMGI ปรากฏในแผนพฒันา
ทอ้งถิ8นสี8ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ8มเติมและเปลี8ยนแปลง ฉบบัที8 1 หนา้ 68 
และสอดคลอ้งกบัประเดน็ยทุธศาสตร์ในการพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่ 
ประเดน็ที8 1 : ส่งเสริมและพฒันาการท่องเที8ยวและบริการสุขภาพ 
เชื8อมโยงชุมชนและทอ้งถิ8น 
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2.3  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
2.3.1  งานบริหารทั�วไปเกี�ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 961,779 บาท 
      งบบุคลากร รวม 517,800 บาท 
  เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 517,800 บาท 
  เงินเดือนพนกังาน จาํนวน 196,800 บาท 

    

  
สาํหรับจ่ายเป็นเงินเดือนใหก้บัพนกังานส่วนตาํบล ตาํแหน่ง 
ผูอ้าํนวยการกองสวสัดิการสังคม  

     

  เงินประจาํตาํแหน่ง จาํนวน 21,000 บาท 

    

  
สาํหรับจ่ายเป็นเงินประจาํตาํแหน่ง ใหก้บัผูอ้าํนวยการ 
กองสวสัดิการสังคม 

     

  ค่าตอบแทนพนกังานจา้ง จาํนวน 288,000 บาท 

    

  
(I) สาํหรับจ่ายเป็นค่าจา้งพนกังานจา้งตามภารกิจ ตาํแหน่ง 
      ผูช่้วยนกัสังคมสงเคราะห์ เป็นเงิน IDO,OOO บาท  
(F) สาํหรับจ่ายเป็นค่าจา้งพนกังานจา้งทั8วไป ตาํแหน่งเจา้หนา้ที8 
      งานพิมพ ์เป็นเงิน IOD,OOO บาท  

      

  เงินเพิ8มต่างๆ ของพนกังานจา้ง จาํนวน 12,000 บาท 

    

  
สาํหรับจ่ายเป็นเงินเพิ8มค่าครองชีพชั8วคราวใหแ้ก่พนกังานจา้งทั8วไป 
ตาํแหน่งเจา้หนา้ที8งานพิมพ ์ เป็นเงิน IF,OOO บาท   

      

 งบดําเนินงาน รวม 328,500 บาท 
  ค่าใช้สอย รวม 289,000 บาท 
  รายจ่ายเพื8อใหไ้ดม้าซึ8 งบริการ จาํนวน 259,000 บาท 

    

 
สาํหรับเป็นค่าใชจ่้ายดา้นต่างๆ ประกอบดว้ย 
(1)  ค่าจา้งเหมาจดัทาํสื8อสิ8งพิมพ ์และป้ายประชาสัมพนัธ์ เพื8อจ่ายเป็น 
       ค่าจา้งเหมาจดัทาํสื8อสิ8งพิมพแ์ผน่พบั ป้าย ไวนิล ป้ายผา้ คทัเอาท ์ 
       ประชาสัมพนัธ์โครงการและกิจกรรมต่างๆที8เกี8ยวขอ้ง  
       จาํนวน 4,000 บาท 
(2)  ค่าเยบ็หนงัสือหรือเขา้ปกหนงัสือ เพื8อจ่ายเป็นค่าเยบ็หนงัสือ 
       เขา้ปกหนงัสือ รวมถึงค่าถ่ายเอกสารตามโครงการหรือกิจกรรม 
       ต่างๆ ที8เกี8ยวขอ้งกบัส่วนงาน จาํนวน 3,000 บาท 
(3)  ค่าจา้งเหมางานบนัทึกขอ้มูล จาํนวน 216,000 บาท ปฏิบติังาน  
       ณ กองสวสัดิการสังคม อบต.ดอนแกว้ โดยเบิกจ่ายตามหนงัสือฯ  
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       ด่วนมาก ที8 มท 0808.2/ว 7120 ลว 9 ธนัวาคม 2559  
(U)  ค่าจา้งเหมาทาํความสะอาดศูนยฟื์1 นฟูสมรรถภาพคนพิการ ผูสู้งอาย ุ
       ในชุมชน ตาํบลดอนแกว้ จาํนวน EG,OOO บาท โดยเบิกจ่ายตาม 
       หนงัสือฯ ด่วนมาก ที8 มท 0808.2/ 7120 ลว 9 ธนัวาคม 2559 
                                            ฯลฯ 

  รายจ่ายเกี8ยวเนื8องกบัการปฏิบติัราชการที8ไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอื8นๆ  จาํนวน 30,000  บาท 
       ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจกัรและนอกราชอาณาจกัร จาํนวน 30,000 บาท 

    

 
สาํหรับจ่ายเป็นค่าเบี1ยเลี1ยงค่าเช่าที8พกั ค่าพาหนะ ค่าบริการจอดรถ  
ณ ท่าอากาศยาน ค่าผา่นทางด่วนพิเศษค่าธรรมเนียมในการใชส้นามบิน  
ค่าลงทะเบียนต่างๆ และค่าใชจ่้ายอื8นๆสาํหรับปฏิบติังานขององคก์าร
บริหารส่วนตาํบลในการไปราชการ  

      

  ค่าวสัดุ รวม 39,500 บาท 
  วสัดุสาํนกังาน จาํนวน 7,000 บาท 

    

  
สาํหรับจ่ายเป็นค่าวสัดุสาํนกังานเช่น ค่าเครื8องเขียน แบบพิมพ ์กระดาษ
ดินสอ ปากกา ไมบ้รรทดั คลิป แฟ้มหรือวสัดุสาํนกังานอื8นที8จาํเป็น 

      

  วสัดุไฟฟ้าและวทิย ุ จาํนวน 3,000 บาท 

    

  
สาํหรับจ่ายเป็นค่าซื1ออุปกรณ์ไฟฟ้าและวทิยตุ่างๆเช่น หลอดไฟ บลัลาต
สตาร์ทเตอร์ สายไฟ ฟิวส์ เทปพนัสายไฟหรือวสัดุไฟฟ้าและวทิยอืุ8นที8
จาํเป็น 

      

  วสัดุยานพาหนะและขนส่ง จาํนวน 20,000 บาท 

    

  
สาํหรับจ่ายเป็นค่ายางนอกยางใน แบตเตอรี8  เพลา ตลบัลูกปืนนํ1ามนั
เบรก น็อต สกรู หมอ้นํ1ารถยนต ์กนัชนฟิลม์กรองแสง และวสัดุ
ยานพาหนะอื8นที8จาํเป็น 

      

  วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ จาํนวน 2,000 บาท 

    

  
สาํหรับจ่ายเป็นค่ากระดาษเขียนโปสเตอร์พูก่นัและสี โฟม ฟิลม์ แถบ
บนัทึกเสียงหรือภาพ รูปสีหรือขาวดาํที8ไดจ้ากการลา้งอดั ขยาย ค่าถ่าย
พิมพเ์ขียวค่าถ่ายเอกสารหรือวสัดุโฆษณาและเผยแพร่อื8นที8จาํเป็นตอ้งใช้
ในงานประชาสัมพนัธ์งานในโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ  

      

  วสัดุคอมพิวเตอร์ จาํนวน 7,500 บาท 

    

  
สาํหรับจ่ายเป็นค่าแผน่หรือจานบนัทึกขอ้มูลเทปบนัทึกขอ้มูล หวัพิมพห์รือ
แถบพิมพส์าํหรับเครื8องคอมพิวเตอร์ ตลบัผงหมึกแผน่กรองแสง กระดาษ
ต่อเนื8อง แป้นพิมพโ์ปรแกรมสาํเร็จรูปหรือวสัดุคอมพิวเตอร์อื8นที8จาํเป็น 
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งบลงทุน รวม 115,479 บาท 
 ค่าครุภัณฑ์ รวม 115,479 บาท 
 ครุภณัฑส์าํนกังาน จาํนวน 115,479 บาท 

  

สาํหรับจ่ายเป็นค่าครุภณัฑส์าํนกังาน ดงันี1   
I)  โทรศพัทบ์า้นไร้สาย จาํนวน I เครื8องๆ ละ PPP บาท รายละเอียดดงันี1  
      คุณลกัษณะเฉพาะ 
     I.I โทรศพัทแ์บบไร้สาย 
     I.F สัญญาณไฟแสดงเมื8อมีสายเรียกเขา้ 
     I.E ใชแ้บตเตอรี8  AAA 
เป็นราคาตามทอ้งตลาดในทอ้งถิ8น ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ8นสี8ปี (พ.ศ.FMGI-
FMGU) เพิ8มเติมและเปลี8ยนแปลง ฉบบัที8 F หนา้ UO และสอดคลอ้งกบัประเดน็
ยทุธศาสตร์ในการพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่ ประเดน็ยทุธศาสตร์จงัหวดัที8 G :  การ
พฒันาระบบบริหารจดัการภาครัฐและการใหบ้ริการประชาชนตามหลกัธรรมาภิบาล 

F)  เครื8องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั1งพื1นหรือชนิดแขวน (มีระบบ 
ฟอกอากาศ)  พร้อมค่าติดตั1ง  จาํนวน I เครื8องๆ ละ U`,OOO บาท  
รายละเอียดดงันี1   

     คุณลกัษณะเฉพาะ 
F.I ขนาดไม่ตํ8ากวา่  EG,OOO บีทีย ู
F.F เป็นราคาที8รวมค่าติดตั1ง 
F.E ไดรั้บการรับรองมาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม และฉลากประหยดั  

 ไฟฟ้าเบอร์ M 
F.U เป็นเครื8องปรับอากาศที8ประกอบสาํเร็จรูปทั1งชุด ทั1งหน่วยส่งความเยน็ 

 และหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกนั 
F.M เครื8องปรับอากาศที8มีระบบฟอกอากาศ สามารถดกัจบัอนุภาค 

 ฝุ่ นละออง และสามารถถอดลา้งทาํความสะอาดได ้
F.G มีความหน่วงเวลาการทาํงานของคอมเพรสเซอร์ 
ตามบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ ์สาํนกัมาตรฐานงบประมาณ เดือน
มกราคม FMGI ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ8นสี8ปี (พ.ศ.FMGI-FMGU) เพิ8มเติม
และเปลี8ยนแปลง ฉบบัที8 F หนา้ UO และสอดคลอ้งกบัประเด็นยทุธศาสตร์
ในการพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่ ประเด็นยทุธศาสตร์จงัหวดัที8 G : การพฒันา
ระบบบริหารจดัการภาครัฐและการใหบ้ริการประชาชนตามหลกัธรรมาภิบาล 
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E)  เกา้อี1สาํนกังาน  จาํนวน F ตวัๆ ละ PPO บาท  รวมเป็นเงิน I,PDO บาท  
     รายละเอียดดงันี1  
     คุณลกัษณะเฉพาะ 

E.I เกา้อี1 บุหนงัเทียม สีดาํ  

E.F ขนาดไม่นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั W54xD58xH88-98cm 

เป็นราคาตามทอ้งตลาดในทอ้งถิ8น ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ8นสี8ปี (พ.ศ.FMGI-
FMGU) เพิ8มเติมและเปลี8ยนแปลง ฉบบัที8 F หนา้ UI และสอดคลอ้งกบัประเดน็
ยทุธศาสตร์ในการพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่ ประเดน็ยทุธศาสตร์จงัหวดัที8 G : การ
พฒันาระบบบริหารจดัการภาครัฐและการใหบ้ริการประชาชนตามหลกัธรรมาภิบาล 

U)  โตะ๊พบัอเนกประสงค ์ จาํนวน EO ตวัๆ ละ I,EMO บาท  รวมเป็นเงิน UO,MOO 
บาท รายละเอียดดงันี1  
คุณลกัษณะเฉพาะ 

     U.I โตะ๊พบัอเนกประสงค ์แบบหนา้โฟเมกา้ สีขาว 
     4.F ขนาดไม่นอ้ยกวา่ IDO*UM ซม.      
เป็นราคาตามทอ้งตลาดในทอ้งถิ8น ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ8นสี8ปี (พ.ศ.FMGI-
FMGU) เพิ8มเติมและเปลี8ยนแปลง ฉบบัที8 F หนา้ UI และสอดคลอ้งกบัประเดน็
ยทุธศาสตร์ในการพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่ ประเดน็ยทุธศาสตร์จงัหวดัที8 G : การ
พฒันาระบบบริหารจดัการภาครัฐและการใหบ้ริการประชาชนตามหลกัธรรมาภิบาล 

M)  เกา้อี1พลาสติก  จาํนวน IOO ตวัๆ ละ FMO บาท  รวมเป็นเงิน FM,OOO บาท 
รายละเอียดดงันี1  
คุณลกัษณะเฉพาะ 

     M.I เกา้อี1พลาสติก  
     5.F เกรด A สีขาว 
เป็นราคาตามทอ้งตลาดในทอ้งถิ8น ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ8นสี8ปี (พ.ศ.
FMGI-FMGU) เพิ8มเติมและเปลี8ยนแปลง ฉบบัที8 F หนา้ UI และสอดคลอ้งกบั
ประเด็นยทุธศาสตร์ในการพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่ ประเด็นยทุธศาสตร์จงัหวดั
ที8 G : การพฒันาระบบบริหารจดัการภาครัฐและการใหบ้ริการประชาชนตาม
หลกัธรรมาภิบาล 
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2.3.2  งานสวสัดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 185,500 บาท 
 งบดําเนินงาน รวม 170,500 บาท 
 ค่าใช้สอย รวม 170,500 บาท 
 รายจ่ายเกี8ยวเนื8องกบัการปฏิบติัราชการที8ไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอื8นๆ  จาํนวน 170,500 บาท 
  โครงการช่วยเหลือนกัเรียนนกัศึกษา ใหมี้งานทาํในช่วงปิดภาคเรียน จาํนวน 60,000 บาท 

      

เพื8อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนในตาํบลเกิดทกัษะและประสบการณ์ 
ที8ดี สาํหรับการทาํงานในอนาคตไดเ้รียนรู้จากการปฏิบติัจริง และ 
ใหมี้รายไดใ้นช่วงปิดภาคเรียน  ค่าใชจ่้ายประกอบดว้ย ค่าตอบแทน
นกัเรียน นกัศึกษา ภายในตาํบลดอนแกว้ค่าป้ายโครงการ ค่าวสัดุ  
อุปกรณ์ที8ใชใ้นการดาํเนินงาน และค่าใชจ่้ายอื8นที8จาํเป็น ปรากฏใน
แผนพฒันาทอ้งถิ8นสี8ปี (พ.ศ.2561-2564) หนา้ 122   และสอดคลอ้งกบั
ประเด็นยทุธศาสตร์ในการพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่ ประเด็นยทุธศาสตร์
จงัหวดัที8 E : การเสริมสร้างสังคมใหมี้คุณภาพ  คงอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรม 

      

  โครงการพฒันาวทิยาลยัจิตอาสา จาํนวน 15,000 บาท 

      

สาํหรับจ่ายเป็นค่าสมนาคุณวิทยากรค่าอาหารกลางวนั ค่าป้ายโครงการ 
 ค่าอาหารวา่งและเครื8องดื8ม ค่าวสัดุ-อุปกรณ์และค่าใชจ่้ายอื8นๆที8จาํเป็น
เพื8อเสริมสร้างความเขม้แขง็ของระบบทาํงานของกลุ่มจิตอาสา  ปรากฏ
ในแผนพฒันาทอ้งถิ8นสี8ปี (พ.ศ.2561-2564) หนา้ 205 และสอดคลอ้งกบั
ประเด็นยทุธศาสตร์ในการพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่ ประเด็นยทุธศาสตร์
จงัหวดัที8 E : การเสริมสร้างสังคมใหมี้คุณภาพ คงอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรม 

      

  โครงการพฒันาศกัยภาพคณะกรรมการกองทุนพลเมืองจิตอาสาตาํบล 
ดอนแกว้ 

จาํนวน 7,500 บาท 

      

สาํหรับจ่ายเป็นค่าสมนาคุณวิทยากรค่าอาหารกลางวนั ค่าป้ายโครงการ  
ค่าอาหารวา่งและเครื8องดื8ม ค่าวสัดุ–อุปกรณ์และค่าใชจ่้ายอื8นๆที8จาํเป็น
เพื8อพฒันาศกัยภาพของสมาชิกพลเมืองจิตอาสาในตาํบลดอนแกว้   
ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ8นสี8ปี (พ.ศ.2561-2564) หนา้ 206   และ
สอดคลอ้งกบัประเด็นยทุธศาสตร์ในการพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่ 
ประเด็นยทุธศาสตร์จงัหวดัที8 E : การเสริมสร้างสังคมใหมี้คุณภาพ   
คงอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรม 
  

      

  โครงการพฒันาศกัยภาพอาสาสมคัรในการดูแลคนพิการในชุมชน จาํนวน 5,000 บาท 
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เพื8อบูรณาการการทาํงานร่วมกนัระหวา่งอาสาสมคัรและภาคีเครือข่าย
และเสริมสร้างทกัษะดา้นการดูแลคนพิการในชุมชนใหก้บัอาสาสมคัร
และผูดู้แลหรือญาติคนพิการ ค่าใชจ่้ายประกอบดว้ย ค่าสมนาคุณ
วทิยากร ค่าอาหารกลางวนัค่าอาหารวา่งและเครื8องดื8ม ค่าป้ายไวนิล
โครงการ ค่าวสัดุอุปกรณ์สาํหรับใชใ้นโครงการ และค่าใชจ่้ายอื8นๆ 
ในการจดัทาํโครงการ  ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ8นสี8ปี (พ.ศ.2561-
2564) หนา้ 186   และสอดคลอ้งกบัประเด็นยทุธศาสตร์ในการพฒันา
จงัหวดัเชียงใหม่ ประเด็นยทุธศาสตร์จงัหวดัที8 E : การเสริมสร้างสังคมให้
มีคุณภาพ  คงอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรม 

      

  โครงการวนัถกัทอสายใย ร้อยดวงใจคนพิการ สานสัมพนัธ์ผูสู้งวยั  จาํนวน 25,000 บาท 

      

เพื8อเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารดา้นสิทธิและการเขา้ถึงสิทธิต่างๆ ของ 
คนพิการและผูสู้งอายใุนชุมชนและสร้างเครือข่ายในการช่วยเหลือ 
คนพิการและผูสู้งอาย ุสู่การมีคุณภาพชีวติที8ดี ค่าใชจ่้ายประกอบดว้ย  
ค่าอาหารกลางวนั ค่าอาหารวา่งและเครื8องดื8มค่าวสัดุงานบา้น 
งานครัว ค่าวสัดุอุปกรณ์ที8ใชใ้นการดาํเนินงานค่าป้ายไวนิล
โครงการ และค่าใชจ่้ายอื8นๆ ที8จาํเป็นสาํหรับการดาํเนินงาน   
ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ8นสี8ปี (พ.ศ.2561-2564) หนา้ 150  และ
สอดคลอ้งกบัประเด็นยทุธศาสตร์ในการพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่ 
ประเด็นยทุธศาสตร์จงัหวดัที8 E : การเสริมสร้างสังคมใหมี้คุณภาพ   
คงอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรม 

      

  โครงการศูนยฟื์1 นฟูสมรรถภาพคนพิการผูสู้งอายใุนชุมชนตาํบล 
ดอนแกว้ 

จาํนวน 23,000 บาท 

      

สาํหรับจ่ายเป็นค่าดาํเนินกิจกรรมต่างๆภายในศูนยฯ์ ประกอบดว้ย 
1)  เงินบาํรุงค่าสถานที8ของวดัสันเหมืองประชาราม 
2)  ค่าวสัดุงานบา้นงานครัว 
3)  ค่าวสัดุ อุปกรณ์ที8ใชใ้นการดาํเนินกิจกรรมภายในศูนยฯ์ 
และค่าใชจ่้ายอื8นที8จาํเป็น   ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ8นสี8ปี (พ.ศ.2561-
2564) หนา้ 151  และสอดคลอ้งกบัประเด็นยทุธศาสตร์ในการพฒันา
จงัหวดัเชียงใหม่ ประเด็นยทุธศาสตร์จงัหวดัที8 E : การเสริมสร้างสังคมให้
มีคุณภาพ  คงอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรม  

      

  โครงการส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวติใหก้บัคนพิการ ผูสู้งอาย ุและ 
ผูป้ระสบปัญหาทางสังคม ภายในตาํบลดอนแกว้ 

จาํนวน 20,000 บาท 
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โดยแยกเป็น 2 กิจกรรม ดงันี1  
1)  กิจกรรมอาสาสมคัรเยี8ยมบา้นคนพิการ ผูสู้งอาย ุและผูด้อ้ยโอกาสใน
ชุมชน จาํนวน 10,000 บาท  เพื8อใหค้วามรู้ คาํแนะนาํและคาํปรึกษาดา้น
ต่างๆ รวมถึงการตรวจสุขภาพเบื1องตน้และเสริมสร้างทกัษะการดูแล
ตนเองของกลุ่มเป้าหมาย  ค่าใชจ่้ายประกอบดว้ย ค่าสมนาคุณ
วทิยากร ค่าอาหารกลางวนัสาํหรับผูเ้ขา้ร่วมโครงการ ค่าอาหารวา่งและ
เครื8องดื8ม ค่าวสัดุงาน บา้นงานครัว ค่าวสัดุ อุปกรณ์ที8ใชใ้นการ
ดาํเนินงาน ค่าป้ายโครงการ และค่าใชจ่้ายอื8นที8จาํเป็น 
2)  กิจกรรมการช่วยเหลือประชาชนภายในตาํบลดอนแกว้      
จาํนวน 10,000 บาท  เพื8อส่งเสริมการทาํมาหากินของประชาชน          
การแกไ้ขปัญหาการประกอบอาชีพ การสังคมสงเคราะห์ การป้องกนั
และบรรเทาสาธารณภยั การป้องกนัและระงบัโรคติดต่อ และดาํเนินการ
ช่วยเหลือตามอาํนาจหนา้ที8ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล โดยเบิกจ่าย
ตามหลกัเกณฑว์า่ดว้ยการตั1งงบประมาณเพื8อการช่วยเหลือประชาชน
ตามอาํนาจหนา้ที8ขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัเทศบาล และองคก์าร
บริหารส่วนตาํบล พ.ศ.2543   ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ8นสี8ปี (พ.ศ.
2561-2564) หนา้ 187   และสอดคลอ้งกบัประเด็นยทุธศาสตร์ในการ    
พฒันาจงัหวดัเชียงใหม่ ประเด็นยทุธศาสตร์จงัหวดัที8 E : การเสริมสร้าง
สังคมใหมี้คุณภาพ  คงอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรม 

      

  โครงการเสริมสร้างทกัษะในการดูแลผูสู้งอายทีุ8บา้น (อผส.) จาํนวน 5,000 บาท 

      

เพื8อใหอ้าสาสมคัรและสมาชิกในครอบครัวมีทกัษะที8ดีในการดูแล
ผูสู้งอายใุนชุมชนและใหผู้สู้งอายสุามารถดูแลและช่วยเหลือตนเองได้
ในเบื1องตน้ ค่าใชจ่้ายประกอบดว้ย ค่าสมนาคุณวทิยากร  ค่าอาหาร
กลางวนั ค่าอาหารวา่งและเครื8องดื8ม ค่าป้ายไวนิลโครงการ  
ค่าวสัดุ อุปกรณ์ ค่าจดัทาํเอกสาร และค่าใชจ่้ายอื8นๆที8จาํเป็น สาํหรับการ
ฝึกอบรม  ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ8นสี8ปี (พ.ศ.2561-2564) 
หนา้ 185   และสอดคลอ้งกบัประเด็นยทุธศาสตร์ในการพฒันาจงัหวดั
เชียงใหม่ ประเด็นยทุธศาสตร์จงัหวดัที8 E : การเสริมสร้างสังคมใหมี้
คุณภาพ  คงอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรม 
 
  

      

  โครงการชมรมผูสู้งอาย ุ จาํนวน 10,000 บาท 
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สาํหรับจ่ายเป็นค่าดาํเนินการตามโครงการชมรมผูสู้งอาย ุ เพื8อส่งเสริมใหผู้ ้
สูงอายภายในตาํบลมีสุขภาพสมบูรณ์ แขง็แรงและมีทกัษะการดูแลสุขภาพที8
เหมาะสมกบัช่วงวยั  ค่าใชจ่้ายประกอบดว้ย ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร
กลางวนั ค่าอาหารวา่งและเครื8องดื8ม ค่าป้ายไวนิลโครงการ ค่าวสัดุอุปกรณ์ 
ค่าจดัทาํเอกสาร และค่าใชจ่้ายอื8นๆ ที8จาํเป็น ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ8นสี8
ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ8มเติม ฉบบัที8 I หนา้ 57   และสอดคลอ้งกบัประเดน็
ยทุธศาสตร์ในการพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่ ประเดน็ยทุธศาสตร์จงัหวดัที8 E : 
การเสริมสร้างสังคมใหมี้คุณภาพ คงอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรม 
 

      

 งบเงินอุดหนุน รวม 15,000 บาท 
  เงินอุดหนุน รวม 15,000 บาท 
  เงินอุดหนุนเอกชน จาํนวน 5,000 บาท 

      

 
สาํหรับอุดหนุนให้แก่ 
(1)  ชมรมจิตอาสาดอนแกว้สร้างสุข ในมูลนิธิราชประชาสมาสยั  

พระบรมราชูปถมัภ ์ จาํนวน 5,000 บาท (โดยถือปฏิบติัตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงินอุดหนุนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ8น 
พ.ศ.FMMP และหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที8สุด ที8 มท ODOD.F/ว 
EGIG ลว. FU มิถุนายน FMMP) ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ8นสี8ปี (พ.ศ.
2561–2564) หนา้ FUP และสอดคลอ้งกบัประเดน็ยทุธศาสตร์ ในการ
พฒันาจงัหวดัเชียงใหม่ ประเดน็ยทุธศาสตร์จงัหวดัที8 E : การเสริมสร้าง
สงัคมใหมี้คุณภาพ  คงอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรม 

      

  เงินอุดหนุนกิจการที8เป็นสาธารณประโยชน์ จาํนวน 10,000 บาท 

      

 
สาํหรับอุดหนุนใหแ้ก่ 
(1)  กิ8งกาชาดอาํเภอแม่ริม ตามโครงการกิจกรรมของกิ8งกาชาดอาํเภอ 

แม่ริม สาํหรับใชใ้นการดาํเนินกิจกรรมของกิ8งกาชาดอาํเภอ 
แม่ริม เพื8อส่งเสริมกิจการของกิ8งกาชาดใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคข์อง
สภากาชาดไทย และช่วยบรรเทาทุกขใ์หก้บัราษฎรผูป้ระสบความ
เดือดร้อนในภาวะต่างๆ จาํนวน 10,000 บาท (โดยถือปฏิบติัตามระเบียบ
กระทรวง มหาดไทยวา่ดว้ยเงินอุดหนุนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ8น 
พ.ศ.FMMP และหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที8สุด ที8 มท ODOD.F/ว 
EGIG ลว. FU มิถุนายน FMMP) ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ8นสี8ปี (พ.ศ.
2561-2564) หนา้ 249   และสอดคลอ้งกบัประเดน็ยทุธศาสตร์ในการ
พฒันาจงัหวดัเชียงใหม่ ประเดน็ยทุธศาสตร์จงัหวดัที8 E : การเสริมสร้าง
สงัคมใหมี้คุณภาพคงอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรม 
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@.E  แผนงานเคหะและชุมชน     
 @.E.?  งานบริหารทั�วไปเกี�ยวกับเคหะและชุมชน รวม 5,968,230 บาท     
       งบบุคลากร รวม 5,028,220 บาท     
   เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 5,028,220 บาท     
 เงินเดือนพนกังาน จาํนวน 1,668,900 บาท     

 

เพื8อจ่ายเป็นเงินเดือนใหแ้ก่พนกังานส่วนตาํบล จาํนวน G อตัรา  ดงันี1  
(1) ตาํแหน่ง ผูอ้าํนวยการกองช่าง  
(2) ตาํแหน่ง หวัหนา้ฝ่ายก่อสร้าง   
(3) ตาํแหน่ง วศิวกรโยธา  
(4) ตาํแหน่ง นายช่างโยธา   
(M) ตาํแหน่งนายช่างไฟฟ้า   

 

 

     

 เงินเพิ8มต่างๆ ของพนกังาน จาํนวน 83,100 บาท     

 
(1) เพื8อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน ตาํแหน่งผูอ้าํนวยการกองช่าง  
(2) เพื8อจ่ายเป็นเงินเพิ8มค่าครองชีพชั8วคราวใหแ้ก่พนกังาน ตาํแหน่ง 
     นายช่างไฟฟ้า   

 
 

     

 เงินประจาํตาํแหน่ง จาํนวน 97,200 บาท     

 

เพื8อจ่ายเป็นเงินประจาํตาํแหน่งใหแ้ก่พนกังานส่วนตาํบล จาํนวน              
E อตัรา ดงันี1  
(1) ตาํแหน่ง ผูอ้าํนวยการกองช่าง  
(2) ตาํแหน่ง หวัหนา้ฝ่ายก่อสร้าง  
(3) ตาํแหน่ง วศิวกรโยธา  

 

 

     

 ค่าตอบแทนพนกังานจา้ง จาํนวน 2,881,800 บาท     

 

เพื8อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนกังานจา้งตามภารกิจ จาํนวน IF อตัรา 
ดงันี1   
(1) ตาํแหน่ง ผูช่้วยนายช่างโยธา  
(F) ตาํแหน่ง ผูช่้วยนายช่างไฟฟ้า   
(3) ตาํแหน่ง ผูช่้วยเจา้พนกังานธุรการ  
(4) ตาํแหน่ง พนกังานขบัรถ  
(M) ตาํแหน่ง พนกังานขบัเครื8องจกัรกลเบา  
(G) ตาํแหน่ง คนสวน  
(`) ตาํแหน่ง ผูช่้วยนายช่างเครื8องกล  
รวมเป็นเงิน I,693,80O บาท 
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เพื8อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนกังานจา้งทั8วไป จาํนวน II อตัรา ดงันี1  
(1) ตาํแหน่ง เจา้หนา้ที8งานเขียนแบบ  
(2) ตาํแหน่ง เจา้หนา้ที8งานพิมพ ์
(E) ตาํแหน่ง คนงานทั8วไป  
รวมเป็นเงิน I,188,OOO บาท 

 เงินเพิ8มต่างๆ ของพนกังานจา้ง จาํนวน 287,220 บาท     

 

เพื8อจ่ายเป็นเงินเพิ8มค่าครองชีพชั8วคราว ใหแ้ก่พนกังานจา้งตามภารกิจ 
จาํนวน P อตัรา ดงันี1  
(I) ตาํแหน่ง ผูช่้วยนายช่างไฟฟ้า   
(2) ตาํแหน่ง พนกังานขบัรถ   
(E) ตาํแหน่ง พนกังานขบัเครื8องจกัรกลเบา  
(U) ตาํแหน่ง คนสวน   
รวมเป็นเงิน  I55,22O บาท 
เพื8อจ่ายเป็นเงินเพิ8มค่าครองชีพชั8วคราวใหแ้ก่พนกังานจา้งทั8วไป 
จาํนวน II อตัรา ดงันี1  
(1) ตาํแหน่ง เจา้หนา้ที8งานเขียนแบบ  
(2) ตาํแหน่ง เจา้หนา้ที8งานพิมพ ์ 
(E) ตาํแหน่ง คนงานทั8วไป 
รวมเป็นเงิน I32,OOO บาท 

 

 

     

 เงินอื8นๆ จาํนวน 10,000 บาท     

 

เพื8อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการตรวจแบบแปลนก่อสร้างหรือดดัแปลง
อาคารให้แก่เจา้หนา้ที8ผูต้รวจแบบแปลนก่อสร้างหรือดดัแปลงอาคาร 
นายช่าง และนายตรวจ ตามมาตรา 64 ทว ิแห่ง พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.
2522 และแกไ้ขเพิ8มเติม โดย พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร (ฉบบัที8 2) พ.ศ.2535 
ไดบ้ญัญติัให้ราชการส่วนทอ้งถิ8นมีอาํนาจหกัเงินค่า ธรรมเนียมการตรวจ
แบบแปลนก่อสร้างหรือดดัแปลงอาคารที8ไดรั้บจากผูแ้จง้ ตามมาตรา 39
ทว ิ ไวไ้ดไ้ม่เกิน ร้อยละ10 ของเงินค่าธรรมเนียมดงักล่าว เพื8อนาํมา
จดัสรรเป็นเงินค่าตอบแทนใหแ้ก่เจา้หนา้ที8ผูต้รวจแบบแปลนก่อสร้าง 
หรือดดัแปลงอาคาร นายช่างและนายตรวจ ไดต้ามอตัราดงัต่อไปนี1   
(1) เจา้หนา้ที8ผูต้รวจแบบแปลนก่อสร้างหรือดดัแปลงอาคาร ร้อยละ 40 
(2) นายช่าง ร้อยละ 35 
(3) นายตรวจ ร้อยละ 25 
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  งบดําเนินงาน รวม 910,700 บาท     
   ค่าตอบแทน รวม 90,700 บาท     
 ค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ จาํนวน 30,000 บาท     

 

เพื8อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการของพนกังาน
ส่วนตาํบลและพนกังานจา้ง เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่
ดว้ยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถิ8น พ.ศ.FMMP 

 

 

     

 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จาํนวน 60,700 บาท     

 

เพื8อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนกังานส่วนตาํบล ตาม
หนงัสือกระทรวงการคลงั ด่วนที8สุด ที8 กค OUFF.E/ว FM` ลงวนัที8 FD 
มิถุนายน FMMP ดงันี1  
(1) ตาํแหน่ง ผูอ้าํนวยการกองช่าง  
(2) ตาํแหน่ง วศิวกรโยธา  
(3) ตาํแหน่ง นายช่างโยธา 
(4) ตาํแหน่ง นายช่างไฟฟ้า   

 

 

     

   ค่าใช้สอย รวม 733,000 บาท     
 รายจ่ายเพื8อใหไ้ดม้าซึ8 งบริการ จาํนวน 658,000 บาท     

 

เพื8อจ่ายเป็น 
(1) ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเยบ็หนงัสือหรือเขา้ปกหนงัสือ เพื8อจ่ายเป็นค่าจา้ง

ในการถ่ายเอกสาร เยบ็หนงัสือ หรือเขา้ปกหนงัสือ หรือจดัทาํเอกสาร
รูปเล่มอื8นใด ที8เกี8ยวกบัการดาํเนินงานตามภารกิจและอาํนาจหนา้ที8
ของกองช่าง จาํนวน 5,000 บาท 

(2) ค่าเช่าทรัพยสิ์น เพื8อจ่ายเป็นค่าเช่าวสัดุอุปกรณ์ต่างๆ ที8ใชใ้นการ
ดาํเนินงานตามภารกิจและอาํนาจหนา้ที8ของกองช่าง จาํนวน  

      5,000 บาท 
(3) ค่าจา้งเหมางานสาํรวจพื1นที8 จาํนวน 108,000 บาท โดยเบิกจ่ายตาม

หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที8 มท 0808.2/ว 7120              
ลงวนัที8 9 ธนัวาคม 2559  

 (4) ค่าจา้งเหมาบาํรุงรักษายานพาหนะ จาํนวน 108,000 บาท โดยเบิกจ่าย
ตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที8 มท 0808.2/ว 7120              
ลงวนัที8 9 ธนัวาคม 2559 

 (5) ค่าจา้งเหมางานภาคสนาม จาํนวน 4 อตัรา เป็นเงิน 432,000 บาท โดย
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เบิกจ่ายตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที8 มท 0808.2/ว 
7120 ลงวนัที8 9 ธนัวาคม 2559  

                                            ฯลฯ 
 รายจ่ายเกี8ยวเนื8องกบัการปฏิบติัราชการที8ไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอื8นๆ จาํนวน  75,000 บาท     
 ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจกัร และนอกราชอาณาจกัร จาํนวน 50,000 บาท     

 
เพื8อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการของเจา้หนา้ที8ทอ้งถิ8น 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยค่าใชจ่้ายในการเดินทางไป
ราชการของเจา้หนา้ที8ทอ้งถิ8น (ฉบบัที8 E) พ.ศ. FMMP 

 

 

     

 โครงการบริหารจดัการระบบฐานขอ้มูลเชิงพื1นที8ภายในตาํบลดอนแกว้ จาํนวน 5,000 บาท     

 

เพื8อใหมี้ฐานขอ้มูลครบทุกดา้นสามารถใชป้ระโยชน์จาก GIS ในการ
ปฏิบติังาน การวางแผน และการตดัสินใจไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ปรากฏ
ในแผนพฒันาทอ้งถิ8นสี8ปี (พ.ศ.FMGI – 2564) เพิ8มเติมและเปลี8ยนแปลง 
ฉบบัที8 F หนา้ F`  และสอดคลอ้งกบัประเด็นยทุธศาสตร์ในการพฒันา
จงัหวดัเชียงใหม่ ประเด็นยทุธศาสตร์ที8 G : การพฒันาระบบบริหารจดัการ
ภาครัฐและการใหบ้ริการประชาชนตามหลกัธรรมาภิบาล 

 

 

     

 โครงการฝึกอบรมทกัษะการทาํงานและศึกษาดูงาน จาํนวน 20,000 บาท     

 

เพื8อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการดาํเนินโครงการฝึกอบรมทกัษะการทาํงาน 
และศึกษาดูงานใหแ้ก่พนกังานกองช่าง ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ8นสี8ปี 
(พ.ศ.FMGI – 2564) หนา้ FF`  และสอดคลอ้งกบัประเด็นยทุธศาสตร์ใน
การพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่ ประเด็นยทุธศาสตร์ที8 G : การพฒันาระบบ
บริหารจดัการภาครัฐและการใหบ้ริการประชาชนตามหลกัธรรมาภิบาล 
 

 

 

     

   ค่าวสัดุ รวม 87,000 บาท     
 วสัดุสาํนกังาน จาํนวน 40,000 บาท     

 เพื8อจ่ายเป็นค่าจดัซื1อวสัดุสาํนกังาน เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ แฟ้ม  
ตรายาง ฯลฯ 

 
 

     

 วสัดุไฟฟ้าและวทิย ุ จาํนวน 2,000 บาท     

 เพื8อจ่ายเป็นค่าจดัซื1ออุปกรณ์ไฟฟ้าและวทิย ุเช่น หลอดไฟฟ้า ฟิวส์ 
สายไฟฟ้า ปลัdกไฟฟ้า ลาํโพง ไมโครโฟน ฯลฯ 

 
 

     

 วสัดุงานบา้นงานครัว จาํนวน 2,000 บาท     

 เพื8อจ่ายเป็นค่าจดัซื1อวสัดุงานบา้นงานครัว เช่น กระติกนํ1าร้อน กระติกนํ1า 
จาน แกว้ ชอ้น ชุดกาแฟ ถว้ยชาม ไมก้วาด ไมข้นไก่ ฯลฯ 

 
 

     

 วสัดุยานพาหนะและขนส่ง จาํนวน 10,000 บาท     
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 เพื8อจ่ายเป็นค่าจดัซื1อวสัดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางนอก ยางใน 
แบตเตอรี8  เพลา ตลบัลูกปืน นํ1ามนัเบรก หวัเทียน ฯลฯ 

 
 

     

 วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ จาํนวน 2,000 บาท     

 เพื8อจ่ายเป็นค่าจดัซื1อวสัดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ฟิลม์ รูปสีหรือขาวดาํ
ที8ไดจ้ากการลา้ง อดั ขนาย ภาพถ่ายดาวเทียม ฯลฯ 

 
 

     

 วสัดุเครื8องแต่งกาย จาํนวน 1,000 บาท     

 เพื8อจ่ายเป็นค่าจดัซื1อวสัดุเครื8องแต่งกาย เช่น เครื8องแบบ เสื1อ กางเกง ผา้ 
ถุงเทา้ รองเทา้ เขม็ขดั ฯลฯ 

 
 

     

 วสัดุคอมพิวเตอร์ จาํนวน 30,000 บาท     

      

  
เพื8อจ่ายเป็นค่าจดัซื1อวสัดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางนอก  ยางใน 
แบตเตอรี8  เพลา ตลบัลูกปืน นํ1ามนัเบรก หวัเทียน ฯลฯ  
 

      

  งบลงทุน รวม 29,310 บาท  
   ค่าครุภัณฑ์ รวม 29,310 บาท  
   ครุภณัฑส์าํนกังาน จาํนวน  10,310  บาท  

    

เพื8อจ่ายเป็นค่าจดัซื1อครุภณัฑส์าํนกังาน ดงันี1  
1) โตะ๊ทาํงานเหล็ก U ฟุต จาํนวน 2 ตวัๆ ละ U,IGM บาท รวมเป็น

เงิน D,EEO บาท รายละเอียดดงันี1  
คุณลกัษณะเฉพาะ 
I.I ขนาด U ฟุต สีเทา  
I.F ขนาดไม่นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั W123xD67xH75.3cm. 
I.E หนา้โตะ๊บุ PVC พร้อมกระจก 

เป็นราคาตามทอ้งตลาดในทอ้งถิ8น ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ8นสี8
ปี (พ.ศ.FMGI – 2564) เพิ8มเติมและเปลี8ยนแปลง ฉบบัที8 F หนา้ UI 
และสอดคลอ้งกบัประเด็นยทุธศาสตร์ในการพฒันาจงัหวดั
เชียงใหม่ ประเด็นยทุธศาสตร์ที8 G : การพฒันาระบบบริหารจดัการ
ภาครัฐและการใหบ้ริการประชาชนตามหลกัธรรมาภิบาล 
2) เกา้อี1สาํนกังาน จาํนวน F ตวัๆ ละ 990 บาท รวมเป็นเงิน 1,980 

บาท รายละเอียดดงันี1  
คุณลกัษณะเฉพาะ 
F.I เกา้อี1 บุหนงัเทียม สีดาํ  
F.F ขนาดไม่นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั W54xD58xH88-98cm 

เป็นราคาตามทอ้งตลาดในทอ้งถิ8น ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ8นสี8
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ปี (พ.ศ.FMGI – 2564) เพิ8มเติมและเปลี8ยนแปลง ฉบบัที8 F หนา้ UI
และสอดคลอ้งกบัประเด็นยทุธศาสตร์ในการพฒันาจงัหวดั
เชียงใหม่ ประเด็นยทุธศาสตร์ที8 G : การพฒันาระบบบริหารจดัการ
ภาครัฐและการใหบ้ริการประชาชนตามหลกัธรรมาภิบาล 

 

   ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ จาํนวน 19,000 บาท  

    

เพื8อจ่ายเป็นค่าจดัซื1อครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ ดงันี1  
I)  เครื8องคอมพิวเตอร์ สาํหรับงานสาํนกังาน จาํนวน I ชุดๆ ละ 

IG,OOO บาท  รายละเอียดดงันี1  
     คุณลกัษณะพื1นฐาน 

1.1  มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่นอ้ยกวา่ F แกนหลกั  
   (2 Core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื1นฐานไม่นอ้ยกวา่  
   3.5 GHz หรือดีกวา่ จาํนวน I หน่วย 

1.2  มีหน่วยความจาํหลกั (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา่ มี
ขนาด ไม่นอ้ยกวา่ U GB 

I.E  มีหน่วยจดัเก็บขอ้มูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกวา่  
   ขนาดความจุไม่นอ้ยกวา่ I TB หรือชนิด Solid State Drive  
   ขนาดความจุไม่นอ้ยกวา่ IFO GB จาํนวน I หน่วย 

I.U  มี DVD-RW หรือดีกวา่ จาํนวน I หน่วย 
I.M  มีช่องเชื8อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ  

   10/100/1000 Base-T หรือดีกวา่ จาํนวนไม่นอ้ยกวา่  I ช่อง 
I.G  มีช่องเชื8อมต่อ (Interface) แบบ USB F.O หรือดีกวา่ ไม่

นอ้ยกวา่ E ช่อง 
I.`  มีแป้นพิมพแ์ละเมาส์ 
I.D  มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกวา่ มี Contrast Ratio ไม่นอ้ย

กวา่ GOO:1 และมีขนาดไม่นอ้ยกวา่ IP นิ1ว จาํนวน I หน่วย 
ตาม เกณ ฑ์ ราค าก ลางและคุณ ลัก ษ ณ ะพื1 น ฐาน ค รุภัณ ฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจาํปี พ.ศ. FMGI ณ วนัที8 FE พฤษภาคม FMGI  
ปรากฏในแผนพฒันาท้องถิ8นสี8 ปี (พ.ศ.FMGI-FMGU) เพิ8มเติมและ
เปลี8 ยนแปลง ฉบับที8  I หน้า FGM และสอดคล้องกับประเด็น
ยทุธศาสตร์ในการพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่ ประเด็นยุทธศาสตร์ที8 G : 
การพฒันาระบบบริหารจดัการภาครัฐและการใหบ้ริการประชาชน
ตามหลกัธรรมาภิบาล 
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2) อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด IG ช่อง จาํนวน I 
ตวัๆ ละ 3,000 บาท  รายละเอียดดงันี1  

     คุณลกัษณะพื1นฐาน 
2.1  มีลกัษณะการทาํงานไม่นอ้ยกวา่ Layer 2 ของ OSI Model 
2.2  มีช่องเชื8อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ  
       10/100/1000 Base-T หรือดีกวา่ จาํนวนไม่นอ้ยกวา่ IG ช่อง 
2.3  มีสัญญาไฟแสดงสถานะของการทาํงานช่องเชื8อมต่อระบบ 
       เครือข่ายทุกช่อง 
ตาม เกณ ฑ์ ราค าก ลางและคุณ ลัก ษ ณ ะพื1 น ฐาน ค รุภัณ ฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจาํปี พ.ศ. FMGI ณ วนัที8 FE พฤษภาคม FMGI  
ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ8นสี8 ปี (พ.ศ.FMGI – 2564) เพิ8มเติม
และเปลี8ยนแปลง ฉบบัที8 F หนา้ UI  และสอดคลอ้งกบัประเด็น
ยทุธศาสตร์ในการพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่ ประเด็นยุทธศาสตร์
ที8 G : การพฒันาระบบบริหารจดัการภาครัฐและการให้บริการ
ประชาชนตามหลกัธรรมาภิบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



134 
 

 2.4.2  งานไฟฟ้าถนน รวม 2,749,300 บาท 
       งบดําเนินงาน รวม 1,610,000 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 410,000 บาท 
   รายจ่ายเพื8อใหไ้ดม้าซึ8 งบริการ  จาํนวน 400,000 บาท 

    

เพื8อจ่ายเป็น 
(1) ค่าจา้งเหมาบริการ เพื8อจ่ายเป็นค่าจา้งเหมาบริการใหผู้รั้บจา้งเหมา

ทาํการอยา่งหนึ8งอยา่งใด ซึ8 งมิใช่การประกอบ ดดัแปลง ต่อเติม
ครุภณัฑห์รือสิ8งก่อสร้าง ฯลฯ เช่น ค่าจา้งเหมาแรงงานราษฎร ค่าจา้ง
เหมากาํจดัวชัพืช สิ8งปฏิกูลต่างๆ และค่าจา้งเหมาบริการอื8นๆ ที8
เกี8ยวกบัการดาํเนินงานตามภารกิจของกองช่าง จาํนวน 250,000 บาท  

(2) ค่าใชจ่้ายในการรังวดัและค่าธรรมเนียมต่างๆ เพื8อจ่ายเป็นค่าใชจ่้าย
ในการรังวดัที8ดินสาธารณประโยชน์  เพื8อปักแนวเขตสาธารณะ
ประโยชน์ หรือตรวจอุปกรณ์ที8สงสัยวา่จะรุกลํ1าที8หรือลาํเหมือง
สาธารณะ หรือกรณีมีปัญหาเรื8องแนวเขตระหวา่งเอกชนกบัที8
สาธารณะ ค่าธรรมเนียมป้ายยานพาหนะ ค่าธรรมเนียมศาล 
ค่าธรรมเนียมที8ดิน หรือค่าธรรมเนียมใดๆ ที8เกี8ยวกบัการดาํเนินงาน 
ตามภารกิจของกองช่าง จาํนวน 30,000 บาท  

(3) ค่าติดตั1งไฟฟ้า จาํนวน 10,000 บาท สาํหรับจ่ายเป็นค่าเดินสายและ
ติดตั1งอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิ8มเติม ค่าธรรมเนียม รวมถึงการปรับปรุง
ระบบไฟฟ้า การเพิ8มกาํลงัไฟฟ้า การบาํรุงรักษาและซ่อมแซมระบบ
ไฟฟ้า และอุปกรณ์ 

(4) ค่าติดตั1งประปา จาํนวน 10,000 บาท สาํหรับจ่ายเป็น 
      - ค่าวางท่อประปาภายนอกสถานที8ราชการ เพื8อให้องคก์รปกครอง 

ส่วนทอ้งถิ8นไดใ้ชบ้ริการนํ1าประปา รวมถึงการติดตั1งมาตรวดันํ1าและ
อุปกรณ์ประปา ซึ8 งเป็นกรรมสิทธิ� ของการประปาหมู่บา้น 
 - ค่าเดินท่อประปา และติดตั1งอุปกรณ์ประปาเพิ8มเติม รวมถึงการ
ปรับปรุงระบบประปา การบาํรุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบประปา
หมู่บา้นและอุปกรณ์ 

(5) ค่ายา้ยเสาไฟฟ้า จาํนวน 50,000 บาท 
(G) ค่าจา้งเหมาเขียนแบบ หรือรับรองแบบก่อสร้าง จาํนวน MO,OOO บาท 
                                          ฯลฯ 
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   รายจ่ายเกี8ยวเนื8องกบัการปฏิบติัราชการที8ไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอื8นๆ  จาํนวน     10,000  บาท 
    โครงการร่วมมือแกไ้ขปัญหาในพื1นที8กบัหน่วยราชการอื8น จาํนวน     10,000 บาท 

      

  
เพื8อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการดาํเนินโครงการ ประกอบดว้ย ค่าวสัดุ
อุปกรณ์  ค่าอาหาร ค่าอาหารวา่งและเครื8องดื8ม หรือค่าใชจ่้ายอื8นที8
จาํเป็น ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ8นสี8ปี (พ.ศ.FMGI – 2564) หนา้ 
IDD  และสอดคลอ้งกบัประเด็นยทุธศาสตร์ในการพฒันาจงัหวดั
เชียงใหม่ ประเด็นยทุธศาสตร์ที8 G : การพฒันาระบบบริหารจดัการ
ภาครัฐและการใหบ้ริการประชาชนตามหลกัธรรมาภิบาล 
 

      

   ค่าวสัดุ รวม 1,200,000 บาท 
   วสัดุไฟฟ้าและวทิย ุ จาํนวน 100,000 บาท 

      

  
เพื8อจ่ายเป็นค่าจดัซื1ออุปกรณ์ไฟฟ้าและวทิย ุเช่น หลอดไฟฟ้า ฟิวส์ 
สายไฟฟ้า ปลัdกไฟฟ้า ลาํโพง ไมโครโฟน ฯลฯ 

      

   วสัดุก่อสร้าง จาํนวน 1,000,000 บาท 

      

  
เพื8อจ่ายเป็นค่าจดัซื1อวสัดุก่อสร้าง เช่น ค่าซื1อแอสฟัลทติ์กสาํเร็จรูป หิน ดิน 
ทราย หินคลุก ท่อระบายนํ1า ไม ้ สี แปรงทาสี กระเบี1อง อิฐหรือซีเมนต์
บล๊อก ฯลฯ 

      

   วสัดุยานพาหนะและขนส่ง จาํนวน 100,000 บาท 

      

  
เพื8อจ่ายเป็นค่าจดัซื1อวสัดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางนอก  ยางใน 
แบตเตอรี8  เพลา ตลบัลูกปืน นํ1ามนัเบรก หวัเทียน ฯลฯ 
 

      

 งบลงทุน รวม 959,300 บาท 
  ค่าที�ดินและสิ�งก่อสร้าง รวม 959,300 บาท 
   ค่าก่อสร้างสิ8งสาธารณูปโภค  จาํนวน 959,300 บาท 

    โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอย IM หมู่ที8 E  ตาํบลดอนแกว้ อาํเภอแม่ริม 
จงัหวดัเชียงใหม่ 

จาํนวน 378,600 บาท 

      

  
เพื8อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอย IM ความกวา้ง U.OO เมตร ยาว 
160.00 เมตร หนาเฉลี8ย O.IM เมตร หรือมีพื1นที8ใชส้อยไม่นอ้ยกวา่ GUO.00 
ตารางเมตร ตามแบบแปลนขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลดอนแกว้  
โดยถือปฏิบติัตามพระราชบญัญติัสภาตาํบลและองคก์ารบริหารส่วน
ตาํบล พ.ศ.FME` และที8แกไ้ขเพิ8มเติมถึง (ฉบบัที8 G) พ.ศ.FMMF ปรากฏใน
แผนพฒันาทอ้งถิ8นสี8ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ8มเติม ฉบบัที8 I หนา้ 15 และ
สอดคลอ้งกบัประเดน็ยทุธศาสตร์ในการพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่ ประเดน็ที8 2 
การส่งเสริมการเกษตร การผลิตสินคา้ชุมชน การคา้ การลงทุนสู่สากล 
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    โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอย IP หมู่ที8 M ตาํบลดอนแกว้ อาํเภอแม่ริม 
จงัหวดัเชียงใหม่ 

จาํนวน 251,300 บาท 

      

  
เพื8อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอย IP  ขนาดกวา้ง E.MO เมตร ยาว 
117.00 เมตร หนาเฉลี8ย O.IM เมตร หรือมีพื1นที8ใชส้อยไม่นอ้ยกวา่ UOP.MO 
ตารางเมตร  ตามแบบแปลนขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลดอนแกว้  
โดยถือปฏิบติัตามพระราช บญัญติัสภาตาํบลและองคก์ารบริหารส่วน
ตาํบล พ.ศ.FME` และที8แกไ้ขเพิ8มเติมถึง (ฉบบัที8 G) พ.ศ.FMMF ปรากฏใน
แผนพฒันาทอ้งถิ8นสี8ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ8มเติม ฉบบัที8 I หนา้ 21 และ
สอดคลอ้งกบัประเด็นยทุธศาสตร์ในการพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่ 
ประเด็นที8 2 การส่งเสริมการเกษตร การผลิตสินคา้ชุมชน การคา้ การ
ลงทุนสู่สากล  

      

    โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ฉตัรมงคล ซอย F หมู่ที8 M ตาํบลดอแกว้ 
อาํเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ 

จาํนวน 213,100 บาท 

      

  
เพื8อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ฉตัรมงคล ซอย F ขนาดกวา้ง U.OO 
เมตร ยาว PO.OO เมตร หนาเฉลี8ย O.IM เมตร หรือมีพื1นที8ใชส้อยไม่นอ้ย
กวา่ EGO.OO ตารางเมตร ตามแบบแปลนขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล
ดอนแกว้ โดยถือปฏิบติัตามพระราช บญัญติัสภาตาํบลและองคก์าร
บริหารส่วนตาํบล พ.ศ.FME` และที8แกไ้ขเพิ8มเติมถึง (ฉบบัที8 G) พ.ศ.FMMF 
ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ8นสี8ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ8มเติม ฉบบัที8 I 
หนา้ 21 และสอดคลอ้งกบัประเด็นยทุธศาสตร์ในการพฒันาจงัหวดั
เชียงใหม่ ประเด็นที8 2 การส่งเสริมการเกษตร การผลิตสินคา้ชุมชน 
การคา้ การลงทุนสู่สากล  

      

    โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอย M หมู่ที8 P ตาํบลดอนแกว้ อาํเภอแม่ริม 
จงัหวดัเชียงใหม่ 

จาํนวน 91,300 บาท 

      

  
เพื8อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอย 5 ขนาดกวา้ง U.OO เมตร ยาว 
EP.OO เมตร หนาเฉลี8ย O.IM เมตร หรือมีพื1นที8ใชส้อยไม่นอ้ยกวา่ IMG.OO 
ตารางเมตร ตามแบบแปลนขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลดอนแกว้  
โดยถือปฏิบติัตามพระราช บญัญติัสภาตาํบลและองคก์ารบริหารส่วน
ตาํบล พ.ศ.FME` และที8แกไ้ขเพิ8มเติมถึง (ฉบบัที8 G) พ.ศ.FMMF ปรากฏใน
แผนพฒันาทอ้งถิ8นสี8ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ8มเติม ฉบบัที8 I หนา้ 39 และ
สอดคลอ้งกบัประเดน็ยทุธศาสตร์ในการพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่ ประเดน็ที8 2 
การส่งเสริมการเกษตร การผลิตสินคา้ชุมชน การคา้ การลงทุนสู่สากล 
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    เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได ้(ค่า k) จาํนวน 25,000 บาท 

      

  
สาํหรับจ่ายในการปรับราคาค่างานก่อสร้าง จะนาํมาใชใ้นกรณีที8ค่า
ก่อสร้างลดลงหรือเพิ8มขึ1น โดยวธีิการตามเงื8อนไขหลกัเกณฑป์ระเภท
งานก่อสร้าง สูตรและวธีิการคาํนวณที8ใชก้บัสัญญาแบบปรับราคาได ้
ตามมติ ค.ร.ม. เมื8อวนัที8 FF สิงหาคม FMEF ตามหนงัสือสาํนกัเลขาธิการ
รัฐมนตรี นร.OFOE/ว IOP ลงวนัที8 FU สิงหาคม FMEF เรื8อง การพิจารณา
ช่วยเหลือผูป้ระกอบอาชีพงานก่อสร้าง   

      

  งบเงินอุดหนุน รวม 180,000 บาท     
   เงินอุดหนุน รวม 180,000 บาท     
 เงินอุดหนุนส่วนราชการ จาํนวน 180,000 บาท     

 

สาํหรับอุดหนุนให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอาํเภอแม่ริม ตามโครงการ
ขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะ หมู่บา้นพลภูมิ หมู่ที8 P บา้นสบสา- 
หนองฟาน ตาํบลดอนแกว้ อาํเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่  โดยถือปฏิบติั
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงินอุดหนุนขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถิ8น พ.ศ.FMMP และหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที8สุด ที8 มท 
ODOD.F/ว EGIG ลว. FU มิถุนายน FMMP ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ8นสี8ปี 
(พ.ศ.FMGI – 2564) เพิ8มเติมและเปลี8ยนแปลง ฉบบัที8 F หนา้ EO  และ
สอดคลอ้งกบัประเด็นยทุธศาสตร์ในการพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่ ประเด็น
ที8 2 การส่งเสริมการเกษตร การผลิตสินคา้ชุมชน การคา้ การลงทุนสู่
สากล  
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2.4.3  งานสวนสาธารณะ รวม 230,000 บาท 
      งบดําเนินงาน รวม 230,000 บาท 
  ค่าใช้สอย จํานวน 230,000 บาท 
  รายจ่ายเพื8อใหไ้ดม้าซึ8 งบริการ จาํนวน 230,000 บาท 

   

สาํหรับจ่ายเป็น  
(1) ค่าจา้งเหมาบริการใหผู้รั้บจา้งเหมาทาํการอยา่งหนึ8งอยา่งใด ซึ8 งมิใช่การ

ประกอบ ดดัแปลง ต่อเติมครุภณัฑห์รือสิ8งก่อสร้าง ฯลฯ เช่น ค่าจา้งเหมา
แรงงานราษฎร ค่าจา้งเหมาตดัตน้ไมใ้นที8สาธารณะภายในตาํบล ค่าจา้งเหมา
บริการต่างๆ และค่าจา้งเหมาบริการอื8น ๆ ที8เกี8ยวกบัการดาํเนินงานตาม
ภารกิจของกองช่าง จาํนวน M0,000 บาท 

(2) ค่าจา้งเหมาตดัหญา้ ดูแลสวนสาธารณะ แต่งกิ8งไม ้ภายในพื1นที8ตาํบล 
      ดอนแกว้ จาํนวน IDO,000 บาท ฯลฯ โดยเบิกจ่ายตามหนงัสือกระทรวง   
      มหาดไทย ด่วนมาก ที8 มท 0808.2/ว `IFO  ลงวนัที8 P ธนัวาคม FMMP 
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 2.4.4  งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ�งปฏิกูล รวม 450,320 บาท 
       งบบุคลากร  รวม 240,000 บาท     
   เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 240,000 บาท 
   ค่าตอบแทนพนกังานจา้ง จาํนวน 216,000 บาท 

      

  
สาํหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนใหแ้ก่พนกังานจา้งทั8วไป 
จาํนวน 2 อตัรา  ตาํแหน่งคนงานทั8วไป  

      

   เงินเพิ8มต่างๆ ของพนกังานจา้ง จาํนวน 24,000 บาท 

      

  
สาํหรับจ่ายเป็นเงินเพิ8มค่าครองชีพชั8วคราว ใหแ้ก่พนกังานจา้งทั8วไป 
จาํนวน 2 อตัรา  ตาํแหน่งคนงานทั8วไป   

      

       งบดําเนินงาน  รวม 210,320 บาท     
   ค่าใช้สอย รวม 200,320 บาท 
   รายจ่ายเพื8อใหไ้ดม้าซึ8 งบริการ จาํนวน 200,320 บาท 

      

  
สาํหรับจ่ายเป็น ค่าจา้งชั8วคราวรายวนั ใหก้บัคนงานเผาขยะ  
จาํนวน 3 จุด จาํนวน 2 อตัรา  รวมเป็นเงิน FOO,EFO บาท   

      

   ค่าวสัดุ รวม 10,000 บาท     
 วสัดุงานบา้นงานครัว จาํนวน 10,000 บาท     

 
สาํหรับเป็นค่าซื1อถุงสาํหรับใส่ขยะมูลฝอย  ถุงมือยาง  และวสัดุงานบา้น
งานครัวอื8นๆ ที8จาํเป็น เนื8องจากมีการเผาขยะมูลฝอย จึงตอ้งมีการรักษา
ความสะอาดเรียบร้อย และการป้องกนัการติดเชื1อโรคจากการปฏิบติังาน 
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2.5  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 @.H.?  งานบริหารทั�วไปเกี�ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวม 713,520 บาท 
       งบบุคลากร รวม 662,520 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 662,520 บาท 
   เงินเดือนพนกังาน จาํนวน 355,320 บาท 
      

  

สาํหรับจ่ายเป็นเงินเดือนใหแ้ก่พนกังานส่วนตาํบล ตาํแหน่งนกัพฒันาชุมชน     
   ค่าตอบแทนพนกังานจา้ง จาํนวน 295,200 บาท 

      

  

(I) สาํหรับจ่ายเป็นค่าจา้งพนกังานจา้งตามภารกิจ ตาํแหน่ง ผูช่้วยนกัพฒันา 
      ชุมชน  เป็นเงิน ID`,FOO บาท  
(F) สาํหรับจ่ายเป็นค่าจา้งพนกังานจา้งทั8วไป ตาํแหน่งคนงานทั8วไป เป็นเงิน  
      IOD,OOO บาท  

    

   เงินเพิ8มต่างๆ ของพนกังานจา้ง จาํนวน 12,000 บาท 

      

  

สาํหรับจ่ายเป็นเงินเพิ8มค่าครองชีพชั8วคราวใหแ้ก่พนกังานจา้งทั8วไป ตาํแหน่ง
คนงานทั8วไป เป็นเงิน IF,OOO บาท   

     

       งบดําเนินงาน รวม 51,000 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 2,000 บาท 
   ค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ จาํนวน 2,000 บาท 

      

  

เพื8อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการใหแ้ก่พนกังาน 
ส่วนตาํบล ลูกจา้งและพนกังานจา้ง 
 

      

   ค่าใช้สอย รวม 27,000 บาท 
   รายจ่ายเพื8อใหไ้ดม้าซึ8 งบริการ จาํนวน 7,000 บาท 

      

  

สาํหรับเป็น 
(1) ค่าจา้งเหมาทาํป้ายประชาสัมพนัธ์เพื8อจ่ายเป็นค่าจา้งเหมาจดัทาํสื8อ 
สิ8งพิมพ ์แผน่พบั ป้ายไวนิล ป้ายผา้คทัเอาทป์ระชาสัมพนัธ์โครงการ 
และกิจกรรมต่างๆ ที8เกี8ยวขอ้ง จาํนวน 2,000 บาท 
(2) ค่าเยบ็หนงัสือ เขา้ปกหนงัสือ ในเรื8องต่าง ๆ และค่าถ่ายเอกสารเพื8อ 
จ่ายเป็นค่าเยบ็หนงัสือเขา้ปกหนงัสือและค่าถ่ายเอกสาร รายงาน 
โครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆที8เกี8ยวขอ้งกบัหน่วยงาน จาํนวน 5,000 บาท 
                                 ฯลฯ 
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   รายจ่ายเกี8ยวเนื8องกบัการปฏิบติัราชการที8ไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอื8นๆ จาํนวน  20,000 บาท 
    ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจกัรและนอกราชอาณาจกัร จาํนวน 20,000 บาท 

      

  

สาํหรับจ่ายเป็นค่าเบี1ยเลี1ยงค่าเช่าที8พกั ค่าพาหนะ ค่าบริการจอดรถ ณ  
ท่าอากาศยาน ค่าผา่นทางด่วนพิเศษค่าธรรมเนียมในการใชส้นามบิน
ค่าลงทะเบียนต่างๆ และค่าใชจ่้ายอื8นๆสาํหรับปฏิบติังานขององคก์าร 
บริหารส่วนตาํบลในการไปราชการ 
 

      

   ค่าวสัดุ รวม 22,000 บาท 
   วสัดุสาํนกังาน จาํนวน 5,000 บาท 

      

  

เพื8อจ่ายเป็นค่าวสัดุสาํนกังานต่างๆ เช่น ค่าเครื8องเขียนแบบพิมพ ์กระดาษ
ดินสอ ปากกา ไมบ้รรทดั คลิปแฟ้มหรือวสัดุสาํนกังานอื8นๆ ที8จาํเป็น 

      

   วสัดุไฟฟ้าและวทิย ุ จาํนวน 2,000 บาท 

      

  

เพื8อจ่ายเป็นค่าซื1ออุปกรณ์ไฟฟ้าและวทิยตุ่างๆ เช่น ฟิวส์เทปพนัสายไฟ  
ปลัdกไฟฟ้า สายไฟ แบตเตอรี8  สายอากาศหรือเสาอากาศสาํหรับวทิย ุหรือ 
วสัดุไฟฟ้าและวทิยอืุ8น ๆ ที8จาํเป็น 

      

   วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ จาํนวน 5,000 บาท 

      

  

เพื8อจ่ายเป็นค่ากระดาษโปสเตอร์ พูก่นัและสี โฟม แถบบนัทึก เสียงหรือ
ภาพ รูปสีหรือขาวดาํที8ไดจ้ากการลา้ง อดั ขยาย ค่าถ่ายพิมพเ์ขียว ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าทาํกรอบรูป อดักาวบล็อกสกรีน หรือวสัดุโฆษณาและเผยแพร่
อื8นๆ ที8จาํเป็นตอ้งใชใ้นงาน ประชาสัมพนัธ์ 

      

   วสัดุคอมพิวเตอร์ จาํนวน 10,000 บาท 

      

  

เพื8อจ่ายเป็นค่าแผน่หรือจานบนัทึกขอ้มูล เทปบนัทึกขอ้มูล หวัพิมพ ์
หรือแถบพิมพส์าํหรับเครื8องคอมพิวเตอร์ ตลบัผงหมึก แผน่กรอง
แสง กระดาษต่อเนื8อง แป้นพิมพโ์ปรแกรมสาํเร็จรูป หรือวสัดุ 
คอมพิวเตอร์อื8นๆ ที8จาํเป็น 
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 2.5.2  งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 298,000 บาท 
  งบดําเนินงาน รวม 278,000 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 278,000 บาท 
   รายจ่ายเกี8ยวเนื8องกบัการปฏิบติัราชการที8ไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอื8นๆ จาํนวน 278,000 บาท 
    โครงการครอบครัวคุณธรรมนาํสังคมเขม้แขง็ (พาลูกจูงหลานเขา้วดั) จาํนวน 5,000 บาท 

      

  
สาํหรับจ่ายเป็นค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารกลางวนั ค่าอาหารวา่ง 
และเครื8องดื8ม ค่าป้ายโครงการ ค่าวสัดุ-อุปกรณ์ค่าจดัทาํเอกสารและ 
ค่าใชจ่้ายอื8นๆ ที8จาํเป็น สาํหรับดาํเนินการโครงการฯเพื8อเสริมสร้าง  
ปลูกฝังพฒันา จริยธรรม และคุณธรรมใหแ้ก่เด็ก เยาวชน และครอบครัว 
ในชุมชนตาํบลดอนแกว้ ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ8นสี8ปี (พ.ศ.2561 - 2564)  
หนา้ 192  และสอดคลอ้งกบัประเด็นยทุธศาสตร์ในการพฒันาจงัหวดั
เชียงใหม่ ประเด็นยทุธศาสตร์ที8 3 : การเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ            
คงอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรม 

      

    โครงการครอบครัวสร้างสุข จาํนวน 5,000 บาท 

      

  
สาํหรับจ่ายเป็นค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารกลางวนั ค่าอาหารวา่งและ
เครื8องดื8ม ค่าป้ายโครงการ ค่าวสัดุ-อุปกรณ์และค่าใชจ่้ายอื8นๆ ที8จาํเป็น 
สาํหรับดาํเนินการโครงการฝึกอบรมเพื8อเสริมสร้างความเขม้แขง็ใหแ้ก่
สถาบนัครอบครัวในการป้องกนัการกระทาํความรุนแรงต่อเด็กและสตรี 
ในครอบครัว ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ8นสี8ปี (พ.ศ.2561-2564) หนา้  
191  และสอดคลอ้งกบัประเด็นยทุธศาสตร์ในการพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่ 
ประเด็นยทุธศาสตร์ที8 3 : การเสริมสร้างสังคมใหมี้คุณภาพ  คงอตัลกัษณ์        
ทางวฒันธรรม 

      

    โครงการครอบครัวสุขสันตอ์ยูด่ว้ยกนัวนัอาทิตย ์ จาํนวน 5,000 บาท 

      

  
สาํหรับจ่ายเป็นค่าสมนาคุณวิทยากรค่าอาหารกลางวนั ค่าอาหารว่างและ
เครื8องดื8ม ค่าป้ายโครงการ ค่าวสัดุ-อุปกรณ์ค่าจดัทาํเอกสารและค่าใชจ่้ายอื8นๆ ที8
จาํเป็น สาํหรับดาํเนินการโครงการฯ เพื8อส่งเสริมใหส้มาชิกในครอบครัวไดใ้ช้
เวลาว่างทาํกิจกรรมร่วมกนัและสร้างความตระหนกัถึงบทบาทหนา้ที8ของ
สมาชิกภายในครอบครัวของตาํบลดอนแกว้ ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ8นสี8
ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หนา้ 193  และสอดคลอ้งกบัประเด็นยทุธศาสตร์ในการ
พฒันาจงัหวดัเชียงใหม่ ประเด็นยทุธศาสตร์ที8 3 : การเสริมสร้างสังคมใหมี้
คุณภาพ  คงอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรม 
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    โครงการจดักิจกรรมวนัสตรีสากล  จาํนวน 15,000 บาท 

      

  
สาํหรับจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวนั ค่าอาหารวา่งและเครื8องดื8ม ค่าป้ายไวนิล
รณรงคต์ามโครงการ ค่าป้ายไวนิลโครงการ ค่าวสัดุ-อุปกรณ์ และค่าใชจ่้าย
อื8นๆ ที8จาํเป็นสาํหรับดาํเนินการโครงการจดักิจกรรมเนื8องในวนัสตรีสากล
เพื8อกระตุน้ใหทุ้กภาคส่วนของสังคมตระหนกัถึงความสาํคญัของกลุ่มสตรี
โดยคาํนึงถึงศกัดิ� ศรีและคุณค่าความเสมอภาคทั1งหญิงและชาย ปรากฏใน
แผนพฒันาทอ้งถิ8นสี8ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หนา้ 195  และสอดคลอ้งกบั
ประเด็นยทุธศาสตร์ในการพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่ ประเด็นยทุธศาสตร์ที8 3 : 
การเสริมสร้างสังคมใหมี้คุณภาพ  คงอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรม 

      

    โครงการจดัทาํบญัชีครัวเรือนสู่ชุมชน จาํนวน 5,000 บาท 

      

  
สาํหรับจ่ายเป็นค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารกลางวนั ค่าป้ายโครงการ
ค่าอาหารวา่งและเครื8องดื8ม ค่าวสัดุ อุปกรณ์และค่าใชจ่้ายอื8นๆที8จาํเป็น 
เพื8อใหค้วามรู้ในการทาํบญัชีรายรับ-รายจ่ายในครัวเรือนได ้ ปรากฏใน
แผนพฒันาทอ้งถิ8นสี8ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หนา้ 127  และสอดคลอ้งกบั
ประเด็นยทุธศาสตร์ในการพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่ ประเด็นยทุธศาสตร์ที8 3 : 
การเสริมสร้างสังคมใหมี้คุณภาพ  คงอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรม 

      

    โครงการเตรียมตวัก่อนตาย จาํนวน 8,000 บาท 

      

  
สาํหรับจ่ายเป็นค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารกลางวนั ค่าป้ายโครงการ
ค่าอาหารวา่งและเครื8องดื8ม ค่าวสัดุ อุปกรณ์และค่าใชจ่้ายอื8นๆ ที8จาํเป็น 
เพื8อใหค้วามรู้ในการวางแผนการดาํเนินชีวติและการปรับในช่วงวยัผูสู้งอาย ุ 
 ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ8นสี8ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หนา้ 204  และ
สอดคลอ้งกบัประเด็นยทุธศาสตร์ในการพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่ ประเด็น
ยทุธศาสตร์ที8 3 : การเสริมสร้างสังคมใหมี้คุณภาพ  คงอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรม 

      

    โครงการเตรียมตวัก่อนสูงวยั จาํนวน 5,000 บาท 

      

  
สาํหรับจ่ายเป็นค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารกลางวนั ค่าป้ายโครงการ
ค่าอาหารวา่งและเครื8องดื8ม ค่าวสัดุ อุปกรณ์และค่าใชจ่้ายอื8นๆที8จาํเป็น 
เพื8อใหค้วามรู้ในการเตรียมความพร้อมทั1งกายและใจก่อนเขา้สู่วยั
ผูสู้งอาย ุ ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ8นสี8ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หนา้ 203  และ
สอดคลอ้งกบัประเด็นยทุธศาสตร์ในการพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่ ประเด็น
ยทุธศาสตร์ที8 3 : การเสริมสร้างสังคมใหมี้คุณภาพ  คงอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรม 
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    โครงการธรรมะสัญจร จาํนวน 5,000 บาท 

      

  
สาํหรับจ่ายเป็นค่าสมนาคุณวทิยากรค่าอาหารกลางวนั ค่าอาหารวา่งและ
เครื8องดื8ม ค่าวสัดุอุปกรณ์ ค่าป้ายโครงการ และค่าใชจ่้ายอื8นๆ ที8จาํเป็น 
เพื8อใหผู้สู้งอายไุดน้อ้มนาํหลกัธรรมมาใชใ้นการดาํเนินชีวิตประจาํวนั
ได ้ ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ8นสี8ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หนา้ 201  และ
สอดคลอ้งกบัประเด็นยทุธศาสตร์ในการพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่ ประเด็น
ยทุธศาสตร์ที8 3 : การเสริมสร้างสังคมใหมี้คุณภาพ  คงอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรม 

      

    โครงการบา้นสวยดว้ยมือเรา จาํนวน 15,000 บาท 

      

  
สาํหรับจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวนั ค่าอาหารวา่งและเครื8องดื8ม ค่าป้ายโครงการ 
ค่าวสัดุ-อุปกรณ์ ค่าจดัทาํเอกสารเงินรางวลั และค่าใชจ่้ายอื8นๆ ที8จาํเป็น 
สาํหรับดาํเนินการโครงการฯเพื8อเสริมสร้างความสัมพนัธ์ของสมาชิกใน
ครอบครัวให้เกิดความรัก ความสามคัคีและสร้างความเขม้แขง็ใหแ้ก่
ครอบครัว และชุมชนตาํบลดอนแกว้  ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ8นสี8ปี (พ.ศ.
2561 - 2564) หนา้ 191  และสอดคลอ้งกบัประเด็นยทุธศาสตร์ในการพฒันา
จงัหวดัเชียงใหม่ ประเด็นยทุธศาสตร์ที8 3 : การเสริมสร้างสังคมใหมี้คุณภาพ  
คงอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรม 

      

    โครงการประกวดและส่งเสริมของดีตาํบลดอนแกว้ จาํนวน 20,000 บาท 

      

  
สาํหรับจ่ายเป็น ค่าสมนาคุณวทิยากร ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหารวา่งและ
เครื8องดื8ม เงินรางวลัการประกวด ค่าวสัดุอุปกรณ์และค่าใชจ่้ายอื8นๆ  
ที8จาํเป็นเพื8อส่งเสริมของดีและผลิตภณัฑชุ์มชนตาํบลดอนแกว้ และกระตุน้ 
ใหผ้ลิตภณัฑเ์ป็นที8รู้จกัอยา่งแพร่หลาย  ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ8นสี8
ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หนา้ 129  และสอดคลอ้งกบัประเด็นยทุธศาสตร์ในการ
พฒันาจงัหวดัเชียงใหม่ประเด็นยทุธศาสตร์ที8 F : การส่งเสริมการเกษตร          
การผลิตสินคา้ชุมชน การคา้ การลงทุน สู่สากล 

      

    โครงการฝึกทกัษะอาชีพใหก้บัเด็กและเยาวชน จาํนวน 5,000 บาท 

      

  
สาํหรับจ่ายเป็นค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารกลางวนั ค่าอาหารวา่งและ
เครื8องดื8ม ค่าวสัดุ อุปกรณ์ ค่าป้ายโครงการค่าวสัดุงานบา้นงานครัว และ
ค่าใชจ่้ายอื8นๆ ที8จาํเป็นในโครงการ เพื8อใหเ้ด็กและเยาวชนใชเ้วลาวา่ง 
ใหเ้กิดประโยชน์ สามารถหารายไดเ้ป็นของตนเอง ตระหนกัถึงคุณค่าของ
ตนเองและเพื8อให้เด็กและเยาวชนห่างไกลจากยาเสพติด  ปรากฏใน
แผนพฒันาทอ้งถิ8นสี8ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หนา้ 200  และสอดคลอ้งกบัประเดน็
ยทุธศาสตร์ในการพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่ประเดน็ยทุธศาสตร์ที8 F : การส่งเสริม
การเกษตร การผลิตสินคา้ชุมชน การคา้ การลงทุน สู่สากล 
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    โครงการฝึกอบรมดา้นอาชีพใหก้บัประชาชนในตาํบลดอนแกว้ จาํนวน 10,000 บาท 

      

  
สาํหรับจ่ายเป็นค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารกลางวนั ค่าป้ายโครงการ
ค่าอาหารวา่งและเครื8องดื8ม ค่าวสัดุ–อุปกรณ์และค่าใชจ่้ายอื8นๆ ที8จาํเป็น
เพื8อใหผู้เ้ขา้อบรมมีความรู้และทกัษะในการประกอบอาชีพเพิ8มรายได ้
ลดปัญหาการวา่งงานแกไ้ขปัญหาเศรษฐกิจในชุมชนตาํบลดอนแกว้  ปรากฏ
ในแผนพฒันาทอ้งถิ8นสี8ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หนา้ 123  และสอดคลอ้งกบั
ประเด็นยทุธศาสตร์ในการพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่ประเด็นยทุธศาสตร์ที8 F : 
การส่งเสริมการเกษตร การผลิตสินคา้ชุมชน การคา้ การลงทุน สู่สากล 

      

    โครงการฝึกอบรมทกัษะอาชีพใหก้บัคนพิการ จาํนวน 5,000 บาท 

      

  
สาํหรับจ่ายเป็นค่าสมนาคุณวิทยากรค่าอาหาร ค่าอาหารวา่งและเครื8องดื8ม  
ค่าป้ายโครงการ ค่าวสัดุ อุปกรณ์สาํนกังานค่าจดัทาํเอกสาร และค่าใชจ่้ายอื8นๆ 
ที8จาํเป็นสาํหรับการฝึกอบรมเพื8อใหค้นพิการสามารถประกอบอาชีพ  
หารายได ้ช่วยเหลือตนเองไดไ้ม่เป็นภาระของสังคม  ปรากฏในแผนพฒันา
ทอ้งถิ8นสี8ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หนา้ 125  และสอดคลอ้งกบัประเด็น
ยทุธศาสตร์ในการพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่ประเด็นยทุธศาสตร์ที8 F :                
การส่งเสริมการเกษตร การผลิตสินคา้ชุมชน การคา้ การลงทุน สู่สากล 

      

    โครงการฝึกอบรมทกัษะอาชีพใหแ้ก่ผูสู้งอาย ุ จาํนวน 5,000 บาท 

      

  
สาํหรับจ่ายเป็นค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารวา่งและเครื8องดื8ม 
ค่าป้ายโครงการ ค่าวสัดุ อุปกรณ์สาํนกังานค่าจดัทาํเอกสาร และค่าใชจ่้ายอื8นๆ
ที8จาํเป็น สาํหรับการฝึกอบรมเพื8อใหผู้สู้งอายสุามารถประกอบอาชีพ  
หารายได ้ช่วยเหลือตนเองไดไ้ม่เป็นภาระของสังคม  ปรากฏในแผนพฒันา
ทอ้งถิ8นสี8ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หนา้ 124  และสอดคลอ้งกบัประเด็น
ยทุธศาสตร์ในการพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่ประเด็นยทุธศาสตร์ที8 F :                 
การส่งเสริมการเกษตร การผลิตสินคา้ชุมชน การคา้ การลงทุน สู่สากล 

      

    โครงการฝึกอาชีพระยะสั1นตามความถนดั จาํนวน 10,000 บาท 

      

  
สาํหรับจ่ายเป็นค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารกลางวนั ค่าอาหารวา่งและ
เครื8องดื8ม ค่าป้ายโครงการ ค่าวสัดุ อุปกรณ์ และค่าใชจ่้ายอื8นๆ ที8จาํเป็น
สาํหรับดาํเนินโครงการฝึกอาชีพระยะสั1นตามความถนดัใหผู้ว้า่งงานในตาํบล
ดอนแกว้  ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ8นสี8ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หนา้ 129  และ
สอดคลอ้งกบัประเด็นยทุธศาสตร์ในการพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่ประเด็น
ยทุธศาสตร์ที8 F : การส่งเสริมการเกษตร การผลิตสินคา้ชุมชน การคา้ การลงทุน 
สู่สากล 
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    โครงการเฝ้าระวงัและเตือนภยัทางสังคม จาํนวน 5,000 บาท 

      

  
สาํหรับจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวนั ค่าอาหารวา่งและเครื8องดื8ม ค่าสมนาคุณ
วทิยากร ค่าป้ายโครงการ ค่าวสัดุ – อุปกรณ์ ค่าจดัทาํเอกสาร และค่าใชจ่้าย
อื8นๆ ที8จาํเป็น สาํหรับดาํเนินการโครงการเพื8อใหค้นในชุมชนเขา้มามี 
บทบาทดาํเนินการแกไ้ขและเฝ้าระวงัภยัทางสังคม  ปรากฏในแผนพฒันา
ทอ้งถิ8นสี8ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หนา้ 190  และสอดคลอ้งกบัประเด็น
ยทุธศาสตร์ในการพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่ประเด็นยทุธศาสตร์ที8 3 :              
การเสริมสร้างสังคมใหมี้คุณภาพ  คงอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรม 

      

    โครงการพฒันาโรงเรียนฮอมสุขตาํบลดอนแกว้ จาํนวน 15,000 บาท 

      

  
สาํหรับจ่ายเป็นค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารกลางวนั ค่าป้ายโครงการ
ค่าอาหารวา่งและเครื8องดื8ม ค่าวสัดุ–อุปกรณ์และค่าใชจ่้ายอื8นๆ ที8จาํเป็น  
เพื8อเสริมสร้างความเขม้แขง็ของการดาํเนินงานโรงเรียนฮอมสุข  ปรากฏใน
แผนพฒันาทอ้งถิ8นสี8ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หนา้ 202  และสอดคลอ้งกบั
ประเด็นยทุธศาสตร์ในการพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่ประเด็นยทุธศาสตร์ที8 3 :              
การเสริมสร้างสังคมใหมี้คุณภาพ  คงอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรม 

      

    โครงการพฒันาศกัยภาพกลุ่มผูสู้งอายใุนตาํบลดอนแกว้ จาํนวน 5,000 บาท 

      

  
สาํหรับจ่ายเป็นค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารกลางวนั ค่าอาหารวา่งและ
เครื8องดื8ม ค่าป้ายโครงการ ค่าวสัดุ อุปกรณ์ และค่าใชจ่้ายอื8นๆ ที8จาํเป็น 
เพื8อใหผู้สู้งอายมีุความรู้ความเขา้ใจในการดาํเนินการพฒันาศกัยภาพและ 
การดาํเนินงานของกลุ่มผูสู้งอาย ุ ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ8นสี8ปี (พ.ศ.2561 
- 2564) หนา้ 201 และสอดคลอ้งกบัประเด็นยทุธศาสตร์ในการพฒันาจงัหวดั
เชียงใหม่ประเด็นยทุธศาสตร์ที8 3 : การเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ                
คงอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรม 

      

    โครงการพฒันาศกัยภาพคณะกรรมการกองทุนสวสัดิการชุมชนตาํบล 
ดอนแกว้ 

จาํนวน 5,000 บาท 

      

  
สาํหรับจ่ายเป็นค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารกลางวนั ค่าอาหารวา่งและ
เครื8องดื8ม ค่าป้ายโครงการ ค่าวสัดุ–อุปกรณ์และค่าใชจ่้ายอื8นๆ ที8จาํเป็น
สาํหรับดาํเนินการโครงการฝึกอบรมเพื8อส่งเสริมบทบาทหนา้ที8ในการ
ทาํงาน และพฒันาศกัยภาพดา้นต่างๆ ใหแ้ก่คณะกรรมการกองทุนสวสัดิการ
ชุมชนตาํบลดอนแกว้ ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ8นสี8ปี (พ.ศ.2561-2564)
หนา้ 190  และสอดคลอ้งกบัประเดน็ยทุธศาสตร์ในการพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่
ประเดน็ยทุธศาสตร์ที8 3 :  การเสริมสร้างสังคมใหมี้คุณภาพ  คงอตัลกัษณ์ทาง
วฒันธรรม 
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    โครงการพฒันาศกัยภาพคณะกรรมการศูนยพ์ฒันาครอบครัวในชุมชนตาํบล 
ดอนแกว้ (ศพค.) 

จาํนวน 5,000 บาท 

      

  
สาํหรับจ่ายเป็นค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารกลางวนั ค่าอาหารวา่งและ
เครื8องดื8ม ค่าป้ายโครงการ ค่าวสัดุ–อุปกรณ์และค่าใชจ่้ายอื8นๆ ที8จาํเป็น
สาํหรับดาํเนินการโครงการฝึกอบรมเพื8อส่งเสริมบทบาทหนา้ที8ในการ 
ทาํงานและพฒันาศกัยภาพดา้นต่างๆ ใหแ้ก่คณะกรรมการศูนยพ์ฒันา
ครอบครัวในชุมชนตาํบลดอนแกว้  ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ8นสี8ปี        
(พ.ศ.2561 - 2564) หนา้ 193  และสอดคลอ้งกบัประเด็นยทุธศาสตร์ในการ
พฒันาจงัหวดัเชียงใหม่ประเด็นยทุธศาสตร์ที8 3 :  การเสริมสร้างสังคมใหมี้
คุณภาพ  คงอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรม 

      

    โครงการพฒันาศกัยภาพคณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชนตาํบลดอนแกว้ 
เพื8อกา้วสู่ประชาคมอาเซียน 

จาํนวน 5,000 บาท 

      

  
สาํหรับจ่ายเป็นค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารกลางวนั ค่าป้ายโครงการ
ค่าอาหารวา่งและเครื8องดื8ม ค่าวสัดุ-อุปกรณ์ และค่าใชจ่้ายอื8นๆ ที8จาํเป็น
สาํหรับดาํเนินโครงการ เพื8อพฒันาศกัยภาพในการทาํงานใหก้บัสภาเด็กและ
เยาวชนสร้างความเขา้ใจในการทาํงานของสภาเด็กและเยาวชน และสามารถ
ปฏิบติัหนา้ที8ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเป็นการเตรียมพร้อมเขา้สู่การเปลี8ยนแปลงที8
จะเกิดขึ1นในประชาคมอาเซียน  ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ8นสี8ปี (พ.ศ.2561 - 
2564) หนา้ 197  และสอดคลอ้งกบัประเด็นยทุธศาสตร์ในการพฒันาจงัหวดั
เชียงใหม่ประเด็นยทุธศาสตร์ที8 3 :  การเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ            
คงอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรม 

      

    โครงการเพิ8มพื1นที8สร้างสรรคส์าํหรับเด็กและเยาวชน จาํนวน 5,000 บาท 

      

  
สาํหรับจ่ายเป็นค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารกลางวนั ค่าอาหรวา่งและ
เครื8องดื8ม ค่าป้ายโครงการ ค่าวสัดุ อุปกรณ์และค่าใชจ่้ายอื8นๆที8จาํเป็นใน 
การดาํเนินโครงการ เพื8อให้เด็กและเยาวชนมีภูมิคุม้กนัจากภยัอนัตรายรอบตวั
สามารถประพฤติตนเป็นแบบอยา่งที8ดี และเพื8อใหมี้เวลาวา่งในการใช้
ประโยชน์ร่วมกนั  ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ8นสี8ปี (พ.ศ.2561 - 2564)
หนา้ 199  และสอดคลอ้งกบัประเด็นยทุธศาสตร์ในการพฒันาจงัหวดั
เชียงใหม่ประเด็นยทุธศาสตร์ที8 3 :  การเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ                   
คงอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรม 
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    โครงการเพิ8มศกัยภาพการบริหารจดัการคณะกรรมการพฒันาสตรีตาํบล 
ดอนแกว้ 

จาํนวน 10,000 บาท 

      

  
สาํหรับจ่ายเป็นค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารกลางวนั ค่าป้ายโครงการ
ค่าอาหารวา่งและเครื8องดื8ม ค่าวสัดุ–อุปกรณ์และค่าใชจ่้ายอื8นๆ ที8จาํเป็น  
เพื8อส่งเสริมใหค้ณะกรรมการพฒันาสตรีตาํบลดอนแกว้ มีทกัษะความรู้ใน
การบริหารจดัการกลุ่มสตรีตาํบลดอนแกว้ ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ8นสี8
ปี(พ.ศ.2561 - 2564) หนา้ 194  และสอดคลอ้งกบัประเด็นยทุธศาสตร์ในการ
พฒันาจงัหวดัเชียงใหม่ประเด็นยทุธศาสตร์ที8 3 :  การเสริมสร้างสังคมใหมี้
คุณภาพ  คงอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรม 

      

    โครงการเยาวชนพนัธ์ุดีใส่ใจภูมิวถีิปัญญาลา้นนา จาํนวน 5,000 บาท 

      

  
สาํหรับจ่ายเป็นค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารกลางวนั ค่าป้ายโครงการ
ค่าอาหารวา่งและเครื8องดื8ม ค่าวสัดุ–อุปกรณ์และค่าใชจ่้ายอื8นๆ ที8จาํเป็น
เพื8อใหเ้ด็กและเยาวชนใชเ้วลาวา่งใหเ้กิดประโยชน์และสืบสานศิลปะ 
พื1นบา้นลา้นนา ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ8นสี8ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หนา้ 203 
และสอดคลอ้งกบัประเด็นยทุธศาสตร์ในการพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่ประเด็น
ยทุธศาสตร์ที8 3 :  การเสริมสร้างสังคมใหมี้คุณภาพ  คงอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรม 

      

    โครงการรณรงคด์า้นสิทธิมนุษยชนและต่อตา้นการคา้มนุษยใ์นชุมชน จาํนวน 5,000 บาท 

      

  
สาํหรับจ่ายเป็นค่าป้ายรณรงค ์ค่าอาหารวา่งและเครื8องดื8ม ค่าป้ายโครงการ 
ค่าวสัดุ–อุปกรณ์และค่าใชจ่้ายอื8นๆ ที8จาํเป็นสาํหรับดาํเนินการโครงการ 
เพื8อหาแนวทางแกไ้ขและเสริมสร้างเครือข่ายการเฝ้าระวงัปัญหาการคา้มนุษย์
ในชุมชน  ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ8นสี8ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หนา้ 192  และ
สอดคลอ้งกบัประเด็นยทุธศาสตร์ในการพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่ประเด็น
ยทุธศาสตร์ที8 3 :  การเสริมสร้างสังคมใหมี้คุณภาพ  คงอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรม 

      

    โครงการส่งเสริมและพฒันาทกัษะอาชีพใหก้บัแกนนาํสตรีในตาํบลดอนแกว้ จาํนวน 10,000 บาท 

      

  
สาํหรับจ่ายเป็นค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารกลางวนั ค่าป้ายโครงการ
ค่าอาหารวา่งและเครื8องดื8ม ค่าวสัดุ อุปกรณ์และค่าใชจ่้ายอื8นๆที8จาํเป็น 
เพื8อสาํหรับดาํเนินการส่งเสริมและพฒันาอาชีพใหก้บัแกนนาํสตรีในตาํบล 
ดอนแกว้  ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ8นสี8ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หนา้ 126  และ
สอดคลอ้งกบัประเด็นยทุธศาสตร์ในการพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่ประเด็น
ยทุธศาสตร์ที8 F : การส่งเสริมการเกษตร การผลิตสินคา้ชุมชน การคา้ การลงทุน 
สู่สากล 
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    โครงการสานสายใยวยัใสกบัผูสู้งอาย ุ จาํนวน 5,000 บาท 

      

  
สาํหรับค่าใชจ่้ายเป็นค่าสมนาคุณวทิยากร ค่าอาหารกลางวนั ค่าอาหารวา่ง
และเครื8องดื8ม ค่าป้ายโครงการ ค่าวสัดุ – อุปกรณ์และค่าใชจ่้ายอื8นๆที8จาํเป็น
สาํหรับดาํเนินโครงการเพื8อเสริมสร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งเด็กและ
เยาวชน กบัผูสู้งอายแุละเป็นการบรรเทาปัญหาช่องวา่งระหวา่งวยัมีการใช้
เวลาวา่งใหเ้กิดประโยชน์ระหวา่งเด็กและเยาวชน กบัผูสู้งอาย ุ ปรากฏใน
แผนพฒันาทอ้งถิ8นสี8ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หนา้ 198  และสอดคลอ้งกบั
ประเด็นยทุธศาสตร์ในการพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่ประเด็นยทุธศาสตร์ที8 3 :  
การเสริมสร้างสังคมใหมี้คุณภาพ  คงอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรม 
 

      

    โครงการใหค้วามรู้และส่งเสริมบทบาทสตรี “แม่ศรีเรือนดอนแกว้”  จาํนวน 10,000 บาท 

      

  
สาํหรับจ่ายเป็นค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารกลางวนั ค่าป้ายโครงการ
ค่าอาหารวา่งและเครื8องดื8ม ค่าวสัดุ – อุปกรณ์และค่าใชจ่้ายอื8นๆ ที8จาํเป็น 
เพื8อส่งเสริมใหส้ตรีตาํบลดอนแกว้ ระลึกถึงบทบาทการเป็นแม่ศรีเรือน 
ในครอบครัว สาํหรับดาํเนินการโครงการใหค้วามรู้และส่งเสริมบทบาท
สตรี  ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ8นสี8ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หนา้ 196  และ
สอดคลอ้งกบัประเด็นยทุธศาสตร์ในการพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่ประเด็น
ยทุธศาสตร์ที8 3 :  การเสริมสร้างสังคมใหมี้คุณภาพ  คงอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรม 
 

      

    โครงการส่งเสริมสนบัสนุนกิจกรรมการลงทุนของกลุ่มผลิตภณัฑชุ์มชน/กลุ่ม
อาชีพ 

จาํนวน 50,000 บาท 

      

  
สาํหรับจ่ายเป็นค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารกลางวนั ค่าอาหารวา่งและ
เครื8องดื8ม ค่าป้ายโครงการ ค่าวสัดุ อุปกรณ์และค่าใชจ่้ายอื8นๆ ที8จาํเป็น เพื8อ
เป็นการส่งเสริมกลุ่มผลิตภณัฑชุ์มชน/กลุ่มอาชีพ ในการเรียนรู้และการพฒันา
ตนเองในดา้นการคา้ การลงทุนและดา้นการบริการ เพื8อพฒันาความสามารถ
ในการแข่งขนัและพึ8งพาตนเองไดอ้ยา่งย ั8งยนื ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ8น   
สี8ปี (พ.ศ.FMGI – 2564) เพิ8มเติมและเปลี8ยนแปลง ฉบบัที8 F หนา้ IM  และ
สอดคลอ้งกบัประเด็นยทุธศาสตร์ในการพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่ประเด็น
ยทุธศาสตร์ที8 F : การส่งเสริมการเกษตร การผลิตสินคา้ชุมชน การคา้ การลงทุน 
สู่สากล 
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    โครงการเฝ้าระวงัและคุม้ครองเด็กภายในตาํบลดอนแกว้ จาํนวน 5,000 บาท 

      

  
สาํหรับจ่ายเป็นค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารกลางวนั ค่าอาหารวา่งและ
เครื8องดื8ม ค่าป้ายโครงการ ค่าวสัดุ อุปกรณ์และค่าใชจ่้ายอื8นๆ ที8จาํเป็น เพื8อ
สร้างการมีส่วนร่วมในชุมชนในการเฝ้าระวงัและคุม้ครองเด็กภายในตาํบล 
เพื8อป้องกนัปัญหาการกระทาํผดิและปัญหาอาชญากรรมในเด็กและเยาวชน
ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ8นสี8ปี (พ.ศ.FMGI-FMGU) เพิ8มเติมและเปลี8ยนแปลง 
ฉบบัที8 F หนา้ FU  และสอดคลอ้งกบัประเด็นยทุธศาสตร์ในการพฒันาจงัหวดั
เชียงใหม่ประเด็นยทุธศาสตร์ที8 3 :  การเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ  คงอตั
ลกัษณ์ทางวฒันธรรม 
 

      

    โครงการฝึกอบรมการเลี1ยงดูบุตร จาํนวน 5,000 บาท 

      

  
สาํหรับจ่ายเป็นค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารกลางวนั ค่าอาหารวา่งและ
เครื8องดื8ม ค่าป้ายโครงการ ค่าวสัดุ อุปกรณ์และค่าใชจ่้ายอื8นๆ ที8จาํเป็น เพื8อให้
ผูผู้ป้กครองมีความรู้ ความเขา้ใจ ทกัษะในการอบรมเลี1ยงดู การดูแลเอาใจใส่
สุขภาพกาย สุขภาพจิต พร้อมปฏิบติัดูแลเกี8ยวกบัโภชนาการสาํหรับเด็กที8
ถูกตอ้ง ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ8นสี8ปี (พ.ศ.FMGI-FMGU) เพิ8มเติมและ
เปลี8ยนแปลง ฉบบัที8 F หนา้ FU  และสอดคลอ้งกบัประเด็นยทุธศาสตร์ในการ
พฒันาจงัหวดัเชียงใหม่ประเด็นยทุธศาสตร์ที8 3 :  การเสริมสร้างสังคมใหมี้
คุณภาพ  คงอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรม 
 

      

    โครงการพฒันาศกัยภาพครอบครัว จาํนวน 5,000 บาท 

      

  
สาํหรับจ่ายเป็นค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารกลางวนั ค่าอาหารวา่งและ
เครื8องดื8ม ค่าป้ายโครงการ ค่าวสัดุ อุปกรณ์และค่าใชจ่้ายอื8นๆ ที8จาํเป็น เพื8อ
ส่งเสริมกระบวนการสร้างความอบอุ่นและเขม้แขง็ของสถาบนัครอบครัวผา่น
การทาํกิจกรรมร่วมกนั เพื8อเป็นกลไกเสริมสร้างสถาบนัครอบครัวใหเ้ขม้แขง็
และเป็นรูปธรรม และเพื8อสร้างสัมพนัธ์ที8ดีระหวา่งครอบครัวและชุมชน
ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ8นสี8ปี (พ.ศ.FMGI-FMGU) เพิ8มเติมและเปลี8ยนแปลง 
ฉบบัที8 F หนา้ FU  และสอดคลอ้งกบัประเด็นยทุธศาสตร์ในการพฒันาจงัหวดั
เชียงใหม่ประเด็นยทุธศาสตร์ที8 3 :  การเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ  คงอตั
ลกัษณ์ทางวฒันธรรม 
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  งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท 
   เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท 
   เงินอุดหนุนส่วนราชการ จาํนวน 20,000 บาท 

      

  
สาํหรับอุดหนุนให้แก่ 
 (1)  สาํนกังานพฒันาชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่ จาํนวน 2 โครงการ  

รวมเป็นเงิน FO,OOO บาท รายละเอียดดงันี1  
1)  โครงการสนบัสนุนหมู่บา้นพฒันาตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

จาํนวน 10,000 บาท เพื8อส่งเสริมการใชห้ลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในการพฒันาหมู่บา้นใหมี้ระบบบริหารจดัการชุมชน  
(โดยถือปฏิบติัตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงินอุดหนุน
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ8น พ.ศ.FMMP และหนงัสือกระทรวง 
มหาดไทย ด่วนที8สุด ที8 มท ODOD.F/ว EGIG ลว. FU มิถุนายน FMMP)
ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ8นสี8ปี(พ.ศ.2561 - 2564) หนา้ 248 และ
สอดคลอ้งกบัประเด็นยทุธศาสตร์ในการพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่
ประเด็นยทุธศาสตร์ที8 3 :  การเสริมสร้างสังคมใหมี้คุณภาพ             
คงอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรม 

F)  โครงการสนบัสนุนการจดัร้านแสดงและจาํหน่ายผลิตภณัฑชุ์มชน
และทอ้งถิ8น จาํนวน 10,000 บาท เพื8อเนน้การสนบัสนุนกลุ่มผูผ้ลิต
ผูป้ระกอบการ ผลิตภณัฑใ์นชุมชนไดมี้โอกาสขยายช่องทาง 
ในตลาดและมีรายไดเ้พิ8มขึ1น (โดยถือปฏิบติัตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยวา่ดว้ยเงินอุดหนุนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ8น พ.ศ.
FMMP และหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที8สุด ที8 มท ODOD.F/ว 
EGIG ลว. FU มิถุนายน FMMP) ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ8นสี8ปี (พ.ศ.
2561 - 2564) หนา้ 228  และสอดคลอ้งกบัประเด็นยทุธศาสตร์ในการ
พฒันาจงัหวดัเชียงใหม่ประเด็นยทุธศาสตร์ที8 F : การส่งเสริม
การเกษตร การผลิตสินคา้ชุมชน การคา้ การลงทุน สู่สากล 
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2.6  แผนงานการศาสนา วฒันธรรม และนันทนาการ 
 2.6.1  งานกีฬ าและนันทนาการ รวม 628,200 บาท 
       งบดําเนินงาน รวม 628,200 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 543,200 บาท 
   รายจ่ายเกี8ยวเนื8องกบัการปฏิบติัราชการที8ไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอื8นๆ จาํนวน 543,200 บาท 
    โครงการการแข่งขนักีฬาดอนแกว้เกมส์ จาํนวน 200,000 บาท 

      

  
ค่าใชจ่้ายประกอบดว้ย ค่าเงินรางวลั ค่าถว้ยรางวลั ค่าตอบแทน 
คณะกรรมการตดัสิน ค่าอาหารและเครื8องดื8มนกักีฬา ค่าใชจ่้ายใน 
การบริหารจดัการแข่งขนักีฬาฯ ค่าจดัสถานที8และบาํรุงสถานที8 ค่าจดัซื1อ 
อุปกรณ์กีฬาสาํหรับการแข่งขนั ค่าตอบแทนคณะกรรมการดาํเนินการ
แข่งขนั และค่าใชจ่้ายอื8นๆ ที8เกี8ยวขอ้ง โดยค่าใชจ่้ายทุกรายการสามารถถวัจ่าย
ไดต้ามความเป็นจริงและเหมาะสม โดยถือปฏิบติัตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยวา่ดว้ยการเบิกจ่ายค่าใชจ่้ายในการจดังาน การจดัการแข่งขนักีฬา
และการส่งนกักีฬาเขา้ร่วมการแข่งขนักีฬาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ8น 
พ.ศ.FMMP ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ8นสี8ปี (พ.ศ.2561-2564) หนา้ 176 และ
สอดคลอ้งกบัประเด็นยทุธศาสตร์ในการพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่ ประเด็น
ยทุธศาสตร์ที8 3 : การเสริมสร้างสังคมใหมี้คุณภาพ  คงอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรม 
 

      

    โครงการการแข่งขนักีฬาตา้นยาเสพติด จาํนวน 100,000 บาท 

      

  
เพื8อมุ่งเนน้ใหเ้ยาวชนไดอ้อกกาํลงักาย และใชเ้วลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน์ 
ไม่มั8วสุมอบายมุข มีการจดัการแข่งขนักีฬาตลอดปี ค่าใชจ่้ายประกอบดว้ย    
ค่ากรรมการตดัสิน ค่าถว้ยรางวลั ค่าเงินรางวลั ค่าอาหาร ค่าอาหารวา่งและ
เครื8องดื8มคณะกรรมการ ค่าบาํรุงสถานที8และค่าบาํรุงอุปกรณ์ ค่าตอบแทน
คณะกรรมการดาํเนินการแข่งขนั ค่าวสัดุอุปกรณ์ ในการจดัทาํสนาม 
แข่งขนั โดยค่าใชจ่้ายทุกรายการสามารถถวัจ่ายไดต้ามความเป็นจริงและ
เหมาะสม โดยถือปฏิบติัตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบิกจ่าย
ค่าใชจ่้ายในการจดังาน การจดัการแข่งขนักีฬาและการส่งนกักีฬาเขา้ร่วมการ
แข่งขนักีฬาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ8น พ.ศ.FMMP ปรากฏในแผนพฒันา
ทอ้งถิ8นสี8ปี (พ.ศ.2561-2564) หนา้ 176 และสอดคลอ้งกบัประเด็นยทุธศาสตร์
ในการพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่  ประเด็นยทุธศาสตร์ที8 3 :  การเสริมสร้างสังคม
ใหมี้คุณภาพ  คงอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรม 
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    โครงการส่งเสริมและพฒันาการกีฬา จาํนวน 200,000 บาท 

      

  
สาํหรับจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการดาํเนินโครงการส่งเสริมและพฒันาการกีฬา  
มีค่าใชจ่้าย เช่น ค่าส่งนกักีฬาและนกักรีฑาเขา้ร่วมการแข่งขนั ค่าพาหนะ
เดินทาง ค่าเบี1ยเลี1ยง และค่าเช่าที8พกั ค่าอุปกรณ์กีฬาหรือกรีฑา ค่าชุด
นกักีฬา หรือชุดนกักรีฑา พร้อมรองเทา้ ถุงเทา้ ค่าตอบแทนเจา้หนา้ที8 
ในการควบคุมและผูฝึ้กสอน  และสาํหรับจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายต่างๆ ในการเป็น
เจา้ภาพในการจดัการแข่งขนักีฬา เช่น ค่าเช่าและค่าเตรียมสนามแข่งขนั   
ค่าอุปกรณ์การแข่งขนั  ค่าเบี1ยเลี1ยงเจา้หนา้ที8ประจาํสนาม  ค่าอาหารนอกเวลา
ทาํการของเจา้หนา้ที8แข่งขนักีฬาหรือนกักรีฑา  ค่าตอบแทนกรรมการ
ตดัสิน  ค่าตอบแทนเจา้หนา้ที8ประจาํสนาม  ค่าโล่หรือถว้ยรางวลั  หรือของ
รางวลัที8มอบใหผู้ช้นะการแข่งขนั เงินหรือของรางวลัที8มอบใหผู้ช้นะการ
แข่งขนั  และค่าใชจ่้ายอื8นๆ ที8เกี8ยวกบัการแข่งขนักีฬา  โดยถือปฏิบติัตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบิกจ่ายค่าใชจ่้ายในการจดังาน           
การจดัการแข่งขนักีฬาและการส่งนกักีฬาเขา้ร่วมการแข่งขนักีฬาขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถิ8น พ.ศ.FMMP ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ8นสี8ปี (พ.ศ.2561-
2564) หนา้ 177 และสอดคลอ้งกบัประเด็นยทุธศาสตร์ในการพฒันาจงัหวดั
เชียงใหม่ ประเด็นยทุธศาสตร์ที8 3 : การเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ            
คงอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรม 
 

      

    โครงการออกกาํลงักายเพื8อสุขภาพของอบต.ดอนแกว้ จาํนวน 43,200 บาท 

      

  
สาํหรับจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการดาํเนินโครงการออกกาํลงักายเพื8อสุขภาพ
ของ อบต.ดอนแกว้ มีค่าใชจ่้าย เช่น ค่าสมนาคุณวทิยากร และค่าใชจ่้ายอื8นที8
จาํเป็น ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ8นสี8ปี (พ.ศ.2561-2564) หนา้ 177 และ
สอดคลอ้งกบัประเด็นยทุธศาสตร์ในการพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่ ประเด็น
ยทุธศาสตร์ที8 3 : การเสริมสร้างสังคมใหมี้คุณภาพ  คงอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรม  

      

   ค่าวสัดุ รวม 85,000 บาท 
   วสัดุกีฬา จาํนวน 85,000 บาท 

      

  
สาํหรับเป็นค่าวสัดุกีฬาต่างๆ เช่น ฟุตบอล วอลเลยบ์อล ตะกร้อ หรือวสัดุ 
กีฬาอื8นที8จาํเป็น เพื8อแจกจ่ายใหแ้ก่ศูนยกี์ฬาทุกหมู่บา้นและโรงเรียนต่างๆ 
ในเขตรับผดิชอบ 
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 2.6.2  งานศาสนาวฒันธรรมท้องถิ�น รวม 638,000 บาท 
       งบเงินอุดหนุน รวม 638,000 บาท 
   เงินอุดหนุน รวม 638,000 บาท 
   เงินอุดหนุนส่วนราชการ จาํนวน 48,000 บาท 

      

  
สาํหรับอุดหนุนให้แก่ 
(1)  ที8ทาํการปกครองจงัหวดัเชียงใหม่ ตามโครงการจดังานมหกรรม 

ไมด้อกไมป้ระดบัจงัหวดัเชียงใหม่ ครั1 งที8 UE ประจาํปี FMGF           
จาํนวน3,000 บาท โดยถือปฏิบติัตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย  
ด่วนที8สุด ที8 มท 0808.2/ว 3616  ลว.24 มิ.ย. 2559  ปรากฏในแผน 
พฒันาทอ้งถิ8นสี8ปี (พ.ศ.2561-2564) หนา้ 237 และสอดคลอ้งกบั
ประเด็นยทุธศาสตร์ในการพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่ ประเด็นยทุธศาสตร์
ที8 1 : ส่งเสริมและพฒันาการท่องเที8ยวและบริการสุขภาพ เชื8อมโยงชุมชน
และทอ้งถิ8น 

(F)  ที8ทาํการปกครองอาํเภอแม่ริม จาํนวน F โครงการ จาํนวน UM,OOO บาท 
รายละเอียดดงันี1  
I)   โครงการส่งเสริมสนบัสนุนการจดังานไมด้อกไมป้ระดบั อาํเภอ 

แม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่  จาํนวน 35,000 บาท โดยถือปฏิบติัตาม
หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที8สุด ที8 มท 0808.2/ว 3616  ลว.
24 มิ.ย. 2559  ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ8นสี8 ปี (พ.ศ.2561-2564) 
หน้า 238 และสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
จงัหวดัเชียงใหม่ ประเด็นยุทธศาสตร์ที8 1 : ส่งเสริมและพฒันาการ
ท่องเที8ยวและบริการสุขภาพ เชื8อมโยงชุมชนและทอ้งถิ8น 

 F)   โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาและวฒันธรรมประเพณี 
จาํนวน 10,000 บาท (โดยถือปฏิบติัตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงินอุดหนุนขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถิ8น พ.ศ.FMMP, หนงัสือกระทรวง มหาดไทย ด่วนที8สุด ที8 
มท 0808.2/ว 3616  ลว. 24 มิถุนายน2559) ปรากฏในแผนพฒันา
ทอ้งถิ8นสี8ปี (พ.ศ.2561-2564) หนา้ 237 และสอดคลอ้งกบัประเด็น
ยทุธศาสตร์ในการพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่ ประเด็นยทุธศาสตร์
ที8 3 : การเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ  คงอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรม 
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   เงินอุดหนุนเอกชน จาํนวน 450,000 บาท 

      

  
สาํหรับอุดหนุนให้แก่ 
(1) สภาวฒันธรรมตาํบลดอนแกว้ จาํนวน IU โครงการ เป็นเงิน

350,000 บาท   
1.1 โครงการสนบัสนุนการปฏิบติัปริวาสกรรม จาํนวน IO,OOO บาท 

(โดยถือปฏิบติัตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงินอุดหนุน
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ8น พ.ศ.FMMP, หนงัสือกระทรวง 
มหาดไทย ด่วนที8สุด ที8 มท 0808.2/ว 3616 ลว. 24 มิถุนายน
2559)  ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ8นสี8ปี (พ.ศ.2561-2564) 
หนา้ 234  และสอดคลอ้งกบัประเด็นยทุธศาสตร์ในการพฒันา
จงัหวดัเชียงใหม่ ประเด็นยทุธศาสตร์ที8 3 : การเสริมสร้างสังคมให้
มีคุณภาพ  คงอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรม 

1.2 โครงการงานประเพณีแห่เทียนพรรษา จาํนวน IM,OOO บาท  
(โดยถือปฏิบติัตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงินอุดหนุน
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ8น พ.ศ.FMMP, หนงัสือกระทรวง 
มหาดไทย ด่วนที8สุด ที8 มท 0808.2/ว 3616  ลว. 24 มิถุนายน
2559)  ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ8นสี8ปี (พ.ศ.2561-2564) 
หนา้ 234  และสอดคลอ้งกบัประเด็นยทุธศาสตร์ในการพฒันา
จงัหวดัเชียงใหม่ ประเด็นยทุธศาสตร์ที8 3 : การเสริมสร้างสังคมให้
มีคุณภาพ  คงอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรม 

1.3 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม  เพื8อพฒันาคุณภาพชีวติ
ของคนในตาํบลดอนแกว้ จาํนวน IM,OOO บาท (โดยถือปฏิบติัตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงินอุดหนุนขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถิ8น พ.ศ.FMMP, หนงัสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนที8สุด ที8 มท 0808.2/ว 3616  ลว. 24 มิถุนายน 2559)  ปรากฏ
ในแผนพฒันาทอ้งถิ8นสี8ปี (พ.ศ.2561-2564) หนา้ 234  และ
สอดคลอ้งกบัประเด็นยทุธศาสตร์ในการพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่ 
ประเด็นยทุธศาสตร์ที8 3 : การเสริมสร้างสังคมใหมี้คุณภาพ คงอตั
ลกัษณ์ทางวฒันธรรม 
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1.4 โครงการทาํบุญตกับาตรส่งทา้ยปีเก่าตอ้นรับปีใหม่  จาํนวน M,OOO 
บาท (โดยถือปฏิบติัตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงิน
อุดหนุนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ8น พ.ศ.FMMP, หนงัสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที8สุด ที8 มท 0808.2/ว 3616  ลว. 24
มิถุนายน 2559)  ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ8นสี8ปี (พ.ศ.2561-
2564) หนา้ 234  และสอดคลอ้งกบัประเด็นยทุธศาสตร์ในการ
พฒันาจงัหวดัเชียงใหม่ ประเด็นยทุธศาสตร์ที8 3 : การเสริมสร้าง
สังคมใหมี้คุณภาพ  คงอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรม 

1.5 โครงการวนัพระราชชายาเจา้ดารารัศมี  จาํนวน 5,000 บาท  
(โดยถือปฏิบติัตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงินอุดหนุน
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ8น พ.ศ.FMMP, หนงัสือกระทรวง 
มหาดไทย ด่วนที8สุด ที8 มท 0808.2/ว 3616  ลว. 24 มิถุนายน
2559)  ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ8นสี8ปี (พ.ศ.2561-2564) 
หนา้ 234  และสอดคลอ้งกบัประเด็นยทุธศาสตร์ในการพฒันา
จงัหวดัเชียงใหม่ ประเด็นยทุธศาสตร์ที8 3 : การเสริมสร้างสังคมให้
มีคุณภาพ  คงอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรม 

1.6 โครงการส่งเสริมบทบาทเยาวชนตาํบลดอนแกว้ในการสืบสาน
วฒันธรรมทอ้งถิ8น จาํนวน FO,OOO บาท (โดยถือปฏิบติัตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงินอุดหนุนขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถิ8น พ.ศ.FMMP, หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที8สุด ที8 
มท 0808.2/ว 3616  ลว. 24 มิถุนายน 2559)  ปรากฏในแผนพฒันา
ทอ้งถิ8นสี8ปี (พ.ศ.2561-2564) หนา้ 234  และสอดคลอ้งกบัประเดน็
ยทุธศาสตร์ในการพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่ ประเดน็ยทุธศาสตร์ที8 3 : 
การเสริมสร้างสังคมใหมี้คุณภาพ  คงอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรม 

1.7 โครงการรณรงคแ์ละส่งเสริมการแต่งกายพื1นเมือง จาํนวน IM,OOO 
บาท (โดยถือปฏิบติัตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงิน
อุดหนุนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ8น พ.ศ.FMMP, หนงัสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที8สุด ที8 มท 0808.2/ว 3616  ลว. 24
มิถุนายน 2559)  ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ8นสี8ปี (พ.ศ.2561-
2564) หนา้ 234  และสอดคลอ้งกบัประเด็นยทุธศาสตร์ในการ
พฒันาจงัหวดัเชียงใหม่ ประเด็นยทุธศาสตร์ที8 3 : การเสริมสร้าง
สังคมใหมี้คุณภาพ  คงอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรม 
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1.8 โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาการประกอบอาหารพื1นเมือง   
จาํนวน EI,OOO บาท (โดยถือปฏิบติัตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยวา่ดว้ยเงินอุดหนุนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ8น 
พ.ศ.FMMP, หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที8สุด ที8 มท 0808.2/
ว 3616  ลว. 24 มิถุนายน 2559)  ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ8นสี8ปี 
(พ.ศ.2561-2564) หนา้ 234 และสอดคลอ้งกบัประเด็นยทุธศาสตร์
ในการพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่ ประเด็นยทุธศาสตร์ที8 3 : การ
เสริมสร้างสังคมใหมี้คุณภาพ  คงอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรม 

1.9 โครงการกาดนดัผญาดอนแกว้ จาํนวน IM,OOO บาท (โดยถือ
ปฏิบติัตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงินอุดหนุนของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ8น พ.ศ.FMMP, หนงัสือกระทรวง 
มหาดไทย ด่วนที8สุด ที8 มท 0808.2/ว 3616  ลว. 24 มิถุนายน
2559)  ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ8นสี8ปี (พ.ศ.2561-2564) 
หนา้ 234  และสอดคลอ้งกบัประเด็นยทุธศาสตร์ในการพฒันา
จงัหวดัเชียงใหม่ ประเด็นยทุธศาสตร์ที8 3 : การเสริมสร้างสังคมให้
มีคุณภาพ  คงอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรม 

1.10 โครงการรดนํ1าดาํหวัผูสู้งอายุเนื8องในเทศกาลปี� ใหม่เมือง  
จาํนวน IEO,OOO บาท (โดยถือปฏิบติัตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยวา่ดว้ยเงินอุดหนุนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ8น 
พ.ศ.FMMP, หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที8สุด ที8 มท 0808.2/
ว 3616  ลว. 24 มิถุนายน 2559)  ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ8นสี8ปี 
(พ.ศ.2561-2564) หนา้ 234 และสอดคลอ้งกบัประเด็นยทุธศาสตร์
ในการพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่ ประเด็นยทุธศาสตร์ที8 3 :  การ
เสริมสร้างสังคมใหมี้คุณภาพ  คงอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรม 

1.11 โครงการสืบสานภูมิปัญญาทอ้งถิ8น การหล่อเทียนพรรษา  
จาํนวน IM,OOO บาท (โดยถือปฏิบติัตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยวา่ดว้ยเงินอุดหนุนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ8น 
พ.ศ.FMMP, หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที8สุด ที8 มท 0808.2/
ว 3616  ลว. 24 มิถุนายน 2559)  ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ8นสี8ปี 
(พ.ศ.2561-2564) หนา้ 234 และสอดคลอ้งกบัประเด็นยทุธศาสตร์
ในการพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่ ประเด็นยทุธศาสตร์ที8 3 : การ
เสริมสร้างสังคมใหมี้คุณภาพ  คงอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรม 
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1.12 โครงการส่งเสริมศิลปะ วฒันธรรม  ประเพณี และภูมิปัญญา
ทอ้งถิ8น จาํนวน IO,OOO บาท (โดยถือปฏิบติัตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงินอุดหนุนขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถิ8น พ.ศ.FMMP, หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที8สุด ที8 
มท 0808.2/ว 3616  ลว. 24 มิถุนายน 2559)  ปรากฏในแผนพฒันา
ทอ้งถิ8นสี8ปี (พ.ศ.2561-2564) หนา้ 234  และสอดคลอ้งกบั
ประเด็นยทุธศาสตร์ในการพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่ ประเด็น
ยทุธศาสตร์ที8 3 : การเสริมสร้างสังคมใหมี้คุณภาพ  คงอตัลกัษณ์ทาง
วฒันธรรม 

1.13 โครงการงานประเพณีลอยกระทงตาํบลดอนแกว้   
จาํนวน MP,OOO บาท (โดยถือปฏิบติัตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงินอุดหนุนขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถิ8น พ.ศ.FMMP, หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที8สุด ที8 
มท 0808.2/ว 3616  ลว. 24 มิถุนายน 2559)  ปรากฏในแผนพฒันา
ทอ้งถิ8นสี8ปี (พ.ศ.2561-2564) หนา้ 234  และสอดคลอ้งกบั
ประเด็นยทุธศาสตร์ในการพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่ ประเด็น
ยทุธศาสตร์ที8 3 : การเสริมสร้างสังคมใหมี้คุณภาพ  คงอตัลกัษณ์ทาง
วฒันธรรม 

1.14 โครงการร่วมฟังเทศน์และทาํบุญตกับาตรเนื8องในเทศกาล
เขา้พรรษา จาํนวน M,OOO บาท (โดยถือปฏิบติัตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงินอุดหนุนขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถิ8น พ.ศ.FMMP, หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที8สุด ที8 
มท 0808.2/ว 3616  ลว. 24 มิถุนายน 2559)  ปรากฏในแผนพฒันา
ทอ้งถิ8นสี8ปี (พ.ศ.2561-2564) หนา้ 234  และสอดคลอ้งกบั
ประเด็นยทุธศาสตร์ในการพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่ ประเด็น
ยทุธศาสตร์ที8 3 : การเสริมสร้างสังคมใหมี้คุณภาพ  คงอตัลกัษณ์ทาง
วฒันธรรม 
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(F)  สภาวฒันธรรมหมู่บา้นทุกหมู่บา้น จาํนวน IO โครงการ เป็นเงิน 
IOO,OOO บาท 
2.1  โครงการส่งเสริมศิลปวฒันธรรมประเพณีและภูมิปัญญา

ทอ้งถิ8น หมู่ที8 I บา้นบ่อปุ๊ จาํนวน  10,000 บาท (โดยถือปฏิบติั
ตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยวา่ดว้ยเงินอุดหนุนขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถิ8น พ.ศ.FMMP, หนงัสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนที8สุด ที8 มท 0808.2/ว 3616  ลว. 24 มิถุนายน 2559)  ปรากฏ
ในแผนพฒันาทอ้งถิ8นสี8ปี (พ.ศ.2561-2564) หนา้ 234 - 236 และ
สอดคลอ้งกบัประเด็นยทุธศาสตร์ในการพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่ 
ประเด็นยทุธศาสตร์ที8 3 : การเสริมสร้างสังคมใหมี้คุณภาพ  คงอตั
ลกัษณ์ทางวฒันธรรม 

2.2  โครงการส่งเสริมศิลปวฒันธรรมประเพณีและภูมิปัญญา
ทอ้งถิ8น หมู่ที8 F บา้นดอนแกว้  จาํนวน  10,000 บาท  
(โดยถือปฏิบติัตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยวา่ดว้ยเงิน
อุดหนุนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ8น พ.ศ.FMMP, หนงัสือ
กระทรวง มหาดไทย ด่วนที8สุด ที8 มท 0808.2/ว 3616  ลว. 24
มิถุนายน 2559)ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ8นสี8ปี (พ.ศ.2561-
2564) หนา้ 234 - 236 และสอดคลอ้งกบัประเด็นยทุธศาสตร์ใน
การพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่ ประเด็นยทุธศาสตร์ที8 3 : การ
เสริมสร้างสังคมใหมี้คุณภาพ  คงอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรม 

F.E  โครงการส่งเสริมศิลปวฒันธรรมประเพณีและภูมิปัญญา
ทอ้งถิ8น หมู่ที8 E บา้นศาลา  จาํนวน  10,000 บาท (โดยถือปฏิบติั
ตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยวา่ดว้ยเงินอุดหนุนขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถิ8น พ.ศ.FMMP, หนงัสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนที8สุด ที8 มท 0808.2/ว 3616  ลว. 24 มิถุนายน 2559)  ปรากฏ
ในแผนพฒันาทอ้งถิ8นสี8ปี (พ.ศ.2561-2564) หนา้ 234 - 236 และ
สอดคลอ้งกบัประเด็นยทุธศาสตร์ในการพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่ 
ประเด็นยทุธศาสตร์ที8 3 : การเสริมสร้างสังคมใหมี้คุณภาพ  คงอตั
ลกัษณ์ทางวฒันธรรม 

2.4  โครงการส่งเสริมศิลปวฒันธรรมประเพณีและภูมิปัญญา
ทอ้งถิ8น หมู่ที8 U บา้นป่าแงะ  จาํนวน  10,000 บาท (โดยถือปฏิบติั
ตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยวา่ดว้ยเงินอุดหนุนขององคก์ร
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ปกครองส่วนทอ้งถิ8น พ.ศ.FMMP, หนงัสือกระทรวงมหาดไทย         
ด่วนที8สุด ที8 มท 0808.2/ว 3616  ลว. 24 มิถุนายน 2559)  ปรากฏ
ในแผนพฒันาทอ้งถิ8นสี8ปี (พ.ศ.2561-2564) หนา้ 234 - 236 และ
สอดคลอ้งกบัประเด็นยทุธศาสตร์ในการพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่ 
ประเด็นยทุธศาสตร์ที8 3 : การเสริมสร้างสังคมใหมี้คุณภาพ  คงอตั
ลกัษณ์ทางวฒันธรรม 

2.5  โครงการส่งเสริมศิลปวฒันธรรมประเพณีและภูมิปัญญา
ทอ้งถิ8น หมู่ที8 M บา้นพระนอน  จาํนวน  10,000 บาท  
(โดยถือปฏิบติัตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยวา่ดว้ยเงิน
อุดหนุนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ8น พ.ศ.FMMP, หนงัสือ
กระทรวง มหาดไทย ด่วนที8สุด ที8 มท 0808.2/ว 3616  ลว. 24 
มิถุนายน 2559)ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ8นสี8ปี (พ.ศ.2561-
2564) หนา้ 234 - 236 และสอดคลอ้งกบัประเด็นยทุธศาสตร์ใน
การพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่ ประเด็นยทุธศาสตร์ที8 3 : การ
เสริมสร้างสังคมใหมี้คุณภาพ  คงอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรม 

F.G  โครงการส่งเสริมศิลปวฒันธรรมประเพณีและภูมิปัญญา
ทอ้งถิ8น หมู่ที8 G บา้นป่ารวก  จาํนวน  10,000 บาท (โดยถือปฏิบติั
ตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยวา่ดว้ยเงินอุดหนุนขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถิ8น พ.ศ.FMMP, หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
ที8สุด ที8 มท 0808.2/ว 3616  ลว. 24 มิถุนายน 2559)  ปรากฏใน
แผนพฒันาทอ้งถิ8นสี8ปี (พ.ศ.2561-2564) หนา้ 234 - 236 และ
สอดคลอ้งกบัประเดน็ยทุธศาสตร์ในการพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่ 
ประเดน็ยทุธศาสตร์ที8 3 : การเสริมสร้างสังคมใหมี้คุณภาพ  คงอตั
ลกัษณ์ทางวฒันธรรม 

2.7  โครงการส่งเสริมศิลปวฒันธรรมประเพณีและภูมิปัญญา
ทอ้งถิ8น หมู่ที8 ` บา้นสันเหมือง  จาํนวน  10,000 บาท  
(โดยถือปฏิบติัตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยวา่ดว้ยเงินอุดหนุน
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ8น พ.ศ.FMMP, หนงัสือกระทรวง 
มหาดไทย ด่วนที8สุด ที8 มท 0808.2/ว 3616  ลว. 24มิถุนายน 2559)
ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ8นสี8ปี (พ.ศ.2561-2564) หนา้ 234 - 236 
และสอดคลอ้งกบัประเดน็ยทุธศาสตร์ในการพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่ 
ประเดน็ยทุธศาสตร์ที8 3 : การเสริมสร้างสังคมใหมี้คุณภาพ  คงอตั
ลกัษณ์ทางวฒันธรรม 
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2.8  โครงการส่งเสริมศิลปวฒันธรรมประเพณีและภูมิปัญญา
ทอ้งถิ8น หมู่ที8 D บา้นชะเยือง  จาํนวน  10,000 บาท  
(โดยถือปฏิบติัตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยวา่ดว้ยเงิน
อุดหนุนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ8น พ.ศ.FMMP, หนงัสือ
กระทรวง มหาดไทย ด่วนที8สุด ที8 มท 0808.2/ว 3616 ลว. 24 
มิถุนายน 2559)ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ8นสี8ปี (พ.ศ.2561-
2564) หนา้ 234 - 236 และสอดคลอ้งกบัประเด็นยทุธศาสตร์ใน
การพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่ ประเด็นยทุธศาสตร์ที8 3 : การ
เสริมสร้างสังคมใหมี้คุณภาพ  คงอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรม 

2.9  โครงการส่งเสริมศิลปวฒันธรรมประเพณีและภูมิปัญญา
ทอ้งถิ8น หมู่ที8 P บา้นสบสา-หนองฟาน จาํนวน 10,000 บาท 
(โดยถือปฏิบติัตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยวา่ดว้ยเงิน
อุดหนุนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ8น พ.ศ.FMMP, หนงัสือ
กระทรวง มหาดไทย ด่วนที8สุด ที8 มท 0808.2/ว 3616  ลว. 24
มิถุนายน 2559)ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ8นสี8ปี (พ.ศ.2561-
2564) หนา้ 234 - 236 และสอดคลอ้งกบัประเด็นยทุธศาสตร์ใน
การพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่ ประเด็นยทุธศาสตร์ที8 3 : การ
เสริมสร้างสังคมใหมี้คุณภาพ  คงอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรม 

2.10  โครงการส่งเสริมศิลปวฒันธรรมประเพณีและภูมิปัญญา
ทอ้งถิ8น หมู่ที8 IO บา้นพระเจา้นั8งโก๋น  จาํนวน  10,000 บาท  
(โดยถือปฏิบติัตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยวา่ดว้ยเงิน
อุดหนุนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ8น พ.ศ.FMMP, หนงัสือ
กระทรวง มหาดไทย ด่วนที8สุด ที8 มท 0808.2/ว 3616  ลว. 24
มิถุนายน 2559)ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ8นสี8ปี (พ.ศ.2561-
2564) หนา้ 234 - 236 และสอดคลอ้งกบัประเด็นยทุธศาสตร์ใน
การพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่ ประเด็นยทุธศาสตร์ที8 3 : การ
เสริมสร้างสังคมใหมี้คุณภาพ  คงอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรม 

 

 

 
 

   เงินอุดหนุนกิจการที8เป็นสาธารณประโยชน์ จาํนวน 140,000 บาท 
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สาํหรับอุดหนุนให้แก่ 
(1)  วดัโสภณาราม  จาํนวน 2 โครงการ เป็นเงิน 90,000 บาท  

1.1 โครงการศูนยศึ์กษาพระพุทธศาสนาแผนกนกัธรรม-บาลี,อภิธรรม
จาํนวน 40,000 บาท  (โดยถือปฏิบติัตามระเบียบกระทรวง มหาดไทย
วา่ดว้ยเงินอุดหนุนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ8น พ.ศ.FMMP, หนงัสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที8สุด ที8 มท 0808.2/ว 3616  ลว.24 มิถุนายน
2559 และหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที8สุด ที8 มท ODOD.F/ว I`PI 
ลว.  E เมษายน FMGO)  ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ8นสี8ปี (พ.ศ.2561-
2564) หนา้ 242  และสอดคลอ้งกบัประเดน็ยทุธศาสตร์ในการพฒันา
จงัหวดัเชียงใหม่ ประเดน็ยทุธศาสตร์ที8 3 : การเสริมสร้างสังคมใหมี้
คุณภาพ  คงอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรม 

I.F  โครงการเทศน์มหาชาติ (ตั1งธรรมหลวง) เนื8องในโอกาสสัปดาห์
ส่งเสริมพระพุทธศาสนา วนัวสิาขบูชาโลก จาํนวน 50,000 บาท  
(โดยถือปฏิบติัตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยวา่ดว้ยเงินอุดหนุนของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ8น พ.ศ.FMMP, หนงัสือกระทรวง มหาดไทย 
ด่วนที8สุด ที8 มท 0808.2/ว 3616  ลว. 24 มิถุนายน 2559 และหนงัสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที8สุด ที8 มท ODOD.F/ว I`PI ลว.  E เมษายน 
FMGO)  ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ8นสี8ปี (พ.ศ.FMGI-FMGU) เพิ8มเติมและ
เปลี8ยนแปลง ฉบบัที8 F หนา้ EI  และสอดคลอ้งกบัประเดน็ยทุธศาสตร์
ในการพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่ ประเดน็ยทุธศาสตร์ที8 3 : การเสริมสร้าง
สงัคมใหมี้คุณภาพ  คงอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรม 

(F)  วดัสันเหมืองประชาราม จาํนวน Iโครงการ เป็นเงิน I0,00Oบาท  
F.I  โครงการประเพณีสรงนํ1 าพระธาตุประจาํปี  จาํนวน 10,000 บาท  

(โดยถือปฏิบติัตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยวา่ดว้ยเงินอุดหนุน
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ8น พ.ศ.FMMP, หนงัสือกระทรวง 
มหาดไทย ด่วนที8สุด ที8 มท 0808.2/ว 3616  ลว. 24 มิถุนายน 2559 
และหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที8สุด ที8 มท ODOD.F/ว I`PI 
ลว.  E เมษายน FMGO) ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ8นสี8ปี (พ.ศ.
2561-2564) หนา้ 238  และสอดคลอ้งกบัประเด็นยทุธศาสตร์ใน
การพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่ ประเด็นยทุธศาสตร์ที8 3 : การ
เสริมสร้างสังคมใหมี้คุณภาพ  คงอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรม 

 
(E)  วดัดอนแกว้  จาํนวน 1 โครงการ เป็นเงิน 40,000 บาท 
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E.I  โครงการศูนยศึ์กษาพระพุทธศาสนาวนัอาทิตย ์วดัดอนแกว้ 
จาํนวน 40,000 บาท (โดยถือปฏิบติัตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยวา่ดว้ยเงินอุดหนุนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ8น 
พ.ศ.FMMP, หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที8สุด ที8 มท 0808.2/
ว 3616  ลว. 24 มิถุนายน2559 และหนงัสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนที8สุด ที8 มท ODOD.F/ว I`PI ลว.  E เมษายน FMGO)  ปรากฏใน
แผนพฒันาทอ้งถิ8นสี8ปี (พ.ศ.2561-2564) หนา้ 238 และสอดคลอ้ง
กบัประเด็นยทุธศาสตร์ในการพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่ ประเด็น
ยทุธศาสตร์ที8 3 : การเสริมสร้างสังคมใหมี้คุณภาพ คงอตัลกัษณ์ทาง
วฒันธรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K.? แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
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3.1.1 งานก่อสร้างโครงสร้างพื�นฐาน รวม 6,108,000 บาท 
 งบดําเนินงาน รวม 75,000 บาท 
  ค่าใช้สอย รวม 75,000 บาท 
  รายจ่ายเพื8อใหไ้ดม้าซึ8 งบริการ  จาํนวน 75,000 บาท 

   

เพื8อจ่ายเป็น 
(I) ค่าจา้งเหมาเขียนแบบ หรือรับรองแบบก่อสร้าง จาํนวน MO,OOO บาท 
(F) ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที8จ่ายใหแ้ก่เอกชน นิติบุคคล หรือ
บุคคลภายนอก เพื8อใหไ้ดม้าซึ8 งสิ8งก่อสร้าง จาํนวน FM,OOO บาท 
 

 
 

 

 งบลงทุน รวม 6,033,000 บาท 
 ค่าที�ดินและสิ�งก่อสร้าง รวม 6,033,000 บาท 
  ค่าก่อสร้างสิ8งสาธารณูปการ  จาํนวน 2,640,900 บาท 
   โครงการก่อสร้างโรงอาหารโรงเรียนบา้นดอนแกว้ จาํนวน 1,131,500 บาท 

      

 
ปริมาณงาน : ขนาดอาคาร หนา้กวา้ง FU.OO ม. ลึก IO.OO ม. ดา้นหนา้ 
สูง E.GO ม. หรือมีพื1นที8ใชส้อยรวมไม่นอ้ยกวา่ FUO.OO ตร.ม. 
(ตามแบบ อบต.กาํหนด) โดยถือปฏิบติัตามพระราชบญัญติัสภาตาํบล
และองคก์ารบริหารส่วนตาํบล พ.ศ.FME` และที8แกไ้ขเพิ8มเติมถึง 
(ฉบบัที8 G) พ.ศ.FMMF  ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ8นสี8ปี (พ.ศ.FMGI-FMGU) 
เพิ8มเติมและเปลี8ยนแปลง ฉบบัที8 F หนา้ FD  และสอดคลอ้งกบัประเดน็
ยทุธศาสตร์ในการพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่ ประเดน็ยทุธศาสตร์จงัหวดัที8 G 
: การพฒันาระบบบริหารจดัการภาครัฐและการใหบ้ริการประชาชนตาม
หลกัธรรมาภิบาล 

      

   โครงการเปลี8ยนโครงหลงัคาอาคาร F ชั1น พร้อมติดตั1งฝ้าเพดานโรงเรียน 
บา้นดอนแกว้ 

จาํนวน 651,400 บาท 

      

 
ปริมาณงาน:  
     I. งานรื1อถอนหลงัคา ฝ้าเพดาน และดวงโคม 
     F. ติดตั1งแปหลงัคาและมุงหลงัคาเมทลัชีส 
     E. ติดตั1งฝ้าเพดาน 
     U. ติดตั1งไฟฟ้าและแสงสวา่ง ชั1น F 
     (ตามแบบ อบต.กาํหนด) โดยถือปฏิบติัตามพระราชบญัญติัสภาตาํบล
และองคก์ารบริหารส่วนตาํบล พ.ศ.FME` และที8แกไ้ขเพิ8มเติมถึง(ฉบบัที8 G) 
พ.ศ.FMMF  ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ8นสี8ปี (พ.ศ. FMGI-FMGU) เพิ8มเติม
และเปลี8ยนแปลง ฉบบัที8 F หนา้ FD  และสอดคลอ้งกบัประเด็น
ยทุธศาสตร์ในการพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่ ประเดน็ยทุธศาสตร์จงัหวดัที8 G 
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: การพฒันาระบบบริหารจดัการภาครัฐและการใหบ้ริการประชาชนตาม
หลกัธรรมาภิบาล 

   โครงการเปลี8ยนโครงหลงัคาอาคารชั1นเดียว พร้อมติดตั1งฝ้าเพดานโรงเรียน 
บา้นดอนแกว้ 

จาํนวน 708,000 บาท 

      

 
ปริมาณงาน:  
     I. งานรื1อถอนหลงัคา ฝ้าเพดาน และดวงโคม 
     F. ติดตั1งแปหลงัคาและมุงหลงัคากระเบื1องวา่ว 
     E. ติดตั1งฝ้าเพดาน 
     U. ติดตั1งไฟฟ้าและแสงสวา่ง  
     (ตามแบบ อบต.กาํหนด) โดยถือปฏิบติัตามพระราชบญัญติัสภา
ตาํบลและองคก์ารบริหารส่วนตาํบล พ.ศ.FME` และที8แกไ้ขเพิ8มเติม
ถึง (ฉบบัที8 G) พ.ศ.FMMF  ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ8นสี8ปี (พ.ศ. FMGI-
FMGU) เพิ8มเติมและเปลี8ยนแปลง ฉบบัที8 F หนา้ FP  และสอดคลอ้งกบั
ประเดน็ยทุธศาสตร์ในการพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่ ประเดน็ยุทธศาสตร์
จงัหวดัที8 G : การพฒันาระบบบริหารจดัการภาครัฐและการใหบ้ริการ
ประชาชนตามหลกัธรรมาภิบาล 

      

   โครงการก่อสร้างรั1 วบริเวณเตาเผาขยะสุสานดอนแกว้ จาํนวน 100,000 บาท 

      

 
ปริมาณงาน:     
I. ลอ้มรั1 วผนงั Metal Sheet ความยาวไม่นอ้ยกวา่ MI.OO  เมตร 
2. ประตูเลื8อน  
(ตามแบบ อบต.กาํหนด) โดยถือปฏิบติัตามพระราชบญัญติัสภาตาํบล
และองคก์ารบริหารส่วนตาํบล พ.ศ.FME` และที8แกไ้ขเพิ8มเติมถึง 
(ฉบบัที8 G) พ.ศ.FMMF  ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ8นสี8ปี (พ.ศ. FMGI-
FMGU) เพิ8มเติมและเปลี8ยนแปลง ฉบบัที8 F หนา้ FM  และสอดคลอ้งกบั
ประเดน็ยทุธศาสตร์ในการพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่ประเดน็ยทุธศาสตร์
จงัหวดัที8 4 : การส่งเสริมและพฒันาทรัพยากรธรรมชาติและสิ8งแวดลอ้ม       
ใหส้มบูรณ์โดยใชเ้ทคโนโลยีและนวตักรรม 

      

   ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที8จ่ายใหแ้ก่เอกชน นิติบุคคล หรือ
บุคคลภายนอก เพื8อใหไ้ดม้าซึ8 งสิ8งก่อสร้าง 

จาํนวน 25,000 บาท 

      

 
เพื8อจ่ายเป็นค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที8จ่ายใหแ้ก่เอกชน นิติบุคคล 
หรือบุคคลภายนอก เพื8อใหไ้ดม้าซึ8 งสิ8งก่อสร้าง 

      

   เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได ้(ค่า k) จาํนวน 25,000 บาท 
      

 
สาํหรับจ่ายในการปรับราคาค่างานก่อสร้าง จะนาํมาใชใ้นกรณีที8ค่า       
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ก่อสร้างลดลงหรือเพิ8มขึ1น โดยวธีิการตามเงื8อนไขหลกัเกณฑป์ระเภท
งานก่อสร้าง สูตรและวธีิการคาํนวณที8ใชก้บัสัญญาแบบปรับราคาได ้
ตามมติ ค.ร.ม. เมื8อวนัที8 FF สิงหาคม FMEF ตามหนงัสือสาํนกั
เลขาธิการรัฐมนตรี นร.OFOE/ว IOP ลงวนัที8 FU สิงหาคม FMEF เรื8อง 
การพิจารณาช่วยเหลือผูป้ระกอบอาชีพงานก่อสร้าง  

  
ค่าก่อสร้างสิ8งสาธารณูปโภค  จาํนวน 3,142,100 บาท 

   โครงการก่อสร้างรางระบายนํ1า ค.ส.ล. พร้อมฝาปิด (บริเวณถนนสายหลกั
หมู่บา้นดารารายณ์) หมู่ที8 F ตาํบลดอนแกว้ อาํเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ 

จาํนวน 175,000 บาท 

      

 
เพื8อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายนํ1า ค.ส.ล. พร้อมฝาปิด (บริเวณถนน

สายหลกัหมู่บา้นดารารายณ์) ขนาดกวา้ง O.MO เมตร ลึกเฉลี8ย O.MO เมตร 
ยาวรวม EM.OO เมตร ตามแบบแปลนขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล
ดอนแกว้ โดยถือปฏิบติัตามพระราชบญัญติัสภาตาํบลและองคก์าร
บริหารส่วนตาํบล พ.ศ.FME` และที8แกไ้ขเพิ8มเติมถึง (ฉบบัที8 G) พ.ศ.
FMMF ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ8นสี8ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ8มเติม 
ฉบบัที8 I หนา้ 11 และสอดคลอ้งกบัประเด็นยทุธศาสตร์ในการพฒันา
จงัหวดัเชียงใหม่ประเด็นที8 2 : การส่งเสริมการเกษตร การผลิตสินคา้
ชุมชน การคา้ การลงทุนสู่สากล  

      

   
โครงการก่อสร้างพนงักนัดิน บริเวณลาํเหมืองสาธารณประโยชน์ ตั1งแต่
บา้นเลขที8 FU ถึงบา้นเลขที8 FMหมู่ที8 F ตาํบลดอนแกว้ อาํเภอแม่ริม จงัหวดั
เชียงใหม่ 

จาํนวน 400,000 บาท 

      

 
เพื8อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างพนงักนัดินเสาเขม็รูปตวัไอ พร้อมแผน่
คอนกรีตอดัแรง ความยาวรวมไม่นอ้ยกวา่ DI.MO เมตร บริเวณลาํ
เหมืองสาธารณประโยชน์ ตั1งแต่บา้นเลขที8 FU ถึงบา้นเลขที8 FM         
ตามแบบแปลนขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลดอนแกว้  โดยถือ
ปฏิบติัตามพระราชบญัญติัสภาตาํบลและองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 
พ.ศ.FME` และที8แกไ้ขเพิ8มเติมถึง (ฉบบัที8 G) พ.ศ.FMMF  ปรากฏใน
แผนพฒันาทอ้งถิ8นสี8ปี (พ.ศ.2561-2564)เพิ8มเติม ฉบบัที8 I หนา้ 11 
และสอดคลอ้งกบัประเด็นยทุธศาสตร์ในการพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่
ประเด็นที8 2 : การส่งเสริมการเกษตร การผลิตสินคา้ชุมชน การคา้ 

การลงทุนสู่สากล  
  

      

   โครงการวางท่อระบายนํ1า ค.ส.ล. พร้อมบ่อพกั ซอย IM  หมู่ที8 E ตาํบล จาํนวน 214,400 บาท 
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ดอนแกว้ อาํเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ 

      

 
เพื8อจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายนํ1า ค.ส.ล. ขนาด ø 0.40 เมตร พร้อมบ่อ

พกัจาํนวน IM บ่อ ความยาวรวม IEM.OO เมตร ตามแบบแปลนของ
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลดอนแกว้ โดยถือปฏิบติัตามพระราช 
บญัญติัสภาตาํบลและองคก์ารบริหารส่วนตาํบล พ.ศ.FME` และที8
แกไ้ขเพิ8มเติมถึง (ฉบบัที8 G) พ.ศ.FMMF ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ8นสี8ปี 
(พ.ศ.2561-2564) เพิ8มเติม ฉบบัที8 I หนา้ 15 และสอดคลอ้งกบัประเดน็
ยทุธศาสตร์ในการพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่ประเดน็ที8 2 : การส่งเสริม
การเกษตร การผลิตสินคา้ชุมชน การคา้ การลงทุนสู่สากล  

      

   โครงการก่อสร้างรางระบายนํ1า ค.ส.ล. หลงัตลาดสดป่าแงะ หมู่ที8 U ตาํบล
ดอนแกว้ อาํเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ 

จาํนวน 250,000 บาท 

      

 
เพื8อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายนํ1า ค.ส.ล.หลงัตลาดสดป่าแงะ 
ความกวา้ง O.GO เมตร ความลึกเฉลี8ย O.GO เมตร ยาว DO.OO เมตร ตาม
แบบแปลนขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลดอนแกว้ โดยถือปฏิบติัตาม
พระราชบญัญติัสภาตาํบลและองคก์ารบริหารส่วนตาํบล พ.ศ.FME` 
และที8แกไ้ขเพิ8มเติมถึง (ฉบบัที8 G) พ.ศ.FMMF  ปรากฏในแผนพฒันา
ทอ้งถิ8นสี8ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ8มเติม ฉบบัที8 I หนา้ 19 และสอดคลอ้งกบั
ประเดน็ยทุธศาสตร์ในการพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่ประเดน็ที8 2 : การ
ส่งเสริมการเกษตร การผลิตสินคา้ชุมชน การคา้ การลงทุนสู่สากล  

     

   
โครงการก่อสร้างรางระบายนํ1า ค.ส.ล. พร้อมฝาปิด และวางท่อระบายนํ1า
ค.ส.ล. พร้อมบ่อพกัซอย ID  ตั1งแต่บา้นเลขที8 FPD/FP ถึงบา้นเลขที8 FPD/`  
หมู่ที8 M ตาํบลดอนแกว้ อาํเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ 

จาํนวน 260,500 บาท 

      

 
เพื8อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายนํ1า ค.ส.ล. พร้อมฝาปิด ขนาดกวา้ง 
O.MO เมตร ลึกเฉลี8ย O.MO เมตร ยาว GP.OO เมตร และวางท่อระบายนํ1า     

ค.ส.ล. ขนาด ø 0.40 เมตรจาํนวน M เมตร พร้อมบ่อพกั ค.ส.ล. 

จาํนวน I บ่อตามแบบแปลนขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลดอนแกว้  
โดยถือปฏิบติัตามพระราชบญัญติัสภาตาํบลและองคก์ารบริหารส่วน
ตาํบล พ.ศ.FME` และที8แกไ้ขเพิ8มเติมถึง (ฉบบัที8 G) พ.ศ.FMMF  ปรากฏใน
แผนพฒันาทอ้งถิ8นสี8ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ8มเติม ฉบบัที8 I หนา้ 22 และ
สอดคลอ้งกบัประเดน็ยทุธศาสตร์ในการพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่ประเดน็
ที8 2 : การส่งเสริมการเกษตร การผลิตสินคา้ชุมชน การคา้ การลงทุน         
สู่สากล  

      

   โครงการก่อสร้างรางระบายนํ1า ค.ส.ล. พร้อมฝาปิด  ซอย G ตั1งแต่ตน้ซอย จาํนวน 255,700 บาท 
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ถึงบา้นเลขที8 IPO หมู่ที8 G ตาํบลดอนแกว้ อาํเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ 

      

 
เพื8อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายนํ1า ค.ส.ล. พร้อมฝาปิด ขนาดกวา้ง 
O.EO เมตร ลึกเฉลี8ย O.EO เมตร ยาว PF.OO เมตร ตามแบบแปลนของ
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลดอนแกว้ โดยถือปฏิบติัตามพระราช 
บญัญติัสภาตาํบลและองคก์ารบริหารส่วนตาํบล พ.ศ.FME` และ        
ที8แกไ้ขเพิ8มเติมถึง (ฉบบัที8 G) พ.ศ.FMMF ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ8น
สี8ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ8มเติม ฉบบัที8 I หนา้ 22 และสอดคลอ้งกบั
ประเด็นยทุธศาสตร์ในการพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่ประเด็นที8 2 :           
การส่งเสริมการเกษตร การผลิตสินคา้ชุมชน การคา้ การลงทุนสู่สากล  

      

   
โครงการก่อสร้างรางระบายนํ1า ค.ส.ล. พร้อมฝาปิด และวางท่อระบายนํ1า     
ค.ส.ล.พร้อมบ่อพกั ซอย ` หมู่ที8 G ตาํบลดอนแกว้ อาํเภอแม่ริม จงัหวดั
เชียงใหม่ 

จาํนวน 142,000 บาท 

      

 
เพื8อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายนํ1า ค.ส.ล. พร้อมฝาปิด ขนาดกวา้ง 
O.EO เมตร ลึกเฉลี8ย O.EO เมตร ยาว UM.OO เมตร และวางท่อระบายนํ1า     
ค.ส.ล. ขนาด ø 0.30 เมตร จาํนวน G ท่อน พร้อมบ่อพกั จาํนวน F บ่อ 
ตามแบบแปลนขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลดอนแกว้  โดยถือปฏิบติั
ตามพระราชบญัญติัสภาตาํบลและองคก์ารบริหารส่วนตาํบล พ.ศ.FME` 
และที8แกไ้ขเพิ8มเติมถึง (ฉบบัที8 G) พ.ศ.FMMF ปรากฏในแผน พฒันา
ทอ้งถิ8นสี8ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ8มเติม ฉบบัที8 I หนา้ 29 และสอดคลอ้งกบั
ประเดน็ยทุธศาสตร์ในการพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่ประเดน็ที8 2 :           
การส่งเสริมการเกษตร การผลิตสินคา้ชุมชน การคา้ การลงทุนสู่สากล  

      

   
โครงการวางท่อระบายนํ1า ค.ส.ล. พร้อมบ่อพกั ตั1งแต่ บา้นเลขที8 IPO ถึง
บา้นนางบุญหลง  เขม็ขาว หมู่ที8 G ตาํบลดอนแกว้ อาํเภอแม่ริม จงัหวดั
เชียงใหม่ 

จาํนวน 250,000 บาท 

      

 
เพื8อจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายนํ1า ค.ส.ล. ขนาด ø 0.80 เมตร พร้อมบ่อ

พกัจาํนวน ` บ่อ ความยาวรวม `O.OO เมตร ตามแบบแปลนของ

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลดอนแกว้ โดยถือปฏิบติัตามพระราชบญัญติั
สภาตาํบลและองคก์ารบริหารส่วนตาํบล พ.ศ.FME` และที8แกไ้ข
เพิ8มเติมถึง (ฉบบัที8 G) พ.ศ.FMMF  ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ8นสี8ปี  
(พ.ศ.2561-2564) เพิ8มเติม ฉบบัที8 I หนา้ 30 และสอดคลอ้งกบัประเดน็
ยทุธศาสตร์ในการพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่ประเดน็ที8 2 : การส่งเสริม
การเกษตร การผลิตสินคา้ชุมชน การคา้ การลงทุนสู่สากล  

      

   โครงการวางท่อระบายนํ1า ค.ส.ล. พร้อมบ่อพกั และขยายไหล่ทางถนน         จาํนวน 395,400 บาท 
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ค.ส.ล. ซอย ` หมู่ที8 ` ตาํบลดอนแกว้ อาํเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ 

      

 
เพื8อจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายนํ1า ค.ส.ล. ขนาด ø 0.60 เมตร พร้อมบ่อ

พกั จาํนวน IM บ่อ ความยาวรวม IOO.OO เมตร พร้อมขยายไหล่ทาง
ถนน ค.ส.ล. กวา้ง I.FO เมตร หนา O.IM เมตร ยาวรวม IOO.OO เมตร 
ตามแบบแปลนขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลดอนแกว้ โดยถือปฏิบติัตาม
พระราชบญัญติัสภาตาํบลและองคก์ารบริหารส่วนตาํบล  พ.ศ.FME` และ 
ที8แกไ้ขเพิ8มเติมถึง (ฉบบัที8 G) พ.ศ.FMMF  ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ8นสี8ปี 
(พ.ศ.2561-2564) เพิ8มเติม ฉบบัที8 I หนา้ 33 และสอดคลอ้งกบัประเดน็
ยทุธศาสตร์ในการพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่ประเดน็ที8 2 : การส่งเสริม
การเกษตร การผลิตสินคา้ชุมชน การคา้ การลงทุนสู่สากล  

      

   
โครงการก่อสร้างรางระบายนํ1า ค.ส.ล. บริเวณลาํหว้ยชะเยอืง ตั1งแต่
บา้นเลขที8 IO`/I ถึงสะพานขา้มลาํหว้ยชะเยอืง  หมู่ที8 D ตาํบลดอนแกว้ 
อาํเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ 

จาํนวน 134,700 บาท 

      

 
เพื8อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายนํ1า ค.ส.ล. ความกวา้ง I.FM เมตร 
ความลึกเฉลี8ย I.OO เมตร ความยาว I`.OO เมตร ตามแบบแปลนของ
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลดอนแกว้ โดยถือปฏิบติัตามพระราช 
บญัญติัสภาตาํบลและองคก์ารบริหารส่วนตาํบล พ.ศ.FME` และ        
ที8แกไ้ขเพิ8มเติมถึง (ฉบบัที8 G) พ.ศ.FMMF ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ8น
สี8ปี (พ.ศ.2561-2564)เพิ8มเติม ฉบบัที8 I หนา้ 35  และสอดคลอ้งกบั
ประเด็นยทุธศาสตร์ในการพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่ประเด็นที8 2 : การ
ส่งเสริมการเกษตร การผลิตสินคา้ชุมชน การคา้ การลงทุนสู่สากล  

      

   
โครงการก่อสร้างราวเหล็กกนัตก บริเวณลาํหว้ยชะเยอืง ตั1งแต่บา้นเลขที8 
IIG ถึงบา้นเลขที8 IUM  หมู่ที8 D ตาํบลดอนแกว้ อาํเภอแม่ริม จงัหวดั
เชียงใหม่ 

จาํนวน 65,000 บาท 

      

 
เพื8อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างราวเหล็กกนัตก สูง O.DO เมตร ความยาว 
IEF.MO เมตร ตามแบบแปลนขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลดอนแกว้  
โดยถือปฏิบติัตามพระราชบญัญติัสภาตาํบลและองคก์ารบริหารส่วน
ตาํบล พ.ศ.FME` และที8แกไ้ขเพิ8มเติมถึง (ฉบบัที8 G) พ.ศ.FMMF ปรากฏ
ในแผนพฒันาทอ้งถิ8นสี8ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ8มเติม ฉบบัที8 I หนา้ 35 
และสอดคลอ้งกบัประเด็นยทุธศาสตร์ในการพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่
ประเด็นที8 2 : การส่งเสริมการเกษตร การผลิตสินคา้ชุมชน การคา้ 
การลงทุนสู่สากล  

      

   โครงการก่อสร้างรางระบายนํ1า ค.ส.ล. พร้อมฝาปิด ตั1งแต่ปากซอย IE ถึง จาํนวน 273,700 บาท 
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บา้นเลขที8 IEU/U หมู่ที8 D ตาํบลดอนแกว้ อาํเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ 

      

 
เพื8อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายนํ1า ค.ส.ล. พร้อมฝาปิด ขนาดกวา้ง 
O.MO เมตร ลึกเฉลี8ย O.MO เมตร ยาว `G.OO เมตร ตามแบบแปลนของ
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลดอนแกว้ โดยถือปฏิบติัตามพระราชบญัญติัสภา
ตาํบลและองคก์ารบริหารส่วนตาํบล พ.ศ.FME` และที8แกไ้ขเพิ8มเติมถึง 
(ฉบบัที8 G) พ.ศ.FMMF ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ8นสี8ปี (พ.ศ.2561-2564)
เพิ8มเติม ฉบบัที8 I หนา้ 36  และสอดคลอ้งกบัประเดน็ยทุธศาสตร์ในการ
พฒันาจงัหวดัเชียงใหม่ประเดน็ที8 2 : การส่งเสริมการเกษตร การผลิต
สินคา้ชุมชน การคา้ การลงทุนสู่สากล  

      

   
โครงการก่อสร้างรางระบายนํ1า ค.ส.ล. และท่อลอดเหลี8ยม ค.ส.ล. ซอย G 
ตั1งแต่บา้นเลขที8 IGG/I ถึงบา้นเลขที8 IP/U หมู่ที8 P  ตาํบลดอนแกว้ อาํเภอ 
แม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ 

จาํนวน 325,700 บาท 

      

 
เพื8อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายนํ1า ค.ส.ล. ขนาดกวา้ง O.`O เมตร 
ลึกเฉลี8ย O.`O เมตร ยาวรวม ED.OO เมตร และท่อลอดเหลี8ยม ขนาด
กวา้ง O.PO x 0.90 เมตร ยาวรวม G.MO เมตร ตามแบบแปลนขององคก์าร
บริหารส่วนตาํบลดอนแกว้ โดยถือปฏิบติัตามพระราชบญัญติัสภาตาํบล
และองคก์ารบริหารส่วนตาํบล พ.ศ.FME` และที8แกไ้ขเพิ8มเติมถึง (ฉบบัที8 
G) พ.ศ.FMMF ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ8น สี8ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ8มเติม 
ฉบบัที8 I หนา้ 39 และสอดคลอ้งกบัประเดน็ยทุธศาสตร์ในการพฒันา
จงัหวดัเชียงใหม่ประเดน็ที8 2 : การส่งเสริมการเกษตร การผลิตสินคา้
ชุมชน การคา้ การลงทุนสู่สากล  

      

  ค่าบาํรุงรักษาและปรับปรุงที8ดินและสิ8งก่อสร้าง  จาํนวน 250,000 บาท 

   โครงการต่อเติมอาคารสินคา้ OTOP หมู่ที8 U  ตาํบลดอนแกว้ อาํเภอแม่ริม
จงัหวดัเชียงใหม่ 

จาํนวน  250,000 บาท  

      

 
เพื8อจ่ายเป็นค่าต่อเติมและปรับปรุงอาคารสินคา้ OTOP ขนาดกวา้ง E.PO 
เมตร ยาว IM.MO เมตร หรือมีพื1นที8ใชส้อยไม่นอ้ยกวา่ GO.UM ตารางเมตร 
ตามแบบแปลนขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลดอนแกว้ โดยถือปฏิบติัตาม
พระราชบญัญติัสภาตาํบลและองคก์ารบริหารส่วนตาํบล พ.ศ.FME` และ       
ที8แกไ้ขเพิ8มเติมถึง (ฉบบัที8 G) พ.ศ.FMMF ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ8นสี8ปี 
(พ.ศ.2561-2564) เพิ8มเติม ฉบบัที8 I หนา้ 20 และสอดคลอ้งกบัประเดน็
ยทุธศาสตร์ในการพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่ประเดน็ที8 2 : การส่งเสริม
การเกษตร การผลิตสินคา้ชุมชน การคา้ การลงทุนสู่สากล  

   

 

3.2  แผนงานการเกษตร 
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 3.2.1  งานส่งเสริมการเกษตร รวม 1,952,565 บาท 
       งบบุคลากร รวม 1,114,080 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,114,080 บาท 
   เงินเดือนพนกังาน จาํนวน 853,080 บาท 

      

  
สาํหรับจ่ายเป็นเงินเดือนใหแ้ก่พนกังานส่วนตาํบล จาํนวน 3 อตัรา ดงันี1  
(1) ตาํแหน่งผูอ้าํนวยการกองส่งเสริมการเกษตร  
(F) ตาํแหน่งนกัวชิาการเกษตร  
(3) ตาํแหน่งเจา้พนกังานสวนสาธารณะ  

     

   เงินประจาํตาํแหน่ง จาํนวน 21,000 บาท 
      

  
สาํหรับจ่ายเป็นเงินประจาํตาํแหน่งใหแ้ก่ผูอ้าํนวยการกองส่งเสริมการเกษตร      

   ค่าตอบแทนพนกังานจา้ง จาํนวน 216,000 บาท 

      

  
สาํหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนใหแ้ก่พนกังานจา้งทั8วไป 
จาํนวน 2 อตัรา ดงันี1  
(1)  ตาํแหน่งเจา้หนา้ที8งานพิมพ ์  
(2)  ตาํแหน่งคนงานทั8วไป  

      

   เงินเพิ8มต่างๆ ของพนกังานจา้ง จาํนวน 24,000 บาท 

      

  
สาํหรับจ่ายเป็นเงินเพิ8มค่าครองชีพชั8วคราว ใหแ้ก่พนกังานจา้งทั8วไป 
จาํนวน 2 อตัรา ดงันี1  
(1)  ตาํแหน่งเจา้หนา้ที8งานพิมพ ์ 
(2)  ตาํแหน่งคนงานทั8วไป  

     

  งบดําเนินงาน รวม 774,600 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 79,600 บาท 
   ค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ จาํนวน 10,000 บาท 

      

  
เพื8อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ ใหแ้ก่พนกังาน 
ส่วนตาํบล ลูกจา้งและพนกังานจา้ง 

     

   ค่าเช่าบา้น จาํนวน 69,600 บาท 

      

  
สาํหรับจ่ายเป็นค่าเช่าบา้นให้แก่พนกังานส่วนตาํบล จาํนวน F อตัรา ดงันี1  
(I) ตาํแหน่ง นกัวชิาการเกษตร  
(F) ตาํแหน่ง เจา้พนกังานสวนสาธารณะ   
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   ค่าใช้สอย รวม 589,000 บาท 
   รายจ่ายเพื8อใหไ้ดม้าซึ8 งบริการ จาํนวน 349,000 บาท 

      

  
สาํหรับจ่ายเป็น 
(1) ค่าจา้งเหมาบริการ ไดแ้ก่ จา้งเหมา ปรับไถพื1นที8 ถมดิน ขดุหลุมหรือ          
จา้งเหมาถ่ายเอกสาร เขา้เล่ม จดัทาํป้ายประชาสัมพนัธ์ สื8อสิ8งพิมพ ์โปสเตอร์ 
แผน่พบั ป้ายผา้ หรือป้ายไวนิล เพื8อประชาสัมพนัธ์โครงการและกิจกรรม
ต่าง ๆ ที8เกี8ยวขอ้ง จาํนวน 20,000  บาท    
(2)  ค่าตรวจสอบ วเิคราะห์คุณสมบติั องคป์ระกอบที8สาํคญัและปริมาณธาตุ
อาหารในดิน นํ1าหมกัหรือปุ๋ยอินทรีย ์(ปุ๋ยหมกั) จาํนวน  5,000 บาท 
(3)  ค่าจา้งเหมาบริการ จาํนวน 324,000 บาท ปฏิบติังาน ณ กองส่งเสริม
การเกษตร อบต.ดอนแกว้ โดยเบิกจ่ายตามหนงัสือฯ ด่วนมาก ที8 มท 0808.2/
ว 7120 ลว 9 ธนัวาคม 2559  
                                       ฯลฯ 

      

   รายจ่ายเกี8ยวเนื8องกบัการปฏิบติัราชการที8ไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอื8นๆ จาํนวน   240,000 บาท 
    ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจกัร และนอกราชอาณาจกัร จาํนวน 15,000 บาท 

      

  
เพื8อเป็นค่าเบี1ยเลี1ยงเดินทาง ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที8พกั  ค่าบริการจอดรถ ณ  
ท่าอากาศยาน ค่าผา่นทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใชส้นามบิน
ค่าลงทะเบียนต่างๆ และค่าใชจ่้ายอื8นๆสาํหรับปฏิบติังานขององคก์าร 
บริหารส่วนตาํบล ในการไปราชการ 

      

    โครงการเกษตรเขตเมือง จาํนวน 40,000 บาท 

      

  
เพื8 อ เป็ น ก ารส่ งเส ริม แล ะส นับ ส นุ น ให้ ป ระช าช น  น้อม นําป รัช ญ า 
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจาํวนั และเพื8อส่งเสริมให้ประชาชน 
มีการปลูกผกัไวเ้พื8อบริโภคในครัวเรือน ทาํให้มีผกัที8ปลอดภยัได้บริโภค  
ลดค่าใช้จ่ายจากการซื1 อผกัเพื8อบริโภค และเพิ8มรายได้ให้ครัวเรือนจาก 
การจาํหน่ายผกัที8 เหลือจากการบริโภค รวมทั1งเป็นการสร้างแหล่งอาหาร 
ในชุมชน ให้โอกาสกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ เขา้ถึงแหล่งอาหารได้ ค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย ค่าวสัดุทางการเกษตร ค่าวสัดุสํานักงาน ค่าเมล็ดพันธ์ุ  
ค่ากลา้พนัธ์ุพืช ค่าป้ายโครงการ ค่าอุปกรณ์ตรวจสอบสารเคมีต่าง ๆ ค่าวสัดุ
ฝึกอบรม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารวา่งและเครื8องดื8มค่าอาหารกลางวนั
สาํหรับกลุ่มเป้าหมาย ในวนัประชุมเชิงปฏิบติัการ ค่าวสัดุอื8นที8จาํเป็นในการ
ดาํเนินโครงการ ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ8นสี8 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 215 
และสอดคลอ้งกบัประเดน็ยุทธศาสตร์ในการพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่ ประเด็นที8 2 
: การส่งเสริมการเกษตร การผลิตสินคา้ชุมชน การคา้ การลงทุน สู่สากล  
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    โครงการจดัทาํแผนพฒันาเศรษฐกิจพอเพียงทอ้งถิ8นดา้น การเกษตรและ 
แหล่งนํ1า 

จาํนวน 10,000 บาท 

      

  
สําหรับดาํเนินงานตามโครงการจดัทาํแผนพฒันาเศรษฐกิจพอเพียงทอ้งถิ8น
ด้านการเกษตรและแหล่งนํ1 า  เพื8อให้มีขอ้มูลปัญหาความตอ้งการพื1นฐาน 
ดา้นการเกษตรและแหล่งนํ1 าของประชาชนในพื1นที8 ค่าใชจ่้ายประกอบดว้ย  
ค่าว ัสดุสํานักงาน ค่าป้ายประชาสัมพันธ์    ค่ าว ัสดุงานบ้านงานครัว  
ค่าถ่ายเอกสาร ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื8องดื8ม  
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานสําหรับเจ้าหน้าที8  และค่าใช้จ่ายอื8นที8จาํเป็น  
ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ8นสี8ปี (พ.ศ.2561-2564) หนา้ 134  และสอดคลอ้ง
กับประเด็นยุทธศาสตร์ในการพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่ ประเด็นที8 2 : การ
ส่งเสริมการเกษตร การผลิตสินคา้ชุมชน การคา้ การลงทุน สู่สากล 

      

    โครงการส่งเสริมการปลูกไมผ้ลเพื8อเพิ8มรายไดค้รัวเรือน  จาํนวน 20,000 บาท 

      

  
เพื8อส่งเสริมการปลูกไมผ้ลเพื8อเพิ8มรายไดค้รัวเรือน โดยการฝึกอบรมวิธีการ
ขยายพนัธ์ุพืชศึกษาดูงาน และแลกเปลี8ยนพนัธ์ุพืชที8ดีมีคุณภาพระหว่างกนั
ในชุมชนรวมทั1งเป็นการอนุรักษ์พนัพืชไมผ้ลทอ้งถิ8นของตาํบล ค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย ค่าวสัดุทางการเกษตร ค่าวสัดุสํานักงาน ค่าเมล็ดพันธ์ุ  
ค่ าก ล้ าพัน ธ์ุ พื ช  ค่ า ป้ าย โค รงก าร   ค่ าว ัส ดุ ฝึ ก อ บ รม  ค่ าส ม น าคุ ณ
วิท ย าก ร  ค่ าอ าห ารว่ างแ ล ะ เค รื8 อ ง ดื8 ม  ค่ าอ าห ารก ล าง ว ัน สํ าห รั บ
กลุ่มเป้าหมาย ในวนัประชุมเชิงปฏิบติัการ ค่าวสัดุอื8นที8จาํเป็นในการดาํเนิน
โครงการ  และค่าใชจ่้ายอื8นที8จาํเป็น ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ8นสี8ปี (พ.ศ.
FMGI-FMGU) เพิ8มเติมและเปลี8ยนแปลง ฉบบัที8 F หน้า IG  และสอดคลอ้งกบั
ประเด็นยุทธศาสตร์ในการพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่ ประเด็นที8 2 : การส่งเสริม
การเกษตร การผลิตสินคา้ชุมชน การคา้ การลงทุน สู่สากล 

      

    โครงการประชาสัมพนัธ์และเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารดา้นการเกษตร  
(จดหมายข่าวเกษตรกรดอนแกว้) 

จาํนวน 5,000 บาท 

      

  
เพื8อเป็นการประชาสัมพนัธ์ และเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารดา้นการเกษตร 
รวมทั1งการดาํเนินงานส่งเสริมดา้นการเกษตรขององคก์ารบริหาร 
ส่วนตาํบลดอนแกว้และเกษตรกรในตาํบล ประกอบดว้ย ค่าวสัดุ
สาํนกังาน และค่าใชจ่้ายอื8นที8จาํเป็น ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ8นสี8ปี        
(พ.ศ.2561-2564) หนา้ 216  และสอดคลอ้งกบัประเด็นยทุธศาสตร์ในการ
พฒันาจงัหวดัเชียงใหม่ ประเด็นที8 2 : การส่งเสริมการเกษตร การผลิตสินคา้
ชุมชน การคา้ การลงทุน สู่สากล 
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    โครงการปรับปรุงภูมิทศัน์บริเวณพื1นที8สาธารณะที8ประชาชนใชป้ระโยชน์
ร่วมกนั 

จาํนวน 20,000 บาท 

      

  
เพื8อเป็นค่าใชจ่้ายในการจดัซื1อตน้ไม ้ไมก้ระถาง ไมด้อก หิน นํ1 าพุ หญา้ วสัดุ
การเกษตร และอุปกรณ์ประกอบอื8น ๆ ในการปรับปรุงภูมิทศัน์จดัสวนและ 
ถมดิน ปลูกหญา้และตกแต่งพื1นที8สาธารณะ ค่าใชจ่้ายประกอบดว้ย ค่าวสัดุ
การเกษตร (ดินดาํ ปุ๋ย ไมก้ระถาง ไมด้อก หิน นํ1 าพุ หญา้ ฯลฯ) วสัดุก่อสร้าง
(ขอบดินหินสําเร็จ ท่อพีวีซี ก๊อก วาล์ว ฯลฯ) และค่าใช้จ่ายอื8น ๆ ที8จาํเป็น
ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ8นสี8 ปี (พ.ศ.2561-2564) หนา้ 213  และสอดคลอ้งกบั
ประเด็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาจังหวดัเชียงใหม่ ประเด็นที8  2 : การส่งเสริม
การเกษตร การผลิตสินคา้ชุมชน การคา้ การลงทุนสู่สากล 

      

    โครงการฝึกอบรมการทาํการเกษตรที8ดีและเหมาะสมเพื8อเพิ8มคุณภาพ 
การผลิต 

จาํนวน 20,000 บาท 

      

  
เพื8อให้เกษตรกรได้รับความรู้เรื8 องการการเกษตรที8 ดี เหมาะสม สามารถ
นาํไปปรับปรุงและพฒันาคุณภาพการผลิตใหดี้ยิ8งขึ1น ค่าใชจ่้ายประกอบดว้ย  
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารกลางวนั ค่าอาหารว่างและเครื8องดื8ม วสัดุใน
การสาธิต วสัดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าเอกสาร คู่มือประกอบการอบรม และ
ค่าใช้จ่ายอื8นๆ ที8จาํเป็น ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ8นสี8 ปี (พ.ศ.2561-2564) 
ห น้า 130  และส อดคล้องกับ ป ระเด็น ยุท ธศาส ตร์ใน การพัฒ น าจังห วัด
เชียงใหม่ ประเด็นที8  2 : การส่งเสริมการเกษตร การผลิตสินคา้ชุมชน การค้า การ
ลงทุนสู่สากล 

      

    โครงการฝึกอบรมอาชีพเกษตรระยะสั1นใหแ้ก่เกษตรกร จาํนวน 10,000 บาท 

      

  
เพื8อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาชีพเกษตรระยะสั1 นเพื8อเป็นอาชีพเสริม
ให้แก่ เกษตรกร ประกอบด้วยค่าสมนาคุณ วิทยากร ค่าว ัสดุฝึกอบรม 
ค่าอาหารกลางวนั อาหารว่างและเครื8องดื8ม ค่าป้ายโครงการ  และค่าใช้จ่าย
อื8นที8จาํเป็น ปรากฏในแผนพฒันาท้องถิ8นสี8 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 215 และ
สอดคลอ้งกบัประเด็นยุทธศาสตร์ในการพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่ ประเด็นที8 2 : 
การส่งเสริมการเกษตร การผลิตสินคา้ชุมชน การคา้ การลงทุน สู่สากล 

      

    โครงการเพิ8มพูนทกัษะและประสิทธิภาพของคณะกรรมการบริหารศูนยบ์ริการ
และถ่ายทอดเทคโนโลยกีารเกษตรประจาํตาํบลดอนแกว้ 

จาํนวน 25,000 บาท 

      

  
เพื8อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและศึกษาดูงานด้านการเกษตร และ            
การประชุมประจาํเดือนของคณะกรรมการศูนย์ฯ และผู ้นํากลุ่มอาชีพ            
ดา้นการเกษตรในตาํบล ค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าใช้จ่ายในการอบรมและ
ศึกษาดูงาน อาหารกลางวนั อาหารว่างและนํ1 าดื8ม ค่าสมนาคุณวิทยากร        
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ค่ายานพาหนะเดินทาง  ค่าของที8ระลึกและค่าใช้จ่ายอื8นๆ ที8จาํเป็น และ            
เพื8อเป็นค่าบริหารจดัการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ประจาํตาํบล ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ8นสี8 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 130  
แ ล ะ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ป ร ะ เด็ น ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ใ น ก า ร พั ฒ น า จั ง ห วัด
เชียงใหม่ ประเด็นที8 2 : การส่งเสริมการเกษตร การผลิตสินคา้ชุมชน การค้า 
การลงทุน สู่สากล 

    โครงการอนุรักษพ์นัธุกรรมพืชอนัเนื8องมาจากพระราชดาํริฯ  จาํนวน 30,000 บาท 

      

  
เพื8อสนองพระราชดาํริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ดาํเนินการ ปกปักทรัพยากรท้องถิ8น สํารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ8น 
ปลูกรักษาทรัพยากรทอ้งถิ8น อนุรักษแ์ละใช้ประโยชน์ทรัพยากรทอ้งถิ8น ศูนย์
ขอ้มูลทรัพยากรทอ้งถิ8น และสนบัสนุนในการอนุรักษแ์ละจดัทาํฐานทรัพยากร
ท้องถิ8น ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวสัดุทางการเกษตร ค่าวสัดุสํานักงาน      
ค่าเมล็ดพนัธ์ุ ค่ากล้าพนัธ์ุพืช ค่าป้ายโครงการ  ค่าสารเคมี ค่าจดัทาํแผนที8    
ค่าวสัดุฝึกอบรม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารวา่งและเครื8องดื8ม ค่าอาหาร
กลางวนัสําหรับกลุ่มเป้าหมาย ในวนัประชุมเชิงปฏิบัติการ ค่าวสัดุอื8น          
ที8จาํเป็นในการดาํเนินโครงการ  และค่าใชจ่้ายอื8นที8จาํเป็น โดยถือปฏิบติัตาม
หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ8น ด่วนที8สุด ที8 มท ODPI.U/ว IGU ลง
วนัที8 FF มกราคม FMMD  ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ8นสี8 ปี (พ.ศ.2561-2564) 
เพิ8มเติมและเปลี8ยนแปลง ฉบับที8  I หน้า 47 และสอดคล้องกับประเด็น
ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาจังหวดัเชียงใหม่  ประเด็นที8  2 : การส่งเสริม
การเกษตร การผลิตสินคา้ชุมชน การคา้ การลงทุน สู่สากล 

      

    โครงการส่งเสริมการทาํปุ๋ยหมกัจากขยะอินทรีย ์และวสัดุเหลือใชท้าง
การเกษตร 

จาํนวน 20,000 บาท 

      

  
เพื8อเป็นค่าใชจ่้ายในการทาํปุ๋ยหมกัจากขยะอินทรียแ์ละวสัดุเหลือใชท้าง
การเกษตร รวมทั1งเศษกิ8งไมใ้บไมใ้นการดูแลพื1นที8สาธารณะ และที8อยู ่
อาศยัของประชาชนในตาํบล เพื8อลดการเผาและการเกิดละอองฝุ่ น 
ขนาดเล็กในอากาศ ประกอบดว้ย ค่าวสัดุการเกษตร  ค่าวสัดุสาํนกังาน 
ในการจดัทาํแผน่พบัและประชาสัมพนัธ์   ค่าวสัดุงานบา้นงานครัว
(เช่น ถุงพลาสติก กระสอบดา้ยเยบ็กระสอบ ฯลฯ) ค่าวสัดุสาธิต ค่าปุ๋ย
คอก ค่าหินฟอสเฟต ค่ากากนํ1าตาลค่ารําละเอียด ค่าปุ๋ยยเูรีย และค่าใชจ่้าย 
อื8นที8จาํเป็น ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ8นสี8ปี (พ.ศ.2561-2564) หนา้ 214  และ
สอดคลอ้งกบัประเดน็ยทุธศาสตร์ในการพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่ ประเดน็ที8 2 : 
การส่งเสริมการเกษตร การผลิตสินคา้ชุมชน การคา้ การลงทุนสู่สากล 
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    โครงการอบรมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร จาํนวน 10,000 บาท 

      

  
เพื8อเกษตรกร กลุ่มแม่บ้านและประชาชนทั8วไปมีความรู้เรื8 องการแปรรูป
ผลผลิตทางการเกษตร เป็นการเพิ8มมูลค่าให้ผลผลิตทางการเกษตร  
ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวสัดุการเกษตร ค่าอาหาร
กลางวนั ค่าอาหารวา่งและเครื8องดื8ม ค่าป้ายโครงการ วสัดุสํานกังาน ค่าเช่า
วสัดุงานบา้นงานครัวที8ใชใ้นการฝึกอบรม และค่าใชจ่้ายอื8นที8จาํเป็น ปรากฏ
ในแผนพฒันาทอ้งถิ8นสี8ปี (พ.ศ.2561-2564) หนา้ 131  และสอดคลอ้งกบัประเด็น
ยุทธศาสตร์ในการพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่ ประเด็นที8 2 : การส่งเสริมการเกษตร  
การผลิตสินคา้ชุมชน การคา้ การลงทุน สู่สากล 

      

    โครงการผลิตไบโอดีเซล จาํนวน 15,000 บาท 

      

  
สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาํเนินโครงการผลิตไบโอดีเซล สําหรับใช ้
ในการผลิตนํ1 ามนัไบโอดีเซล  ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวสัดุสํานักงาน  
ค่าจดัซื1อนํ1 ามนัเก่า ค่าวสัดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย ์ค่าวสัดุงานบา้นงาน
ครัว ค่าซ่อมแซมถงัผลิต และค่าใช้จ่ายอื8นๆที8จาํเป็น ปรากฏในแผนพฒันา
ทอ้งถิ8นสี8ปี (พ.ศ. FMGI-FMGU) หนา้ 138 และสอดคลอ้งกบัประเด็นยทุธศาสตร์ใน
การพฒันาจังหวดัเชียงใหม่ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวดัที8  4 : การส่งเสริมและ
พฒันาทรัพยากรธรรมชาติและสิ8งแวดลอ้ม ให้สมบูรณ์โดยใช้เทคโนโลยีและ
นวตักรรม 

      

   ค่าวสัดุ รวม 106,000 บาท 
   วสัดุสาํนกังาน จาํนวน 15,000 บาท 

      

  
เพื8อจ่ายเป็นค่าวสัดุสาํนกังานต่าง ๆ เช่น  ค่าเครื8องเขียน  แบบพิมพ์
กระดาษ ปากกา คลิป แฟ้ม หรือวสัดุสาํนกังานอื8นที8จาํเป็น 

      

   วสัดุไฟฟ้าและวทิย ุ จาํนวน 2,000 บาท 

      

  
เพื8อจ่ายเป็นค่าซื1ออุปกรณ์ไฟฟ้า และวทิยตุ่าง ๆ เช่น ฟิวส์  เทปพนั
สายไฟ ปลัdกไฟ สายไฟ แบตเตอรี8  หรือวสัดุไฟฟ้าและวทิยอืุ8นที8จาํเป็น 

      

   วสัดุงานบา้นงานครัว จาํนวน 3,000 บาท 

      

  
 เพื8อจ่ายเป็นค่าจดัซื1อถุงดาํ สาํหรับใส่ขยะมูลฝอย แปรง ไมก้วาด  เข่ง
ผงซกัฟอก นํ1ายาขดัหอ้งนํ1า นํ1ายาลา้งจาน ถว้ย จานชาม ชอ้นส้อม หรือ 
วสัดุงานบา้นงานครัวอื8นที8จาํเป็น        

      

   วสัดุก่อสร้าง จาํนวน 15,000 บาท 

      

  
เพื8อจ่ายเป็นค่าวสัดุก่อสร้างต่าง ๆ เช่น ปูน หิน ทราย เหลก็ ท่อพีวีซี หรือวสัดุ
ก่อสร้างอื8นที8จาํเป็น  

      

   วสัดุยานพาหนะและขนส่ง จาํนวน 10,000 บาท 
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เพื8อจ่ายเป็นค่าวสัดุยานพาหนะต่างๆ เช่น ยางนอก ยางใน แบตเตอรี8  เพลา 
ตลบัลูกปืน นํ1ามนัเบรก น๊อต สกรู หมอ้นํ1ารถยนต ์กนัชน ฟิลม์กรอง
แสง และวสัดุ ยานพาหนะอื8นที8จาํเป็น 

      

   วสัดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย ์ จาํนวน 3,000 บาท 

      

  
เพื8อจ่ายเป็นค่าจดัซื1อสารเคมี ถุงมือยาง อุปกรณ์ตรวจวดั อุปกรณ์ป้องกนั
อนัตรายจากเสียงและสารเคมีต่างๆ 

      

   วสัดุการเกษตร จาํนวน 50,000 บาท 

      

  
เพื8อจ่ายเป็นค่ากลา้พนัธ์ุไม ้ปุ๋ย ยาป้องกนักาํจดัศตัรูพืช สารเคมี ดินดาํ
กรรไกร   ตดัแต่งกิ8งไมแ้ละวสัดุการเกษตรอื8นๆที8จาํเป็น 

      

   วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ จาํนวน 3,000 บาท 

      

  
เพื8อจ่ายเป็นค่ากระดาษ โปสเตอร์ พู่กนัและสี แถบบนัทึกเสียงและภาพรูปสี
หรือขาวดาํ ที8ไดจ้ากการลา้ง อดั ขยาย ค่าถ่ายพิมพเ์ขียว ค่าถ่ายเอกสารค่าทาํ             
กรอบรูป อดักาว บล๊อคสกรีน หรือวสัดุโฆษณาและเผยแพร่อื8นที8จาํเป็นตอ้ง
ใช ้ในการประชาสัมพนัธ์ 

      

   วสัดุคอมพิวเตอร์ จาํนวน 5,000 บาท 

      

  
เพื8อจ่ายเป็นค่าแผ่น หรือจานบนัทึกขอ้มูล เทปบนัทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือ
แถบพิมพ์สําหรับเครื8องคอมพิวเตอร์ ตลบัผงหมึก แผ่นกรองแสงกระดาษ
ต่อเนื8อง แป้นพิมพ ์โปรแกรมสาํเร็จรูป หรือวสัดุคอมพิวเตอร์อื8นที8จาํเป็น  

      

  งบลงทุน รวม 63,885 บาท 
   ค่าครุภัณฑ์ รวม 63,885 บาท 
   ครุภณัฑส์าํนกังาน จาํนวน 990 บาท 

      

  
สาํหรับจ่ายเป็นค่าครุภณัฑส์าํนกังาน ดงันี1  
I)  เกา้อี1สาํนกังาน จาํนวน 1 ตวัๆ ละ 990 บาท รายละเอียดดงันี1  
     คุณลกัษณะเฉพาะ 
     1.1  เกา้อี1 บุหนงัเทียม สีดาํ 
     I.F  ขนาดไม่นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั W54xD58xH88-98cm 
เป็นราคาตามทอ้งตลาดในทอ้งถิ8น ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ8นสี8ปี (พ.ศ.FMGI-
FMGU) เพิ8มเติมและเปลี8ยนแปลง ฉบบัที8 F หนา้ UF  และสอดคลอ้งกบัประเดน็
ยทุธศาสตร์ในการพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่ ประเดน็ยทุธศาสตร์จงัหวดัที8 6 : การ
พฒันาระบบบริหารจดัการภาครัฐและการใหบ้ริการประชาชนตามหลกัธรรมาภิบาล 
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ครุภณัฑก์ารเกษตร จาํนวน     11,900 บาท 

      

  
สาํหรับจ่ายเป็นค่าครุภณัฑก์ารเกษตร ดงันี1  
I)  เครื8องพน่ยาสะพายหลงัใชเ้ครื8องยนต ์จาํนวน I เครื8องๆ ละ II,POO บาท 
     รายละเอียดดงันี1  
     คุณลกัษณะเฉพาะ 
      I.I เครื8องพน่ยาสะพายหลงั ใชเ้ครื8องยนต ์U จงัหวะ 
      I.F กาํลงัเครื8องยนต ์ไม่นอ้ยกวา่ GOO cc.  
      1.3 ความจุถงันํ1ายา ไม่นอ้ยกวา่ FM ลิตร 
เป็นราคาตามทอ้งตลาดในทอ้งถิ8น  ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ8นสี8ปี (พ.ศ.
2561-2564) เพิ8มเติมและเปลี8ยนแปลง ฉบบัที8 I หนา้ PP และสอดคลอ้งกบั
ประเด็นยทุธศาสตร์ในการพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่ ประเด็นยทุธศาสตร์
จงัหวดัที8 6 : การพฒันาระบบบริหารจดัการภาครัฐและการใหบ้ริการ
ประชาชนตามหลกัธรรมาภิบาล 

      

   
ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิย ุ จาํนวน 25,900 บาท 

      

  
สาํหรับจ่ายเป็นค่าครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิย ุดงันี1  
I) กลอ้ง CCTV พร้อมอุปกรณ์ติดตั1ง จาํนวน D ตวั รวมเป็นเงิน FM,POO บาท  
     รายละเอียดดงันี1  
     คุณลกัษณะพื1นฐาน 

1.1  ความละเอียด F ลา้นพิกเซล 
1.2  CCTV hiview 
1.3 เครื8องบนัทึกภาพ D ช่อง 
I.U สาย UTP 150M. 

เป็นราคาตามทอ้งตลาดในทอ้งถิ8น ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ8นสี8ปี (พ.ศ.
FMGI-FMGU) เพิ8มเติมและเปลี8ยนแปลง ฉบบัที8 F หนา้ UF และสอดคลอ้งกบั
ประเด็นยทุธศาสตร์ในการพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่ ประเด็นยทุธศาสตร์
จงัหวดัที8 6 : การพฒันาระบบบริหารจดัการภาครัฐและการใหบ้ริการ
ประชาชนตามหลกัธรรมาภิบาล 
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ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ จาํนวน 16,000 บาท 

      

  
สาํหรับจ่ายเป็นค่าครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ ดงันี1  
I)  เครื8องคอมพิวเตอร์ สาํหรับงานสาํนกังาน จาํนวน I ชุดๆ ละ IG,OOO บาท  

รายละเอียดดงันี1  
     คุณลกัษณะพื1นฐาน 

1.1  มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่นอ้ยกวา่ F แกนหลกั  
   (2 Core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื1นฐานไม่นอ้ยกวา่  
   3.5 GHz หรือดีกวา่ จาํนวน I หน่วย 

1.2  มีหน่วยความจาํหลกั (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา่ มีขนาด  
   ไม่นอ้ยกวา่ U GB 

I.E  มีหน่วยจดัเก็บขอ้มูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกวา่  
   ขนาดความจุไม่นอ้ยกวา่ I TB หรือชนิด Solid State Drive  
   ขนาดความจุไม่นอ้ยกวา่ IFO GB จาํนวน I หน่วย 

I.U  มี DVD-RW หรือดีกวา่ จาํนวน I หน่วย 
I.M  มีช่องเชื8อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ IO/IOO/IOOO  

    Base-T หรือดีกวา่ จาํนวนไม่นอ้ยกวา่  I ช่อง 
I.G  มีช่องเชื8อมต่อ (Interface) แบบ USB F.O หรือดีกวา่ ไม่นอ้ยกวา่ E ช่อง 
I.`  มีแป้นพิมพแ์ละเมาส์ 
I.D  มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกวา่ มี Contrast Ratio ไม่นอ้ยกวา่ GOO:1 

และมีขนาดไม่นอ้ยกวา่ IP นิ1ว จาํนวน  I หน่วย 
ตามเกณฑร์าคากลางและคุณลกัษณะพื1นฐานครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ ประจาํปี 
พ.ศ. FMGI ณ วนัที8 FE พฤษภาคม FMGI  ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ8นสี8ปี  
(พ.ศ.FMGI-FMGU) เพิ8มเติมและเปลี8ยนแปลง ฉบบัที8 F หนา้ UE และสอดคลอ้ง
กบัประเด็นยทุธศาสตร์ในการพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่ ประเด็นยทุธศาสตร์
จงัหวดัที8 6 : การพฒันาระบบบริหารจดัการภาครัฐและการใหบ้ริการ
ประชาชนตามหลกัธรรมาภิบาล 
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ครุภณัฑอื์8น จาํนวน     9,095 บาท 

      

  
สาํหรับจ่ายเป็นค่าครุภณัฑ์อื8น ดงันี1  
I) เครื8องซีลเทา้เหยยีบ จาํนวน I เครื8องๆ ละ P,OPM บาท รายละเอียดดงันี1  
     คุณลกัษณะเฉพาะ 

1.1  แรงไฟฟ้า ไฟฟ้ากระแสสลบั FOO/MO V/Hz 
1.2  กาํลงัพลัส์  1250 W 
I.E ความยาวxกวา้ง รอยซีล  450x5 mm 
1.4 เวลาทาํความร้อนที8ปรับได ้ 0-2.5 s 
1.5 ขนาดเครื8อง ยาวxกวา้งxสูง  250x550x880 mm 
1.6 นํ1าหนกัสุทธิเครื8อง FI kg 

เป็นราคาตามทอ้งตลาดในทอ้งถิ8น ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ8นสี8ปี            
(พ.ศ.FMGI-FMGU) เพิ8มเติมและเปลี8ยนแปลง ฉบบัที8 F หนา้ UF และสอดคลอ้ง
กบัประเด็นยทุธศาสตร์ในการพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่ประเด็นยทุธศาสตร์
จงัหวดัที8 6 : การพฒันาระบบบริหารจดัการภาครัฐและการใหบ้ริการ
ประชาชนตามหลกัธรรมาภิบาล 
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3.3  แผนงานการพาณชิย์ 
 3.3.1  งานตลาดสด รวม 101,200 บาท 
       งบดําเนินงาน รวม 101,200 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 81,200 บาท 
   รายจ่ายเพื8อใหไ้ดม้าซึ8 งบริการ จาํนวน 73,200 บาท 

      

  
สาํหรับจ่ายเป็น 
(1) ค่าจา้งเหมาทาํความสะอาดตลาด   จาํนวน 21,600 บาท  
(2) ค่าจา้งเหมาเก็บขยะตลาด  จาํนวน 51,600 บาท  
                                  ฯลฯ 

      

   รายจ่ายเกี8ยวเนื8องกบัการปฏิบติัราชการที8ไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอื8นๆ จาํนวน   8,000 บาท 
    โครงการเพิ8มประสิทธิภาพการบริหารจดัการตลาดสด อบต.ดอนแกว้ จาํนวน 8,000 บาท 

   

  สาํหรับจ่ายเป็นค่าดาํเนินงานตามโครงการเพิ8มประสิทธิภาพการบริหาร 
จดัการตลาดสด อบต.ดอนแกว้ มีค่าใชจ่้าย เช่น ค่าเอกสารและวสัดุต่างๆ 
ค่าอาหารวา่ง ค่าอาหารกลางวนั ค่าสมนาคุณวทิยากร และค่าใชจ่้ายอื8นๆ        
ที8จาํเป็น โดยถือปฏิบติัตามพระราชบญัญติัรักษาความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของบา้นเมือง (ฉบบัที8 F) พ.ศ.FMGO , ประกาศกระทรวงมหาดไทย 
เรื8อง การจดัการมูลฝอย พ.ศ.FMGO ลงวนัที8 ID ตุลาคม FMGO , หนงัสือกรมส่งเสริม
การปกครองทอ้งถิ8น ด่วนที8สุด ที8 มท ODIO.M/ว EOG ลงวนัที8 EI มกราคม FMGI และ
หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ8น ที8 มท ODIO.M/ว GFP ลงวนัที8 ` มีนาคม 
FMGI ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ8นสี8ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ8มเติมและเปลี8ยนแปลง 
ฉบบัที8 F หนา้ IU และสอดคลอ้งกบัประเดน็ยทุธศาสตร์ในการพฒันาจงัหวดั
เชียงใหม่ ประเดน็ยทุธศาสตร์จงัหวดัที8 2 : การส่งเสริมการเกษตร การผลิตสินคา้
ชุมชน การคา้ การลงทุนสู่สากล 
 

   

   ค่าวสัดุ รวม 20,000 บาท 
   วสัดุไฟฟ้าและวทิย ุ จาํนวน 10,000 บาท 

      

  
สาํหรับจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์ไฟฟ้าและวทิยตุ่างๆ เช่น ฟิวส์  เทปพนัสายไฟ
ปลัdกไฟ  แบตเตอรี8   หรือวสัดุไฟฟ้าและวทิยอืุ8นๆ ที8จาํเป็น 

      

   วสัดุงานบา้นงานครัว จาํนวน 5,000 บาท 

      

  
สาํหรับจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการจดัซื1อถุงขยะ สาํหรับรวบรวมมูลฝอยตลาดสด  
นํ1ายาลา้งหอ้งนํ1า  นํ1ายาลา้งจาน ถุงดาํ ถุงใส ไมก้วาดดอกหญา้ ไมก้วาดแขง็ 
นํ1ายาลา้งพื1น-ขดัพื1น ตะกร้าถงัขยะ หรือวสัดุงานบา้นงานครัวอื8นที8จาํเป็น 
ในการดาํเนินงานเนื8องจากตอ้งดูแลตลาดองคก์ารบริหารส่วนตาํบลดอนแกว้ 
จึงตอ้งมีการจดัการดา้นสุขาภิบาลสิ8งแวดลอ้มใหส้ะอาด สวยงามเป็นระเบียบ   

      



182 
 

   วสัดุก่อสร้าง จาํนวน 5,000 บาท 

   
  สาํหรับจ่ายเป็นค่าปูนซีเมนต ์ทราย อิฐ บล็อก กระเบื1อง สังกะสี เหล็ก ไม ้สี 

ท่อต่าง ๆ ตลบัเมตร หรือวสัดุก่อสร้างอื8น ที8จาํเป็น 
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4.1  แผนงานงบกลาง 
 4.1.1  งบกลาง รวม 22,460,676 บาท 
       งบกลาง รวม 22,460,676 บาท 
   งบกลาง รวม 22,460,676 บาท 
   เงินสมทบกองทุนประกนัสังคม จาํนวน 560,856 บาท 

      

  

สาํหรับจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกนัสังคม อตัราร้อยละ 5 ของค่าจา้ง
พนกังานจา้งขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลดอนแกว้ ตามที8ระเบียบกาํหนด 

      

   เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการโรงพยาบาลชุมชนตาํบลดอนแกว้ จาํนวน 2,412,980 บาท 

      

  

เพื8อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการโรงพยาบาลชุมชน
ตาํบลดอนแกว้ 

      

   เบี1ยยงัชีพผูสู้งอาย ุ(โครงการสร้างหลกัประกนัดา้นรายไดใ้หแ้ก่ผูสู้งอาย)ุ จาํนวน 13,664,400 บาท 

      

  

เพื8อจ่ายเป็นค่าเบี1ยยงัชีพผูสู้งอายทีุ8มีอายคุรบ 60 ปีบริบูรณ์ขึ1นไป ตามระเบียบ
หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถิ8น ด่วนที8สุด ที8 มท 0891.3/ว 638
ลงวนัที8 24 มีนาคม 2559 ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ8นสี8ปี (พ.ศ.2561-2564)  
หนา้ FO` และสอดคลอ้งกบัประเด็นยทุธศาสตร์ในการพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่ 
ประเด็นยทุธศาสตร์จงัหวดัที8 E การเสริมสร้างสังคมใหมี้คุณภาพ  คงอตัลกัษณ์
ทางวฒันธรรม 

      

   เบี1ยยงัชีพคนพิการ (โครงการเสริมสร้างสวสัดิการทางสังคมใหก้บัคนพิการ) จาํนวน 3,129,600 บาท 

      

  

เพื8อจ่ายเป็นเบี1ยความพิการสําหรับคนพิการที8มีบตัรประจาํตวัคนพิการ 
ออกโดยกระทรวงพฒันาสังคมและความมั8นคงของมนุษย ์ตามระเบียบ 
หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถิ8น ด่วนที8สุด ที8 มท 0891.3/
ว 638 ลงวนัที8 24 มีนาคม 2559 ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ8นสี8ปี (พ.ศ.2561-
2564) หนา้ FO` และสอดคลอ้งกบัประเด็นยทุธศาสตร์ในการพฒันาจงัหวดั
เชียงใหม่ ประเด็นยทุธศาสตร์จงัหวดัที8 E การเสริมสร้างสังคมใหมี้คุณภาพ  
คงอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรม 

      

   เบี1ยยงัชีพผูป่้วยเอดส์ (โครงการสร้างหลกัประกนัดา้นรายไดใ้หแ้ก่ผูป่้วยเอดส์) จาํนวน 204,000 บาท 

      

  

เพื8อจ่ายเป็นเบี1ยยงัชีพผูป่้วยเอดส์ที8แพทยไ์ดรั้บรองและทาํการวนิิจฉยัแลว้  
ตามระเบียบหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถิ8น ด่วนที8สุด  
ที8 มท 0891.2/ว 1381 ลงวนัที8 2 กรกฎาคม 2558 ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ8น
สี8ปี (พ.ศ.2561-2564) หนา้ FOD และสอดคลอ้งกบัประเด็นยทุธศาสตร์ในการ
พฒันาจงัหวดัเชียงใหม่ ประเด็นยทุธศาสตร์จงัหวดัที8 E การเสริมสร้างสังคมให้
มีคุณภาพ  คงอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรม 
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   สาํรองจ่าย จาํนวน 1,049,595 บาท 

      

  

เพื8อใชก้รณีฉุกเฉินที8มีสาธารณภยัเกิดขึ1น หรือบรรเทาความเดือดร้อนของ
ประชาชนตามความจาํเป็นและเหมาะสม ทนัต่อเหตุการณ์ เช่น การป้องกนั
และแกไ้ขปัญหาอุทกภยั นํ1าป่าไหลหลาก แผน่ดินถล่ม ภยัแลง้ ภยัหนาว        
วาตภยั อคัคีภยั ไฟป่าและหมอกควนั โรคติดต่อ และเหตุสาธารณภยัต่างๆ  
โดยถือปฏิบติัตามระเบียบกระทรวงวา่ดว้ยค่าใชจ่้ายเพื8อช่วยเหลือประชาชน
ตามอาํนาจหนา้ที8ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ8น พ.ศ.FMGO, หนงัสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที8 มท OEIE.U/ว GG` ลงวนัที8 IF มีนาคม FMUM , 
หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที8 มท ODOD.F/ว EFIM ลงวนัที8 G มิถุนายน FMMP, 
หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที8สุด ที8 มท ODOD.F/ว OGDU ลงวนัที8 D 
กุมภาพนัธ์ FMGO , หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ8น ด่วนที8สุด ที8 มท 
ODPI.F/ว `G ลงวนัที8 IE มกราคม FMMD , หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ทอ้งถิ8น ด่วนที8สุด ที8 มท ODIO.U/ว MFG ลงวนัที8 D มีนาคม FMGO , หนงัสือกรม
ส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ8น ด่วนที8สุด ที8 มท ODIO.U/ว IOGU ลงวนัที8 EI 
พฤษภาคม FMGO, หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ8น ด่วนที8สุด ที8 มท 
ODIO.U/ว IMFO ลงวนัที8 F สิงหาคม FMGO , หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ทอ้งถิ8น ด่วนที8สุด ที8 มท ODOD.F/ว FIUM ลงวนัที8 II ตุลาคม FMGO , หนงัสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที8สุด ที8 มท ODIO.`/ว G`GD ลงวนัที8 FP พฤศจิกายน 
2560 , หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ8น ด่วนที8สุด ที8 มท ODIO.M/ว GOD 
ลงวนัที8 M มีนาคม FMGI และหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ8น ด่วน
ที8สุด ที8 มท ODIO.U/ว IO`` ลงวนัที8 I` เมษายน FMGI 

      

   

รายจ่ายตามขอ้ผกูพนั จาํนวน 847,245 บาท 

      

  

สาํหรับจ่ายเป็น 
(1) ค่าใชจ่้ายในการจดัการจราจร จาํนวน 10,000 บาท สาํหรับจ่ายเป็น 

ค่าแผงกั1นจราจร เครื8องหมายจราจร ป้ายจราจร  วสัดุอื8นหรือค่าใชจ่้ายอื8น 
ที8จาํเป็นสาํหรับการใหบ้ริการประชาชน ทางดา้นงานจราจร  
โดยพิจารณาจ่ายจากเงินค่าปรับตามกฎหมายจราจรทางบก  

(F)  เงินสมทบกองทุนหลกัประกนัสุขภาพระดบัตาํบลดอนแกว้
จาํนวน  358,000 บาท เพื8อใชเ้ป็นเงินสมทบกองทุนหลกัประกนั 
สุขภาพระดบัตาํบลดอนแกว้ โดยคิดอตัราร้อยละ 50 ของที8ไดรั้บ 
จดัสรรจากสาํนกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)  
ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ8นสี8ปี (พ.ศ.2561-2564) หนา้ 135 และ
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สอดคลอ้งกบัประเด็นยทุธศาสตร์ในการพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่ ประเด็น 
ยทุธศาสตร์ที8 I ส่งเสริมและพฒันาการท่องเที8ยวและบริการสุขภาพ 
เชื8อมโยงชุมชนและทอ้งถิ8น 

(E)  เงินสมทบกองทุนสวสัดิการชุมชนตาํบลดอนแกว้ จาํนวน  479,245 บาท  
เพื8อจ่ายเป็นค่าสมทบกองทุนสวสัดิการชุมชนตาํบลดอนแกว้ ยดึหลกัการ
ประชาชนออมหนึ8งส่วน อปท.สมทบหนึ8งส่วน และรัฐบาลสมทบหนึ8ง
ส่วน โดยถือปฏิบติัตาม หนงัสือกระทรวงมหาดไทยที8 มท 0891.4/
ว 2502 ลงวนัที8 20 สิงหาคม 2553 ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ8นสี8ปี          
(พ.ศ. FMGI-FMGU) หนา้ FUD และสอดคลอ้งกบัประเดน็ยทุธศาสตร์ใน            
การพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่ ประเดน็ยทุธศาสตร์จงัหวดัที8 E การเสริมสร้าง           
สงัคมใหมี้คุณภาพ  คงอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรม 

   เงินช่วยพิเศษ จาํนวน 60,000 บาท 

      

  

สาํหรับจ่ายเป็น 
(1) เงินทาํขวญัขา้ราชการ หรือพนกังานส่วนทอ้งถิ8น ลูกจา้งและพนกังานจา้ง 

ซึ8 งไดรั้บอนัตรายหรือเจบ็ป่วยเพราะการปฏิบติัในหนา้ที8  จาํนวน  
10,000 บาท เพื8อจ่ายเป็น เงินค่าทาํขวญั กรณีขา้ราชการ หรือพนกังานส่วน
ทอ้งถิ8น ลูกจา้งประจาํและพนกังานจา้ง ประสบอนัตราย บาดเจบ็หรือ
เจบ็ป่วยขณะปฏิบติัหนา้ที8 ตามสิทธิอนัพึงไดรั้บ ตามประกาศ
คณะกรรมการกลางพนกังานส่วนตาํบล เรื8อง เงินทาํขวญัพนกังานและ
ลูกจา้งขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล ลงวนัที8 EO มิถุนายน FMU`  

 (F)  เงินสงเคราะห์ผูป้ระสบภยัเนื8องจากการช่วยเหลือราชการฯ ตั1งไว ้IO,OOO บาท 
เพื8อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์ เงินชดเชย เงินดาํรงชีพ ใหแ้ก่ผูป้ระสบภยัหรือทายาท 
จากการช่วยเหลือการปฏิบติังานของชาติ หรือการปฏิบติัตามหนา้ที8มนุษยธรรม 
ตามพระราชบญัญติัสงเคราะห์ผูป้ระสบภยัเนื8องจากการช่วยเหลือราชการ การ
ปฏิบติังานของชาติ หรือการปฏิบติัตามหนา้ที8มนุษยธรรม พ.ศ.FMUE   

(E)  เงินทดแทนกรณีพนกังานจา้งประสบอนัตราย เจบ็ป่วย หรือสูญหาย เนื8องจาก
การทาํงานใหร้าชการ  ตั1งไว ้EO,OOO บาท เพื8อจ่ายเป็นเงินทดแทนใหแ้ก่
พนกังานจา้งที8มีสิทธิไดรั้บเงินทดแทน กรณีพนกังานจา้งประสบอนัตราย 
เจบ็ป่วยหรือสูญหาย เนื8องจากการทาํงานใหร้าชการ ตามประกาศคณะกรรมการ
พนกังานส่วนตาํบลจงัหวดัเชียงใหม่ เรื8อง สิทธิประโยชนข์องพนกังานจา้ง
องคก์ารบริหารส่วนตาํบล พ.ศ. FMME ขอ้ G ลงวนัที8  I กมุภาพนัธ์ FMMU 

(U) เงินช่วยเหลือ กรณีขา้ราชการ พนกังานส่วนทอ้งถิ8น ลูกจา้ง และพนกังาน
จา้ง ถึงแก่ความตาย  ตั1งไว ้IO,OOO บาท  เพื8อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือกรณี
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ขา้ราชการ พนกังานส่วนทอ้งถิ8น ลูกจา้งและพนกังานจา้ง ถึงแก่ความตาย
ในระหวา่งเดินทางไปราชการ  ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการ
บริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถิ8น เรื8อง การกาํหนดรายการค่าใชจ่้ายเงินเดือน 
ประโยชน์ตอบแทนอื8น และค่าจา้งของขา้ราชการหรือพนกังานส่วน
ทอ้งถิ8น ลูกจา้ง และพนกังานจา้ง (ฉบบัที8 F) 

   เงินสมทบกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการส่วนทอ้งถิ8น (กบท.) จาํนวน 504,000 บาท 

      

  

สาํหรับจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการส่วนทอ้งถิ8น ใน
อตัราร้อยละ 1 ของประมาณการรายรับ (ไม่รวมเงินอุดหนุน) (โดยถือปฏิบติั
ตามหนงัสือสาํนกังานกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการส่วนทอ้งถิ8น ที8 มท 
ODOD.M/ว FD ลว. FI กรกฎาคม FMMP และหนงัสือสาํนกังานกองทุนบาํเหน็จ
บาํนาญขา้ราชการส่วนทอ้งถิ8น ที8 มท ODOD.M/ว FP ลว. FIกรกฎาคม FMMP) 

      

   

เงินกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ (กบข.) จาํนวน 28,000 บาท 

      

  

สาํหรับจ่ายเป็นเงินสมทบและชดเชยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการใหแ้ก่
พนกังานครู ตาํแหน่งผูอ้าํนวยการโรงเรียนบา้นดอนแกว้ จาํนวน I อตัรา โดย
ใหห้น่วยงานสมทบใหใ้นอตัราร้อยละ M ของเงินเดือน  

      

 

 

 



 

 
 

 

ส่วนที�  	  
 

ข้อบัญญตังิบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ 

ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. "#62 
 

ของ 
 

โรงพยาบาลชุมชนตาํบลดอนแก้ว 

กองสาธารณสุขและสิ�งแวดล้อม 

องค์การบริหารส่วนตาํบลดอนแก้ว 

อําเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ 



คาํแถลงงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. "#62   
โรงพยาบาลชุมชนตําบลดอนแก้ว กองสาธารณสุขและสิ�งแวดล้อม 

องค์การบริหารส่วนตําบลดอนแก้ว 

อําเภอแม่ริม  จังหวดัเชียงใหม่ 
 

รายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ 
 

รายรับ 
รายรับจริง  

ปี 2560 

ประมาณการ 

ปี 2561 

ประมาณการ 

ปี 2562 

รายได้    

      ค่าบริการ 3,110,000.00 3,786,600.00 4,595,000.00 

      เงินช่วยเหลือจากงบประมาณรายจ่ายทั%วไป 0 0 2,412,980.00 

      รายไดอื้%น 398,500.00 514,000.00 1,425,500.00 

รวมรายได้ 3,508,500.00 4,300,600.00 8,433,480.00 

รายได้เบ็ดเตล็ด    

      รายไดเ้บด็เตล็ด 26,700.00 30,000.00 12,000.00 

รวมรายได้เบ็ดเตล็ด 26,700.00 30,000.00 12,000.00 

รวม 3,535,200.00 4,330,600.00 8,445,480.00 
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          รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ 
 

 

รายจ่าย 
รายจ่ายจริง  

ปี 2560 

ประมาณการ  

ปี 2561 

ประมาณการ  

ปี 2562 

จ่ายจากงบประมาณ    

     งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจา้ง

ประจาํ และค่าจา้งชั%วคราว) 

2,670,000.00 2,666,510.00 2,431,680.00 

     งบดาํเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน 

ใชส้อยและวสัดุ และหมวด 

ค่าสาธารณูปโภค) 

798,110.00 1,294,910.00 5,940,810.00 

     งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที% ดิน

และสิ%งก่อสร้าง)  

65,000.00 367,785.00 12,000.00 

     งบรายจ่ายอื%น (หมวดรายจ่ายอื%น) 0 0 0 

     งบอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน) 0 0 50,000.00 

รวมรายจ่ายจากงบประมาณ 3,533,110.00 4,329,205.00 8,434,490.00 
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รายละเอียดประมาณการรายรับ

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ 

 

 

 
 



 

 

ประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ  

ประจําปีงบประมาณ ���� 
โรงพยาบาลชุมชนตําบลดอนแก้ว กองสาธารณสุขและสิ&งแวดล้อม 

องค์การบริหารส่วนตําบลดอนแก้ว อําเภอแม่ริม  จังหวดัเชียงใหม่ 
 

 

หมวด/ประเภท 
รายรับจริง ประมาณการ 

ปี ���. ยอดต่าง (% ) ปี ��62 

รายได้    

     ค่าบริการ 3,786,600.00 17.59 4,595,000.00 

     เงินช่วยเหลือจากงบประมาณรายจ่ายทั%วไป - 100.00 2,412,980.00 

     รายไดอ้ื%น 514,000.00 63.94 1,425,500.00 

รวมรายได้ 4,300,600.00 49.01 8,433,480.00 

รายได้เบ็ดเตล็ด    

     รายไดเ้บด็เตล็ด 30,000.00 -150.00 12,000.00 

รวมรายได้เบ็ดเตล็ด 30,000.00 -150.00 12,000.00 

รวมทุกหมวด 4,330,600.00 48.72 8,445,480.00 

       

       หมายเหตุ   ผลต่าง (%)  หมายถึง ปี 4562 – ปี 4561 = ผลต่าง x 100 

                                                                                                 ปี 4562 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

โรงพยาบาลชุมชนตําบลดอนแก้ว กองสาธารณสุขและสิ'งแวดล้อม  
องค์การบริหารส่วนตําบลดอนแก้ว  อําเภอแม่ริม  จังหวดัเชียงใหม่ 

 

       ประมาณการรายจ่ายรวมทั/งสิ/น 0,434,490 บาท โดยจ่ายจากรายได้ และรายได้เบ็ดเตล็ด แยกเป็น  
 

แผนงานสาธารณสุข 
งานโรงพยาบาล รวม 8,434,490 บาท 
 งบบุคลากร รวม 2,431,680 บาท 
  เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,431,680 บาท 
  เงินเดือนพนกังาน จาํนวน 1,481,280 บาท 

    

 
สาํหรับจ่ายเป็นเงินเดือนใหแ้ก่พนกังานส่วนตาํบล จาํนวน 4 อตัรา ดงันี&  
   (1) ตาํแหน่งพยาบาลวชิาชีพ  
   (2) ตาํแหน่งแพทยแ์ผนไทย  

      

  เงินเพิ-มต่างๆ ของพนกังาน จาํนวน 54,000 บาท 

    

 
สาํหรับจ่ายเป็นเงินเพิ-มตาํแหน่งที-มีเหตุพิเศษของผูป้ฏิบติังานดา้น 
การสาธารณสุข (พ.ต.ส.) จาํนวน 4 อตัรา ดงันี&  
  (1) ตาํแหน่งพยาบาลวชิาชีพ  
  (2) ตาํแหน่งแพทยแ์ผนไทย         

      

  เงินประจาํตาํแหน่ง จาํนวน 42,000 บาท 

    

 
สาํหรับจ่ายเป็นเงินประจาํตาํแหน่งประเภทวชิาชีพ เฉพาะตาํแหน่ง
พยาบาลวชิาชีพ จาํนวน 1 อตัรา  

      

  ค่าตอบแทนพนกังานจา้ง จาํนวน 806,400 บาท 

    

 
สาํหรับจ่ายเป็นค่าจา้งพนกังานจา้งตามภารกิจ จาํนวน  ? อตัรา  ดงันี&  
(1) ตาํแหน่งผูช่้วยนกัวชิาการเงินและบญัชี 
(?) ตาํแหน่งผูช่้วยนกัวชิาการสาธารณสุข  
และสาํหรับจ่ายเป็นค่าจา้งพนกังานจา้งทั-วไป จาํนวน 4 อตัรา ดงันี&  
(1) ตาํแหน่งเจา้หนา้ที-งานบนัทึกขอ้มูล   
(2) ตาํแหน่งเจา้หนา้ที-งานสาธารณสุข 
(B) ตาํแหน่งเจา้หนา้ที-งานแพทยแ์ผนไทย   
(C) ตาํแหน่งเจา้หนา้ที-งานทั-วไปแพทยแ์ผนไทย 
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  เงินเพิ-มต่างๆ ของพนกังานจา้ง จาํนวน 48,000 บาท 

    

 
สาํหรับจ่ายเป็นเงินเพิ-มค่าครองชีพชั-วคราว ใหแ้ก่พนกังานจา้งทั-วไป  
จาํนวน C อตัรา ดงันี&  
(1) ตาํแหน่งเจา้หนา้ที-งานบนัทึกขอ้มูล  
(2) ตาํแหน่งเจา้หนา้ที-งานสาธารณสุข  
(B) ตาํแหน่งเจา้หนา้ที-งานแพทยแ์ผนไทย   
(C) ตาํแหน่งเจา้หนา้ที-งานทั-วไปแพทยแ์ผนไทย 
 

      

 งบดําเนินงาน รวม 5,940,810 บาท 
  ค่าตอบแทน รวม 3,353,900 บาท 
  ค่าตอบแทนผูป้ฏิบติัราชการอนัเป็นประโยชน์แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ-น จาํนวน 3,146,400 บาท 

    

 
สาํหรับจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายต่างๆ ดงันี&  
(1) ค่าตอบแทนเจา้หนา้ที- ที-ปฏิบติังานในโรงพยาบาลชุมชน   
(2) ค่าตอบแทนการปฏิบติังานของแพทยป์ฏิบติังานต่างหน่วยบริการ 
(B) ค่าจา้งพนกังานนวดแผนไทย โดยคิดเป็นร้อยละ GH จากรายได ้
     แพทยแ์ผนไทย 

      

  ค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ จาํนวน 200,000 บาท 

    

 
สาํหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการใหแ้ก่
พนกังานส่วนตาํบล ลูกจา้งและพนกังานจา้งขององคก์ารบริหารส่วน
ตาํบลดอนแกว้ 

      

  เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จาํนวน 7,500 บาท 

    

 
สาํหรับจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรใหแ้ก่พนกังานส่วนตาํบล   
ตาํแหน่ง พยาบาลวชิาชีพ 
 

      

  ค่าใช้สอย รวม 1,301,400 บาท 
  รายจ่ายเพื-อใหไ้ดม้าซึ- งบริการ จาํนวน 906,400 บาท 

    

 
สาํหรับจ่ายเป็น 
(K) ค่าจา้งเหมาบริการ จาํนวน 216,000 บาท ปฏิบติังาน ณ โรงพยาบาล 
      ชุมชนตาํบลดอนแกว้ โดยเบิกจ่ายตามหนงัสือฯ ด่วนมาก  
      ที- มท 0808.2/ว 7120 ลว 9 ธนัวาคม 2559 
(?) ค่าจา้งเหมาพนกังานช่วยเหลืองานโรงพยาบาลชุมชนตาํบลดอนแกว้ 
      ทั-วไป จาํนวน 108,000 บาท ปฏิบติังาน ณ โรงพยาบาลชุมชนตาํบล 
      ดอนแกว้ โดยเบิกจ่ายตามหนงัสือฯ ด่วนมาก ที- มท 0808.2/ว 7120  
      ลว 9 ธนัวาคม 2559 
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(B) ค่าจา้งเหมาแม่บา้น จาํนวน NG,HHH บาท ปฏิบติังาน ณ โรงพยาบาล  
      ชุมชนตาํบลดอนแกว้ 
(C) ค่าจา้งเหมาทาํความสะอาด จาํนวน KGO,HHH บาท ปฏิบติังาน ณ  
      โรงพยาบาลชุมชนตาํบลดอนแกว้ 
(P) ค่าจา้งเหมาดูแลรักษาความปลอดภยั จาํนวน KKK,GHH บาท  ปฏิบติังาน  
      ณ โรงพยาบาลชุมชนตาํบลดอนแกว้ 
(G) ค่าจา้งเหมาจดัทาํลูกประคบสมุนไพร จาํนวน NG,HHH บาท เพื-อ 
      ใหบ้ริการแก่ผูรั้บบริการแพทยแ์ผนไทยและแพทยท์างเลือก 
(Q) ค่าจา้งเหมากาํจดัปลวก ยุง มด หนู และแมลง จาํนวน KN,OHH บาท   
      เพื-อปฏิบติังานกาํจดัปลวก ยงุ มด หนูและแมลงภายในโรงพยาบาล 
     ชุมชนตาํบลดอนแกว้ 
(O) ค่าจา้งเหมาดูดสิ-งปฏิกูลหอ้งนํ&า จาํนวน B,HHH บาท เพื-อปฏิบติังาน 
      กาํจดัสิ-งปฏิกูลที-เกิดจากกิจกรรมการใหบ้ริการจากโรงพยาบาลชุมชน 
      ตาํบลดอนแกว้ 
(N) ค่าจา้งเหมาถมดิน จาํนวน PH,HHH บาท เพื-อปรับพื&นที-จอดรถสาํหรับ 
      ผูม้ารับบริการ 
(KH) ค่าจา้งเหมาทาํป้ายประชาสัมพนัธ์ เพื-อจ่ายเป็นค่าจา้งเหมาจดัทาํป้าย 
        ผา้คดัเอาทป์ระชาสัมพนัธ์โครงการ และกิจกรรมต่างๆ ที-เกี-ยวขอ้ง 
       จาํนวน 30,000 บาท 
(KK) ค่าเยบ็หนงัสือ เขา้ปกหนงัสือและค่าถ่ายเอกสาร จาํนวน B,HHH บาท 
(K?) ค่าเบี&ยประกนั  จาํนวน P,HHH บาท  
                       ฯลฯ  

  รายจ่ายเกี-ยวเนื-องกบัการปฏิบติัราชการที-ไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอื-นๆ จาํนวน  315,000 บาท 

   ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจกัร และนอก
ราชอาณาจกัร 

จาํนวน 40,000 บาท 

    

  
เพื-อเป็นค่าเบี&ยเลี&ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที-พกั  ค่าบริการจอด
รถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผา่นทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้
สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ  และค่าใชจ่้ายอื-นๆ สาํหรับปฏิบติังาน
ของโรงพยาบาลชุมชนตาํบลดอนแกว้ ในการไปราชการ 
  

      

   ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินกิจการ 
        สาํหรับจ่ายเป็น 

จาํนวน 
  

275,000 
  

บาท 
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(1) โครงการพฒันางานแพทยแ์ผนไทยตาํบลดอนแกว้สู่องคก์ร        
เพื-อสังคม จาํนวน BH,HHH บาท  

    

  
      เพื-อเป็นค่าใชจ่้ายในการอบรมและพฒันางานบุคลากรใหไ้ดรั้บ
การพฒันาวชิาการ และความรู้ดา้นการแพทยแ์ผนไทยเพิ-มเติมใน
งานบริการการแพทยแ์ผนไทยในโรงพยาบาลชุมชนตาํบลดอนแกว้       
มีค่าใชจ่้ายประกอบดว้ย ค่าอาหารกลางวนั ค่าอาหารวา่งและ
เครื-องดื-ม ค่าวสัดุอุปกรณ์ ค่าวสัดุสาํนกังาน ค่าวสัดุโฆษณาและ
เผยแพร่ ค่าสมุนไพร ค่าที-พกั ค่าพาหนะ ค่าใชจ่้ายในการจดัซื&อวสัดุ
อุปกรณ์ในการใหบ้ริการนวดแพทยแ์ผนไทย และค่าใชจ่้ายอื-นๆ ที-
จาํเป็น รวมถึงการพฒันาระบบการจอง การประเมินผลของงาน
แพทยแ์ผนไทยดว้ยระบบการจอง online ระบบ lan เป็นค่าจา้งเหมา
จดัทาํโปรแกรมสาํเร็จรูปงานแพทยแ์ผนไทย ที-เป็นระบบ online 
และระบบ lan ที-แสดงผลการจองคิว การประเมินผล รวมถึงค่าวสัดุ
อุปกรณ์อื-นๆ ที-จาํเป็น ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ-นสี-ปี (พ.ศ.2561-
2564) หนา้ 147  และสอดคลอ้งกบัประเด็นยทุธศาสตร์ในการพฒันา
จงัหวดัเชียงใหม่ ประเด็นที- 1 : ส่งเสริมและพฒันาการท่องเที-ยวและ
บริการสุขภาพ เชื-อมโยงชุมชนและทอ้งถิ-น 

     

   (2) โครงการพฒันาศกัยภาพ อสม. ตาํบลดอนแกว้                                                
จาํนวน KHH,HHH บาท 

   

    

  
      เพื-อพฒันา อสม.ใหมี้ความเชี-ยวชาญเฉพาะดา้น เป็นคนดี  
คนเก่ง สามารถทาํงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ค่าใชจ่้าย
ประกอบดว้ย ค่าจา้งเหมาทาํอาหารกลางวนัค่าอาหารวา่งและ
เครื-องดื-ม ค่าวสัดุการอบรมและวสัดุสาํนกังานอื-นๆ ค่าสมนาคุณ
วทิยากร ค่าจดัทาํสื-ออุปกรณ์ ค่าพาหนะ ค่าที-พกั และค่าใชจ่้ายอื-นที-
จาํเป็น  ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ-นสี-ปี (พ.ศ.2561-2564) หนา้ 146  
และสอดคลอ้งกบัประเดน็ยทุธศาสตร์ในการพฒันาจงัหวดั
เชียงใหม่ ประเดน็ที- 1 : ส่งเสริมและพฒันาการท่องเที-ยวและบริการ
สุขภาพ เชื-อมโยงชุมชนและทอ้งถิ-น 
 

      

   (3) โครงการพฒันาศกัยภาพบุคลากรโรงพยาบาลชุมชนตาํบลดอนแกว้ 
จาํนวน PH,HHH  บาท 

   

    

  
      สาํหรับจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการจดักิจกรรมพฒันาศกัยภาพ
บุคลากรในส่วนงานโรงพยาบาลชุมชนตาํบลดอนแกว้ให้มีการ
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พฒันาการทาํงานเป็นทีม การร่วมกาํหนดยทุธศาสตร์การพฒันาของ
องคก์ร ค่าใชจ่้ายประกอบดว้ย ค่าจา้งเหมาทาํอาหาร ค่าอาหารวา่ง
และเครื-องดื-ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าที-พกั ค่ายานพาหนะ ค่าวสัดุ
สาํนกังาน ค่าวสัดุในการอบรมและอุปกรณ์จดักระบวนการค่าวสัดุ
โฆษณาและเผยแพร่  และค่าใชจ่้ายอื-นๆ ที-จาํเป็น ปรากฏใน
แผนพฒันาทอ้งถิ-นสี-ปี (พ.ศ.2561-2564) หนา้ 146  และสอดคลอ้งกบั
ประเดน็ยทุธศาสตร์ในการพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่ ประเดน็ที- 1 : ส่งเสริม
และพฒันาการท่องเที-ยวและบริการสุขภาพ เชื-อมโยงชุมชนและทอ้งถิ-น 

   (4) โครงการคน้หาคดักรองมะเร็งปากมดลูกและเตา้นมในหญิงวยั
เจริญพนัธ์ุ   จาํนวน ?H,HHH  บาท 

   

    

  
      เพื-อดูแลสุขภาพและคน้หาคดักรองบุคคลที-มีภาวะเสี-ยงต่อการ
เป็นมะเร็งปากมดลูกและเตา้นมในหญิงวยัเจริญพนัธ์ุ ค่าใชจ่้าย
ประกอบดว้ย ค่าวสัดุการแพทย ์ค่าวสัดุสาํนกังาน ค่าป้าย
ประชาสัมพนัธ์ ค่าจา้งเหมาจดัทาํอาหารกลางวนั ค่าอาหารวา่งและ
เครื-องดื-มสาํหรับเจา้หนา้ที-และอาสาสมคัรที-มาช่วยตรวจคดักรอง
มะเร็งปากมดลูกและเตา้นม ค่าชนัสูตรและบนัทึกขอ้มูล และ
ค่าใชจ่้ายอื-นที-จาํเป็น  ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ-นสี-ปี (พ.ศ.2561-
2564) หนา้ 148  และสอดคลอ้งกบัประเด็นยทุธศาสตร์ในการพฒันา
จงัหวดัเชียงใหม่ ประเด็นที- 1 : ส่งเสริมและพฒันาการท่องเที-ยวและ
บริการสุขภาพ เชื-อมโยงชุมชนและทอ้งถิ-น 

      

   (5) โครงการออกหน่วยเคลื-อนที-บริการผูป่้วยเรื& อรัง                                                                     
จาํนวน ?H,HHH บาท 

   

    

  
      เพื-อใหผู้ป่้วยโรคเรื&อรังไดเ้ขา้ถึงบริการสุขภาพและใหป้ระชาชน
ไดมี้ส่วนร่วมในการดูแล ค่าใชจ่้ายประกอบดว้ย ค่าวสัดุวิทยาศาสตร์
การแพทย ์ค่าวสัดุสาํนกังาน ค่าจา้งเหมาถ่ายเอกสาร ค่าจา้งเหมา
ทาํอาหารกลางวนั ค่าอาหารวา่งและเครื-องดื-ม จิตอาสา และบุคลากร
สาธารณสุขจากหน่วยงานอื-นในการปฏิบติังานออกหน่วยเคลื-อนที-
ในชุมชน และค่าใชจ่้ายอื-นที-จาํเป็น ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ-นสี-ปี 
(พ.ศ.2561-2564) หนา้ 148  และสอดคลอ้งกบัประเด็นยทุธศาสตร์ 
ในการพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่ ประเด็นที- 1 : ส่งเสริมและพฒันาการ
ท่องเที-ยวและบริการสุขภาพ เชื-อมโยงชุมชนและทอ้งถิ-น 
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   (6) โครงการใหบ้ริการดูแลผูป่้วยที-มีภาวะพึ-งพิงที-บา้น (care giver) 
      จาํนวน  CH,HHH  บาท 

   

    

  
      เพื-อพฒันาระบบการดูแลผูป่้วยที-บา้นใหมี้ประสิทธิภาพและ
สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน ค่าใชจ่้ายประกอบดว้ย 
ค่าตอบแทนการปฏิบติังานของ care giver ค่าวสัดุวทิยาศาสตร์
การแพทย ์ค่าวสัดุสาํนกังานค่าป้ายประชาสัมพนัธ์ ค่าจา้งเหมาถ่าย
เอกสาร ค่าจา้งเหมาทาํอาหารกลางวนั ค่าอาหารวา่งและเครื-องดื-ม 
และค่าใชจ่้ายอื-นที-จาํเป็น  ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ-นสี-ปี (พ.ศ.
2561-2564) เพิ-มเติมและเปลี-ยนแปลง ฉบบัที- ? หนา้ ?H  และ
สอดคลอ้งกบัประเด็นยทุธศาสตร์ในการพฒันาจงัหวดั
เชียงใหม่ ประเด็นที- 1 : ส่งเสริมและพฒันาการท่องเที-ยวและบริการ
สุขภาพ เชื-อมโยงชุมชนและทอ้งถิ-น 

      

   (7) โครงการคดักรองพฒันาการเด็ก  จาํนวน  P,HHH บาท                    
   

    

  
      เพื-อยกระดบัการพฒันาคุณภาพชีวติ การอบรมเลี&ยงดูเด็กให้
เติบโตและพฒันาอยา่งมีคุณภาพ ค่าใชจ่้ายประกอบดว้ย ค่าวสัดุ
เครื-องมือการตรวจพฒันาการเด็ก    ค่าวสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย ์ 
ค่าวสัดุสาํนกังาน ค่าจา้งเหมาถ่ายเอกสาร ค่าจา้งเหมาทาํอาหาร
กลางวนั ค่าอาหารวา่งและเครื-องดื-ม จิตอาสา ปรากฏในแผนพฒันา
ทอ้งถิ-นสี-ปี (พ.ศ.2561-2564)เพิ-มเติมและเปลี-ยนแปลง ฉบบัที- ? 
หนา้ ?H  และสอดคลอ้งกบัประเด็นยทุธศาสตร์ในการพฒันาจงัหวดั
เชียงใหม่ประเด็นที- 1 : ส่งเสริมและพฒันาการท่องเที-ยวและบริการ
สุขภาพ เชื-อมโยงชุมชนและทอ้งถิ-น 

     

   (8) โครงการปรับระบบการควบคุมการติดเชื&อในงานรักษาพยาบาล 
      จาํนวน KH,HHH บาท 

   

    

  
      เพื-อพฒันาและเพิ-มพูนความรู้ความชาํนาญและความสามารถใน
การดาํเนินงานป้องกนัและควบคุมการติดเชื&อแก่บุคลากรของ

โรงพยาบาล ชุมชนตาํบลดอนแกว้ ใหส้ามารถนาํความรู้ไป
ประยกุตใ์ชใ้นการทาํงานของตนเองไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ได้
แลกเปลี-ยนเรียนรู้ประสบการณ์และปัญหาต่างๆ อนัจะส่งผลต่อการ
ยกระดบัคุณภาพการบริการดา้นการรักษาพยาบาลที-ไดม้าตรฐาน 
ค่าใชจ่้ายประกอบดว้ย ค่าจา้งเหมาจดัทาํอาหาร ค่าอาหารวา่งและ
เครื-องดื-ม ค่าสมนาคุณวทิยากร ค่าวสัดุสาํนกังาน ค่าวสัดุในการ

      



197 
 

อบรมและอุปกรณ์จดักระบวนการ  ค่าวสัดุโฆษณาและเผยแพร่ และ
ค่าใชจ่้ายอื-นๆ ที-จาํเป็น ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ-นสี-ปี (พ.ศ.2561-
2564) หนา้ KCQ  และสอดคลอ้งกบัประเด็นยทุธศาสตร์ในการพฒันา
จงัหวดัเชียงใหม่ ประเด็นที- 1 : ส่งเสริมและพฒันาการท่องเที-ยวและ
บริการสุขภาพ เชื-อมโยงชุมชนและทอ้งถิ-น 
 

  ค่าบาํรุงรักษาและซ่อมแซม จาํนวน 80,000 บาท 

    

 
เพื-อจ่ายเป็นค่าบาํรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพยสิ์นใหส้ามารถใชง้านได้
ตามปกติ       

  ค่าวสัดุ รวม 825,000 บาท 
  วสัดุสาํนกังาน จาํนวน 100,000 บาท 

    

 
สาํหรับจ่ายเป็นค่าวสัดุสาํนกัต่างๆ เช่น ค่าเครื-องเขียน แบบพิมพ์
กระดาษ ดินสอ ปากกา ไมบ้รรทดั คลิป แฟ้ม หรือวสัดุสาํนกังานอื-น 
ที-จาํเป็น 

      

  วสัดุไฟฟ้าและวทิย ุ จาํนวน 80,000 บาท 

    

 
สาํหรับจ่ายเป็นค่าซื&ออุปกรณ์ไฟฟ้าและวทิย ุ เช่น หลอดไฟฟ้า ฟิวส์
สายไฟฟ้า ปลัbกไฟฟ้า ลาํโพง ไมโครโฟน หรือวสัดุไฟฟ้าและวทิยอืุ-น 
ที-จาํเป็น 

      

  วสัดุงานบา้นงานครัว จาํนวน 230,000 บาท 

    

 
สาํหรับจ่ายเป็นค่าจดัซื&อถุงดาํสาํหรับใส่ขยะมูลฝอย แปรง ไมก้วาด เข่ง
ผงซกัฟอก นํ&ายาขดัหอ้งนํ&า นํ&ายาลา้งจาน ถว้ย จานชาม ชอ้น ส้อม ที-นอน 
ผา้ปูที-นอน ผา้ขวางเตียง หมอน ปอกหมอน ผา้คลุมตวัผูป่้วย  ผา้ขนหนู
เช็ดตวั ผา้ขนหนูเช็ดหนา้ หรือวสัดุงานบา้นงานครัวอื-นที-จาํเป็น 

      

  วสัดุก่อสร้าง จาํนวน 50,000 บาท 

    

 
สาํหรับจ่ายเป็นค่าปูนซีเมนต ์ทราย อิฐ บล็อก กระเบื&อง สังกะสีเหล็ก 
ไม ้สี ท่อต่าง ๆ ตลบัเมตร หรือวสัดุก่อสร้างอื-น ที-จาํเป็น 
  

      

  วสัดุเชื&อเพลิงและหล่อลื-น จาํนวน 50,000 บาท 

    

 
สาํหรับจ่ายเป็นค่านํ&ามนัเชื&อเพลิง  เช่น นํ&ามนัดีเซล นํ&ามนัเบนซิน นํ&ามนั
จารบี นํ&ามนัเครื-องหรือวสัดุเชื&อเพลิงและหล่อลื-นที-จาํเป็นสาํหรับ
รถจกัรยานยนตแ์ละรถยนต ์ โดยเบิกจ่ายตามหนงัสือฯ ที- มท 0808.2/ ว 
1555 ลว ?? มีนาคม 2560 

      

  วสัดุคอมพิวเตอร์ จาํนวน 40,000 บาท 
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สาํหรับจ่ายเป็นค่าจดัซื&อวสัดุคอมพิวเตอร์ เช่น ตลบัผงหมึก แผน่กรอง
แสง เครื-องกระจายสัญญาณ เครื-องอ่านขอ้มูลแบบซีดีรอม โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ซอฟตแ์วร์ วสัดุคอมพิวเตอร์อื-นๆ ที-จาํเป็น 

      

  วสัดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย ์ จาํนวน 80,000 บาท 

    

 
สาํหรับจ่ายเป็นค่าเวชภณัฑ ์อุปกรณ์การแพทย ์หรือวสัดุวทิยาศาสตร์หรือ
การแพทยอื์-นๆ ที-จาํเป็น เพื-อใชใ้นการพยาบาล 

      

  วสัดุโฆษณาและเผยแพร่  จาํนวน 45,000 บาท 

    

 
สาํหรับจ่ายเป็นค่ากระดาษเขียน โปสเตอร์ พูก่นัและสีหรือวสัดุโฆษณา
และเผยแพร่อื-นๆ ที-จาํเป็น 

      

  วสัดุเครื-องแต่งกาย จาํนวน 20,000 บาท 

    

 
สาํหรับจ่ายเป็นค่าชุดรับบริการนวดแผนไทย สาํหรับผูป่้วยที-มารับบริการ 
นวดแผนไทยโรงพยาบาลชุมชนตาํบลดอนแกว้ 

      

  วสัดุยานพาหนะและขนส่ง    จาํนวน 15,000 บาท 

    

 
สาํหรับจ่ายเป็นค่าวสัดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางนอก ยางใน 
แบตเตอรี-  เพลา ตลบัลูกปืน นํ&ามนัเบรก หวัเทียน ไขควง น๊อต สกรู หมอ้
นํ&ามนัรถยนต ์ฟิลม์กรองแสง หรือวสัดุยานพาหนะและขนส่งอื-นที-จาํเป็น
สาํหรับรถจกัรยานยนตห์รือรถยนต ์

      

  วสัดุการเกษตร   จาํนวน 100,000 บาท 
    

 
สาํหรับจ่ายเป็นค่ากลา้ไม ้พนัธ์ุไม ้ปุ๋ย ยาป้องกนัและกาํจดัศตัรูพืช       

  วสัดุเครื-องดบัเพลิง   จาํนวน 10,000 บาท 

    

 
สาํหรับจ่ายเป็นค่าจดัซื&อถงัดบัเพลิงเคมี วสัดุดบัเพลิงอื-น ๆ เพื-อใชใ้นการ
ป้องกนัเหตุอคัคีภยัเบื&องตน้ 

      

  วสัดุอื-น     จาํนวน 5,000 บาท 

    

 
สาํหรับจ่ายเป็นค่าพระบรมฉายาลกัษณ์ และตราสัญลกัษณ์ต่าง ๆ หรือ
วสัดุอื-นที-ไม่สามารถจดัเขา้ประเภทวสัดุในกลุ่มใดได ้ 

      

  ค่าสาธารณูปโภค รวม 460,510 บาท 
  ค่าไฟฟ้า จาํนวน 350,000 บาท 

    

 
สาํหรับจ่ายเป็นค่ากระแสไฟอาคารสาํนกังาน อาคารหอ้งประชุม 
อาคารแพทยแ์ผนไทยในการใหบ้ริการผูป่้วยที-มารับบริการตลอดทั&งปี 
โดยเบิกจ่ายตามหนงัสือฯ ที- มท 0808.2/ว KPPP ลว ?? มีนาคม 2560 

      

  ค่านํ&าประปา ค่านํ&าบาดาล จาํนวน 80,000 บาท 
    

 
สาํหรับจ่ายเป็นค่านํ&าประปาส่วนภูมิภาค สาขาแม่ริม และนํ&าประปา       
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หมู่บา้นสันเหมืองตลอดปี 
  ค่าบริการโทรศพัท ์ จาํนวน 20,000 บาท 

    

 
สาํหรับจ่ายค่าโทรศพัทใ์นสาํนกังานตลอดปีและค่าโทรศพัทเ์คลื-อนที- 
รายเดือน ตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทยที- มท 0313.4/ว1889  
ลงวนัที- 15 กรกฎาคม 2541 

      

  ค่าบริการสื-อสารและโทรคมนาคม จาํนวน 7,510 บาท 
    

 
สาํหรับจ่ายเป็นค่าบริการอินเทอร์เน็ตรายเดือน       

  ค่าบริการไปรษณีย ์ จาํนวน 3,000 บาท 

    

 
สาํหรับจ่ายเป็นค่าธนาณติั  ค่าดวงตราไปรษณียากรและ 
ค่าไปรษณียภณัฑ์ 

      

 
งบลงทุน รวม 12,000 บาท 

  ค่าครุภัณฑ์ รวม 12,000 บาท 
  ค่าบาํรุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ ์ จาํนวน  12,000 บาท 

   
สาํหรับจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบาํรุงรักษาโครงสร้างของครุภณัฑข์นาดใหญ่ 
เช่น เครื-องจกัรกล ยานพาหนะ เป็นตน้ ซึ- งไม่รวมถึงค่าซ่อมบาํรุงปกติ
หรือค่าซ่อมกลาง 

   

 งบเงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท 
  เงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท 
  เงินอุดหนุนส่วนราชการ จาํนวน 50,000 บาท 

    

 
สาํหรับอุดหนุนให้แก่ วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม่  
จาํนวน ? โครงการ ไดแ้ก่ 
(K) โครงการพฒันาศกัยภาพของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น 

ในการใชแ้บบประเมินปัญหาการดื-มสุรา (AUDIT) เพื-อป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหาการดื-มสุราของประชาชนในชุมชนตาํบลดอนแกว้  
จาํนวน BH,HHH บาท สาํหรับจ่ายเป็น ค่าอาหารวา่งและเครื-องดื-ม 
ค่าอาหารกลางวนั ค่าสมนาคุณวทิยากร และ ค่าวสัดุอุปกรณ์ (โดยถือ
ปฏิบติัตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยเงินอุดหนุนขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถิ-น พ.ศ.?PPN และหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
ที-สุด ที- มท HOHO.?/ว BGKG ลว. ?C มิถุนายน ?PPN)  ปรากฏใน
แผนพฒันาทอ้งถิ-นสี-ปี (พ.ศ.2561-2564) หนา้ ?BH และสอดคลอ้งกบั
ประเดน็ยทุธศาสตร์ในการพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่ ประเดน็ที- 1 : ส่งเสริม
และพฒันาการท่องเที-ยวและบริการสุขภาพ เชื-อมโยงชุมชนและทอ้งถิ-น 
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(?) โครงการบูรณาการบริการวชิาการแก่สังคมกบัการเรียนการสอน
รายวชิาการรักษาพยาบาลเบื&องตน้ จาํนวน ?H,HHH บาท สาํหรับจ่าย
เป็น ค่าอาหารวา่งและเครื-องดื-ม ค่าอาหารกลางวนั ค่าป้ายไวนิล 
โครงการ และค่าวสัดุอุปกรณ์  (โดยถือปฏิบติัตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ย   เงินอุดหนุนขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถิ-น พ.ศ.?PPN และหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที-สุด ที- มท 
HOHO.?/ว BGKG ลว. ?C มิถุนายน ?PPN)  ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ-นสี-
ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ-มเติม ฉบบัที- K หนา้ 69  และสอดคลอ้งกบัประเดน็
ยทุธศาสตร์ในการพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่ ประเดน็ที- 1 : ส่งเสริมและ
พฒันาการท่องเที-ยวและบริการสุขภาพ เชื-อมโยงชุมชนและทอ้งถิ-น 

 

 

 

 

 

 

 


