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   ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน ได้จัดท าร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 โดยได้รับความเห็นชอบจาก สภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน ในการประชุม
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2562  เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 และได้เสนอร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายดังกล่าวไปยังนายอ าเภอฝาง เพ่ือโปรดพิจารณาลงนามอนุมัติ นั้น 
  บัดนี้ นายอ าเภอฝาง ได้ลงนามอนุมัติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 ตามหนังสือ ที่ ชม 0023.13/4740 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562 เรื่อง 
อนุมัติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ฉะนั้นจึง
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 71 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ.2537 , ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ.2543 หมวด 6 ข้อ 39 จึงประกาศตรา
เป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน 
โดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน ก่อนบังคับใช้ตามระเบียบ 
รายละเอียดปรากฏดังเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 
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ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลแมสูน

              บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบลแมสูน จะไดเสนอรางขอบัญญัติ งบประมาณรายจายประจําปตอ
สภาองคการบริหารสวนตําบลแมสูนอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลแมสูนจึงขอชี้แจงใหทาน
ประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ดังตอไปนี้

1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป

คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 101,510,345.35 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 33,509,091.34 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 37,954,818.58 บาท

1.1.4 รายการที่ไดกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 1 โครงการ รวม 439,482.06 บาท

1.1.5 รายการที่ไดกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 16 โครงการ รวม 3,623,387.94 บาท

1.2 เงินกูคงคาง จํานวน 0.00 บาท

ในปงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2562 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2562 ณ วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2562
(1) รายรับจริง จํานวน 84,004,399.90 บาท ประกอบดวย

หมวดภาษีอากร จํานวน 2,110,117.00 บาท

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต จํานวน 673,554.19 บาท

หมวดรายไดจากทรัพยสิน จํานวน 604,549.19 บาท

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย จํานวน 0.00 บาท

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 290,615.00 บาท

หมวดรายไดจากทุน จํานวน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 32,761,489.52 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 47,564,075.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 644,150.00 บาท

(3) รายจายจริง จํานวน 58,993,058.99 บาท ประกอบดวย
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งบกลาง จํานวน 21,504,954.00 บาท

งบบุคลากร จํานวน 18,722,617.00 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 11,800,957.99 บาท

งบลงทุน จํานวน 2,894,030.00 บาท

งบรายจายอื่น จํานวน 0.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 4,070,500.00 บาท

(4) รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 630,950.00 บาท

(5) รายจายที่จายจากเงินสะสม จํานวน 380,000.00 บาท

(6) รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

(7) รายจายที่จายจากเงินกู จํานวน 0.00 บาท
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คําแถลงงบประมาณ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
องคการบริหารสวนตําบลแมสูน
อําเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม

รายรับจริง ปี  2561 ประมาณการ ปี 2562 ประมาณการ ปี 2563
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร 2,188,310.00 1,700,000.00 1,430,000.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต 891,153.40 732,700.00 680,000.00

หมวดรายได้จากทรัพยสิน 540,756.67 400,000.00 300,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 362,483.00 300,000.00 285,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 3,982,703.07 3,132,700.00 2,695,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 37,751,999.28 26,867,300.00 32,285,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 37,751,999.28 26,867,300.00 32,285,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 47,026,628.00 56,000,000.00 53,020,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 47,026,628.00 56,000,000.00 53,020,000.00
รวม 88,761,330.35 86,000,000.00 88,000,000.00
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คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายจาย รายจายจริงป 2561 ประมาณการ ป 2562 ประมาณการ ป 2563
จายจากงบประมาณ

งบกลาง 23,192,474.00 25,630,200.00 25,828,300.00

งบบุคลากร 21,549,427.00 27,125,850.00 27,578,080.00

งบดําเนินงาน 13,843,601.60 19,951,360.00 21,221,670.00

งบลงทุน 2,172,850.00 8,909,090.00 9,024,450.00

งบรายจ่ายอื่น 20,000.00 20,000.00 20,000.00

งบเงินอุดหนุน 4,737,000.00 4,363,500.00 4,327,500.00

รวมจายจากงบประมาณ 65,515,352.60 86,000,000.00 88,000,000.00

รวม 65,515,352.60 86,000,000.00 88,000,000.00
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บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของ องคการบริหารส่วนตําบลแม่สูน

อําเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่
ด้าน ยอดรวม

ด้านบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป 17,608,415

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,290,905

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 23,578,795

แผนงานสาธารณสุข 4,350,970

แผนงานสังคมสงเคราะห 985,820

แผนงานเคหะและชุมชน 2,033,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 632,500

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 622,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 9,915,495

แผนงานการเกษตร 1,153,800

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 25,828,300

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 88,000,000
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ยอดรวม
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ข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน

อ าเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่

โดยท่ีเป็นการสมควรต้ังงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  อาศัยอ านาจตามความ
ในพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และท่ีแก้ไขเพิม่เติมถึง(ฉบับที ่7)พ.ศ.2562 มาตรา 87จึง

ตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน และโดยอนุมัติของนายอ าเภอ
ฝาง ข้อ 1. ข้อบัญญัติ น้ีเรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ข้อ 2. ข้อบัญญัติ น้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่วันที ่1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นจ านวนรวมทัง้ส้ิน 88,000,000 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทัว่ไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน
ทัว่ไป เป็นจ านวนรวมทัง้ส้ิน 88,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังน้ี

แผนงาน

ด้านบริหารทัว่ไป

แผนงานบริหารงานทัว่ไป

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา

แผนงานสาธารณสุข

แผนงานสังคมสงเคราะห์

แผนงานเคหะและชุมชน

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แผนงานการเกษตร

ด้านการด าเนินงานอื่น

แผนงานงบกลาง

งบประมาณรายจ่ายทัง้ส้ิน

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจ านวนรวมทัง้ส้ิน 0 บาท ดังนี้
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ยอดรวม

0

งบ

รวมรายจ่าย

ข้อ 6. ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูนปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณทีไ่ด้รับอนุมัติให้
เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนต าบล

ข้อ 7. ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูนมีหน้าท่ีรักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที ่......................................................................

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

(นายวันชาติ ศิริภัทรนุกูล)

ต าแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน

อนุมัติ

ต าแหน่ง นายอ าเภอฝาง

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

(นายชัชวาลย์ ปัญญา)
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2563

องคการบริหารสวนตําบลแมสูน

อําเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 88,000,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 1,430,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จํานวน 980,000 บาท

ประมาณการไว้ตามจํานวนของผู้อยูในขายต้องชําระภาษี

ภาษีป้าย จํานวน 450,000 บาท

ประมาณการไว้ตามจํานวนของผู้อยูในขายต้องชําระภาษี

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 680,000 บาท
คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 6,000 บาท

ประมาณการไว้โดยถือเฉลี่ยรายรับจริงของปที่ผานมาเป็นเกณฑ

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 7,000 บาท

ประมาณการไว้โดยถือเฉลี่ยรายรับจริงของปที่ผานมาเป็นเกณฑ

คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จํานวน 520,000 บาท

ประมาณการไว้โดยถือเฉลี่ยรายรับจริงของปที่ผานมาเป็นเกณฑ

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย จํานวน 2,000 บาท

ประมาณการไว้โดยถือเฉลี่ยรายรับจริงของปที่ผานมาเป็นเกณฑ

คาปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 3,000 บาท

ประมาณการไว้โดยถือเฉลี่ยรายรับจริงของปที่ผานมาเป็นเกณฑ

คาปรับการผิดสัญญา จํานวน 50,000 บาท

ประมาณการไว้โดยถือเฉลี่ยรายรับจริงของปที่ผานมาเป็นเกณฑ

คาใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เป็นอันตรายตอสุขภาพ จํานวน 77,000 บาท

ประมาณการไว้โดยถือเฉลี่ยรายรับจริงของปที่ผานมาเป็นเกณฑ

คาใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว 
หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

จํานวน 8,000 บาท

ประมาณการไว้โดยถือเฉลี่ยรายรับจริงของปที่ผานมาเป็นเกณฑ

วันที่พิมพ : 13/9/2562  14:32:25 หน้า : 1/3

20 



คาใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน จํานวน 2,000 บาท

ประมาณการไว้โดยถือเฉลี่ยรายรับจริงของปที่ผานมาเป็นเกณฑ

คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการไว้โดยถือเฉลี่ยรายรับจริงของปที่ผานมาเป็นเกณฑ

คาใบอนุญาตอื่นๆ จํานวน 4,000 บาท

ประมาณการไว้โดยถือเฉลี่ยรายรับจริงของปที่ผานมาเป็นเกณฑ

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 300,000 บาท
ดอกเบี้ย จํานวน 300,000 บาท

ประมาณการไว้โดยถือเฉลี่ยรายรับจริงของปที่ผานมาเป็นเกณฑ

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 285,000 บาท
คาขายแบบแปลน จํานวน 5,000 บาท

ประมาณการไว้โดยถือเฉลี่ยรายรับจริงของปที่ผานมาเป็นเกณฑ

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ จํานวน 280,000 บาท

ประมาณการไว้โดยถือเฉลี่ยรายรับจริงของปที่ผานมาเป็นเกณฑ

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 32,285,000 บาท
ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนตและล้อเลื่อน จํานวน 1,100,000 บาท

ประมาณการไว้โดยถือเฉลี่ยรายรับจริงของปที่ผานมาเป็นเกณฑ

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 9,500,000 บาท

ประมาณการไว้โดยถือเฉลี่ยรายรับจริงของปที่ผานมาเป็นเกณฑ

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 6,530,000 บาท

ประมาณการไว้โดยถือเฉลี่ยรายรับจริงของปที่ผานมาเป็นเกณฑ

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 790,000 บาท

ประมาณการไว้โดยถือเฉลี่ยรายรับจริงของปที่ผานมาเป็นเกณฑ

ภาษีสรรพสามิต จํานวน 10,857,000 บาท

ประมาณการไว้โดยถือเฉลี่ยรายรับจริงของปที่ผานมาเป็นเกณฑ

คาภาคหลวงแร จํานวน 87,000 บาท

ประมาณการไว้โดยถือเฉลี่ยรายรับจริงของปที่ผานมาเป็นเกณฑ
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คาภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 90,000 บาท

ประมาณการไว้โดยถือเฉลี่ยรายรับจริงของปที่ผานมาเป็นเกณฑ

เงินที่เก็บตามกฎหมายวาด้วยอุทยานแหงชาติ จํานวน 31,000 บาท

ประมาณการไว้โดยถือเฉลี่ยรายรับจริงของปที่ผานมาเป็นเกณฑ

คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน จํานวน 3,300,000 บาท

ประมาณการไว้โดยถือเฉลี่ยรายรับจริงของปที่ผานมาเป็นเกณฑ

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 53,020,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และภารกิจถายโอน
เลือกทํา

จํานวน 53,020,000 บาท

ประมาณการไว้โดยคาดการณวาจะได้รับเงินลดลง

วันที่พิมพ : 13/9/2562  14:32:25 หน้า : 3/3
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รวม
รวม
รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

เงินค่ำตอบแทนพิเศษนำยก/รองนำยก 45,600 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนพิเศษของนำยก อบต.
รองนำยก อบต. ดังนี้
 - เงินค่ำตอบแทนพิเศษนำยก อบต.
 ในอัตรเดือนละ 1,900 บำท
 - เงินค่ำตอบแทนพิเศษรองนำยก อบต. จ ำนวน 2 อัตรำ
  ในอัตรำเดือนละ 950 บำท 
  โดยค ำนวณต้ังจ่ำยไว้จ ำนวน 12 เดือน

เงินค่ำตอบแทนประจ ำต ำแหน่งนำยก/รองนำยก 45,600 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนประจ ำต ำแหน่ง
 ของนำยก อบต. รองนำยก อบต. ดังนี้
 - เงินค่ำตอบแทนประจ ำต ำแหน่งนำยก อบต.
 ในอัตรเดือนละ 1,900 บำท
 - เงินค่ำตอบแทนประจ ำต ำแหน่งรองนำยก อบต. จ ำนวน 2 อัตรำ
  ในอัตรำเดือนละ 950 บำท 
  โดยค ำนวณต้ังจ่ำยไว้จ ำนวน 12 เดือน

เงินเดือนนำยก/รองนำยก 532,080 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นเงินเดือนนำยก อบต. รองนำยก อบต. ดังนี้
 - เงินเดือนนำยก อบต.
   ในอัตรำเดือนละ 21,120 บำท
 - เงินเดือนรองนำยก อบต. จ ำนวน 2 อัตรำ 
   ในอัตรำเดือนละ 11,610 บำท
   โดยค ำนวณต้ังจ่ำยไว ้จ ำนวน 12 เดือน

งบบุคลากร 10,856,240 บาท
เงินเดอืน (ฝ่ายการเมอืง) 3,870,360 บาท

ประมาณการรายจ่ายรวมทัง้สิ้น 88,000,000 บาท จ่ายจากรายไดจั้ดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัว่ไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทัว่ไป
งานบริหารทัว่ไป 17,166,415 บาท

รำยงำนรำยละเอียดประมำณกำรรำยจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยทัว่ไป

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่สูน
อ ำเภอ ฝำง   จังหวัดเชียงใหม่
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จ ำนวน

จ ำนวน

รวม
จ ำนวน

จ ำนวน
เพือ่จ่ำยเป็นเงินเพิม่ค่ำครองชีพชั่วครำวและเงินเพิม่ตำมวุฒิของพนักงำน 
ตำมแผนอัตรำก ำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2561 - 2563) โดยค ำนวณต้ังจ่ำยไว้ 
จ ำนวน 12 เดือน ถือปฏิบัติตำมหนังสือส ำนักงำน กจ. กท. และ ก.อบต. 
ที ่มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวำคม 2558

เพือ่จ่ำยเป็นเงินเดือนพนักงำนส่วนต ำบลและเงินปรับปรุงเงินเดือน
พนักงำนส่วนต ำบลประจ ำปี ตำมแผนอัตรำก ำลัง 3 ป ี
(พ.ศ. 2561 - 2563)โดยค ำนวณต้ังจ่ำยไว้จ ำนวน 12 เดือน 
ถือปฏิบัติตำมหนังสือส ำนักงำน กจ. กท. และก.อบต. 
ที ่มท 0809.2 / ว138  ลงวันที่ 30 ธันวำคม 2558

เงินเพิม่ต่ำง ๆ ของพนักงำน 125,160 บำท

เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 6,985,880 บาท
เงินเดือนพนักงำน 4,006,340 บำท

เงินค่ำตอบแทนสมำชิกสภำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3,156,360 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนรำยเดือนส ำหรับประธำนสภำ
อบต. รองประธำนสภำ อบต. เลขำนุกำรสภำ อบต.
สมำชิกสภำ อบต. ดังนี ้
 - เงินค่ำตอบแทนรำยเดือนประธำนสภำ อบต.
   ในอัตรำเดือนละ 11,610 บำท 
 - เงินค่ำตอบแทนรำยเดือนรองประธำนสภำ อบต.
   ในอัตรำเดือนละ 9,500 บำท 
 - เงินค่ำตอบแทนรำยเดือนเลขำนุกำรสภำ อบต.
   ในอัตรำเดือนละ 7,560 บำท
 - เงินค่ำตอบแทนรำยเดือนสมำชิกสภำ อบต. 
   ในอัตรำเดือนละ 7,560 บำท 
   โดยค ำนวณต้ังจ่ำยไว ้จ ำนวน 12 เดือน

เงินค่ำตอบแทนเลขำนุกำร/ทีป่รึกษำนำยกเทศมนตรี นำยกองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบล

90,720 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนเลขำนุกำรนำยก อบต.
ในอัตรำเดือนละ 7,560 บำท โดยค ำนวณต้ังจ่ำยไว ้12 เดือน    

83 



จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน
เพือ่จ่ำยเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนรำยเดือนของปลัดองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบล ผู้ด ำรงต ำแหน่งนักบริหำรงำนท้องถิ่นระดับกลำง เดือนละ 7,000.-
บำท โดยค ำนวณต้ังจ่ำยไว้จ ำนวน 12 เดือน ถือปฏิบัติตำมหนังสือ
ส ำนักงำน กจ. กท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว138  ลงวันที่ 30 
ธันวำคม 2558

เพือ่จ่ำยเป็นเงินเพิม่กำรครองชีพชั่วครำวให้แก่พนักงำนจ้ำง ตำมแผน
อัตรำก ำลัง 3 ป ี(พ.ศ. 2561 - 2563) โดยค ำนวณต้ังจ่ำยไว้จ ำนวน 12 
เดือน ถือปฏิบัติตำมหนังสือส ำนักงำน กจ. กท. และ ก.อบต. ที ่มท 
0809.2/ว138  ลงวันที่ 30 ธันวำคม 2558

เงินอื่นๆ 84,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำงและเงินปรับปรุงค่ำตอบแทน
พนักงำนจ้ำง  โดยค ำนวณต้ังจ่ำยไว้จ ำนวน 12 เดือน ตำมแผน
อัตรำก ำลัง 3 ป ี(พ.ศ. 2561 - 2563) ถือปฏิบัติตำมหนังสือส ำนักงำน 
กจ. กท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว138  ลงวันที่ 30 ธันวำคม 2558

เงินเพิม่ต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง 169,380 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจ้ำงประจ ำให้แก่ลูกจ้ำงประจ ำ พร้อมเงินปรับปรุง
ค่ำจ้ำงประจ ำ ตำมต ำแหน่งและอัตรำท่ี ก.อบต. ก ำหนด 
โดยค ำนวณต้ังจ่ำยไว้จ ำนวน 12 เดือน

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 2,110,440 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่งประเภทบริหำรท้องถิ่น ประเภท
อ ำนวยกำรท้องถิ่น ประเภทวิชำชีพเฉพำะ และเช่ียวชำญเฉพำะให้กับ
พนักงำน อบต. ตำมบัญชีอัตรำเงินประจ ำต ำแหน่งของพนักงำนส่วน
ท้องถิ่น ตำมประกำศ ก.อบต.จ.เชียงใหม ่เร่ือง หลักเกณฑ์และเง่ือนไข
เกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคลของ อบต. (แก้ไขเพิม่เติมถึง ฉบับที ่31 ) 
โดยค ำนวณต้ังจ่ำยไว้จ ำนวน 12 เดือน

ค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำ 262,560 บำท

เงินประจ ำต ำแหน่ง 228,000 บำท
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รวม
รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน
เพือ่จ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรให้แก่ผู้บริหำร 
พนักงำนส่วนต ำบลและลูกจ้ำงประจ ำ ซ่ึงมีสิทธิเบิกเงินได้ตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำบุตรของ
พนักงำนส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และท่ีแก้ไขเพิม่เติมและหนังสือ
กรมบัญชีกลำง ด่วนท่ีสุด ที ่กค. 0422.3/ว257 ลงวันที่ 28 มิถุนำยน 
2559

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนให้แก่พนักงำนส่วนต ำบล, ลูกจ้ำงประจ ำ และ
พนักงำนจ้ำงทีป่ฏิบัติงำน นอกเวลำรำชกำร     

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร 17,900 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นส ำหรับพนักงำนส่วนท้องถิ่นเป็น
กรณีพิเศษ (เงินรำงวัลประจ ำปี) ประจ ำป ีพ.ศ. 2563 ส ำหรับพนักงำน 
อบต. พนักงำนจ้ำง และพนักงำนทีไ่ด้รับเงินเดือน ค่ำจ้ำง และ
ค่ำตอบแทนจำกงบประมำณเงินอุดหนุนของรัฐบำล เพือ่เป็นกำรส่งเสริม
กำรปรับปรุงประสิทธิภำพและประสิทธิผลของงำนรำชกำรและเป็นขวัญ 
ก ำลังใจในกำรปฏิบัติงำน ต้ังจ่ำยตำมระเบียบ กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วย
กำรก ำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รำงวัลประจ ำปี แก่พนักงำนส่วนท้องถิ่นฯ พ.ศ. 2557 ปรำกฏใน
แผนพัฒนำท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)ยุทธศำสตร์ท่ี 7 หน้ำ 88

ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร 50,000 บำท

ค่าตอบแทน 655,875 บาท
ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 587,975 บำท

งบด าเนินงาน 4,708,875 บาท
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รวม

จ ำนวน
(1) ค่ำถ่ำยเอกสำร ค่ำเย็บหนังสือหรือเข้ำปกหนังสือ หรือจัดท ำเอกสำร
รูปเล่มอื่นใดทีเ่กี่ยวกับกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจและอ ำนำจหน้ำท่ีของ 
อบต.แม่สูน 
(2) ค่ำโฆษณำและเผยแพร่กำรด ำเนินกิจกำรของ อบต.แม่สูน ในส่ือ
ประเภทต่ำง ๆ เช่น วิทยุกระจำยเสียง โทรทัศน์ หนังสือพิมพ ์วำรสำร 
แผ่นพับ ป้ำยประชำสัมพันธ ์ส่ิงพิมพ์ต่ำง ๆ ค่ำจัดท ำป้ำยหรือแผงปิด
ประกำศ กำรจ้ำงท ำโปสเตอร์ กำรบันทึกภำพยนตร์ วีดีโอ วีดีทัศน์ ค่ำล้ำง
อัดขยำยรูปถ่ำย และ
ค่ำใช้จ่ำยเพือ่โฆษณำและเผยแพร่อื่น ๆ ทีเ่กี่ยวกับกำรด ำเนินงำนตำม
ภำรกิจและอ ำนำจหน้ำทีข่อง อบต.แม่สูน 

รำยจ่ำยเพือ่ให้ได้มำซ่ึงบริกำร
ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรต่ำง ๆ 1,200,000 บำท

ค่าใชส้อย 2,640,000 บาท

(3) ค่ำธรรมเนียมต่ำง ๆ ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินคดีตำมค ำพิพำกษำ 
ค่ำธรรมเนียมศำล ค่ำธรรมเนียมทีดิ่น หรือ ค่ำธรรมเนียมใด ๆ ทีเ่กี่ยวกับ
กำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจและอ ำนำจหน้ำทีข่อง อบต.แม่สูน 
(4) ค่ำเบีย้ประกัน เพือ่จ่ำยเป็นค่ำเบีย้ประกันรถรำชกำรของ อบต.แม่สูน
(5) ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรให้ผู้รับจ้ำงเหมำท ำกำรอย่ำงหน่ึงอย่ำงใด ซ่ึงมิใช่
เป็นกำรประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม เสริมสร้ำงครุภัณฑ์หรือส่ิงก่อสร้ำง 
ฯลฯ เช่น ค่ำจ้ำงเหมำแรงงำนบุคคลภำยนอกเพือ่ปฏิบัติงำนต่ำง ๆ ค่ำจ้ำง
เหมำพนักงำนรักษำควำมปลอดภัย จ้ำงเหมำท ำควำมสะอำด ค่ำบริกำร
ก ำจัดปลวกหรือแมลง ค่ำจ้ำงเหมำท ำของ และค่ำจ้ำงเหมำอื่น ๆ ฯลฯ  ที่
เกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจและอ ำนำจหน้ำทีข่อง อบต.แม่สูน 
ถือปฏิบัติตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที ่มท 0808.2 / ว 
7120 ลงวันที่ 9 ธันวำคม 2559 และ อัตรำทีก่ ำหนดไว้ใน หนังสือท่ี มท 
0808.2 / ว0746  ลงวันที่ 1 กุมภำพันธ ์2562
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จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวนค่ำใช้จ่ำยในกำรเลือกต้ัง 600,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเลือกต้ังทัว่ไป กรณีกำรเลือกต้ังซ่อมหรือครบ
วำระ ฯลฯ ตำมพระรำชบัญญัติกำรเลือกต้ังสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหำรท้องถิ่น พ.ศ. 2545 และท่ีมีกำรแก้ไขเพิม่เติม และหนังสือ
กระทรวงมหำดไทยที่ มท 0808.2/ว3675 ลงวันที่ 6 กรกฎำคม 2561 
ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศำสตร์ท่ี 7 หน้ำ 88

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 50,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและ
นอกรำชอำณำจักร เช่น ค่ำเบีย้เล้ียง ค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำทีพ่ัก ค่ำบริกำร
จอดรถ ณ ท่ำอำกำศยำน ค่ำผ่ำนทำงด่วนพิเศษ ค่ำธรรมเนียมในกำรใช้
สนำมบิน ค่ำลงทะเบียนต่ำงๆ ฯลฯ ถือปฏิบัติตำมหนังสือ ที ่มท 0808.2/
 ว 1797 ลงวันที่ 2 เมษำยน 2561 

(1) ค่ำรับรองเพือ่จ่ำยเป็นค่ำรับรองบุคคล / คณะบุคคลรำยจ่ำยในกำร
รับรองหรือเล้ียงรับรองของ อบต. เช่น กำรตรวจงำน ตรวจเยี่ยม โดยต้ัง
งบประมำณได้ไม่เกินปีละ 1% ของรำยได้จริงของปีงบประมำณท่ีล่วงมำ
โดยไม่รวมรำยได้จำกเงินอุดหนุนเฉพำะกิจ เงินกู้ เงินจ่ำยขำดเงินสะสม
และเงินทีม่ีผู้อุทิศให้
(2) ค่ำเล้ียงรับรองสภำฯ เพือ่จ่ำยเป็นค่ำรับรอง รำยจ่ำยในกำรรับรองหรือ
เล้ียงรับรองของสภำ ฯลฯ
(3) ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำนพิธีกำรต่ำง ๆ เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัด
งำน ซ่ึงเป็นวันส ำคัญของทำงรำชกำร เช่น วันเฉลิมพระชนมพรรษำของ
สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณ์ ฯ, วันเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จ
พระเจ้ำ
สิริกิต์ิ ฯ, วันปิยมหำรำช, วันแม่แห่งชำติ ฯลฯ หนังสือ
กระทรวงมหำดไทยด่วนทีสุ่ด ที ่มท. 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 
มิถุนำยน 2562 และระเบียบ มท. ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรจัด
งำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำ
ของ อปท. พ.ศ. 2559
(4) ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำนหรือพิธีกำรหรือกิจกรรมตำมนโยบำยรัฐบำล
และหนังสือส่ังกำรต่ำง ๆ 

รำยจ่ำยเกี่ยวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ

รำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรรับรองและพิธีกำร 120,000 บำท

87 



จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวนโครงกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรของ อบต.แม่สูน 60,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำด ำเนินกำร โครงกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรของ 
อบต.แม่สูน เช่น  ค่ำป้ำย ค่ำวิทยำกร  ค่ำอำหำร  ค่ำอำหำรว่ำง 
เคร่ืองด่ืม ค่ำวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ ถือปฏิบัติตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย
ว่ำด้วย ค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ปรำกฏ
ในแผนพัฒนำท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศำสตร์ท่ี 7 หน้ำ 87

โครงกำรฝึกอบรมเพิม่ประสิทธิภำพกำรท ำงำน อบต.แม่สูน 300,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม และศึกษำดูงำนให้แก่ผู้บริหำร 
สมำชิกสภำ อบต. พนักงำน ส่วนต ำบลพนักงำนจ้ำง ผู้น ำชุมชน ฯลฯ 
ให้มีทักษะควำมรู้เพิม่ขึ้น สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
และประสิทธิผลและค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ถือปฏิบัติตำมระเบียบกระทรวง
มหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและกำรเข้ำรับกำรฝึอบรม
ของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น(พ.ศ.
2561-2565) ยุทธศำสตร์ท่ี 7 หน้ำ 87

โครงกำรจัดนิทรรศกำรแสดงผลงำนและของดีต ำบลแม่สูน 20,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำด ำเนินกำรโครงกำรจัดนิทรรศกำรแสดงผลงำนและของดี
แม่สูน เช่น  ค่ำจัดนิทรรศกำร ค่ำจัดกิจกรรม กำรสำธิตประดิษฐ์ งำนฝีมือ
 ค่ำจ้ำงเหมำตกแต่ง สถำนที ่ซุ้มเวท ีจุดถ่ำยภำพ ค่ำดอกไม้ โคม ธง 
อุปกรณ์ไฟฟ้ำ ค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ตำมควำมจ ำเป็นและประหยัด โดยถือ
ปฏิบัติตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรจัด
งำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำ เข้ำร่วมกำรแข่งขันของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

โครงกำร อบต. พบประชำชน 70,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในโครงกำร อบต.พบประชำชน เช่น  ค่ำอบรม ค่ำ
วิทยำกร  ค่ำอำหำร  ค่ำอำหำรว่ำง ค่ำอุปกรณ์  จัดซ้ือส่ิงของ และ
เคร่ืองด่ืม  ฯลฯ ค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ตำมควำมจ ำเป็นและประหยัด ปรำกฏใน
แผนพัฒนำท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศำสตร์ท่ี 7 หน้ำ 89

88 



จ ำนวน

จ ำนวน

รวม
จ ำนวน

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำวัสดุส ำนักงำน เช่น กระดำษ, หมึก, แฟ้ม, แบบพิมพ์กุญแจ
, ซอง, ธง, นำฬิกำ, หนังสือ, เคร่ืองคิดเลขขนำดเล็ก, เคร่ืองเจำะกระดำษ
ขนำดเล็ก, ทีเ่ย็บกระดำษขนำดเล็ก, ไม้บรรทัดเหล็ก,  กรรไกร, เก้ำอี้
พลำสติกน้ ำด่ืมส ำหรับบริกำรประชำชนในส ำนักงำน ฯลฯ เพือ่ใช้ในกำร
ปฏิบัติงำนตำมภำรกิจหน้ำทีข่อง อบต.แม่สูน ถือปฏิบัติตำมหนังสือกรม
ส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ที ่มท 0808.2/ว1657 ลง
วันท่ี 16 กรกฎำคม 2556 หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนำยน 2558 หนังสือกรม
ส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันท่ี 27 มิถุนำยน 2559

ค่าวัสดุ 770,000 บาท
วัสดุส ำนักงำน 200,000 บำท

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 200,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำทรัพย์สิน เพือ่ให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ ถือ
ปฏิบัติตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทยที ่มท 0808.2/ว0746 ลงวันที่ 1 
กุมภำพันธ ์2562

โครงกำรอบรมให้ควำมรู้ด้ำนกฎหมำย 20,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำด ำเนินกำรโครงกำรอบรมให้ควำมรู้ด้ำนกฎหมำย เช่น  ค่ำ
ป้ำย ค่ำวิทยำกร  ค่ำอำหำร  ค่ำอำหำรว่ำง เคร่ืองด่ืม  ค่ำวัสดุอุปกรณ์ 
ฯลฯ ถือปฏิบัติตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร
ฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น
(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศำสตร์ท่ี 7 หน้ำ 89
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จ ำนวน

จ ำนวน
เพือ่จ่ำยเป็นวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว เช่น ค่ำไม้กวำด, แปรง, ถำด, แก้วน้ ำ 
จำนรอง, ถ้วยชำม, ช้อนส้อม, กระจกเงำ, โอ่งน้ ำ, ทีน่อน, กระโถนกะทะ
ไฟฟ้ำ, หม้อไฟฟ้ำ หมำยรวมถึงหม้อหุงข้ำวไฟฟ้ำ, กระติกน้ ำร้อน 
กระติกน้ ำแข็ง, ถังแก๊ส, เตำ, ผงซักฟอก, สบู่, น้ ำยำดับกล่ิน, เข่ง, มุ้ง, ผ้ำ
ปูทีน่อน, ปลอกหมอน, หมอน, ผ้ำห่ม, ผ้ำปูโต๊ะ, ฯลฯ ถือปฏิบัติตำม
หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ที ่มท 0808.2/ว
1657 ลงวันที่ 16 กรกฎำคม 2556 หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนำยน 2558 
หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ที ่มท 0808.2/ ว 
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนำยน 2559

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำวัสดุไฟฟ้ำและวิทย ุเช่น ไมโครโฟน, ขำต้ังไมโครโฟน, 
ฟิวส์, สำยไฟฟ้ำ, หลอดไฟฟ้ำ, หลอดไฟ, เข็มขัดรัดสำยไฟฟ้ำ, ปล๊ัก
ไฟฟ้ำ, สวิตซ์ไฟฟ้ำ, หลอดวิทยุทรำนซิสเตอร์และชิ้นส่วนวิทย,ุ ลูกถ้วย
สำยอำกำศ, รีซีสเตอร์, มูฟวิง่คอยส์คอนเดนเซอร์, ขำหลอดฟลูออเรส
เซนซ์, เบรกเกอร์, สำยอำกำศ หรือเสำอำกำศส ำหรับวิทย,ุ ฯลฯ เพือ่ใช้ใน
กำรซ่อมแซม ปรับปรุง หรือ ติดต้ังระบบไฟฟ้ำของ อบต.แม่สูน ถือปฏิบัติ
ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ที ่มท 
0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16 กรกฎำคม 2556 หนังสือกรมส่งเสริมกำร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 
มิถุนำยน 2558 หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด 
ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนำยน 2559

วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 50,000 บำท

วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ 50,000 บำท
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จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำแก๊สหุงต้ม, น้ ำมันเช้ือเพลิง, น้ ำมันดีเซล, น้ ำมันก๊ำด, 
น้ ำมันเบนซิน, น้ ำมันเตำ, น้ ำมันจำรบ,ี น้ ำมันเคร่ือง, ถ่ำน, ก๊ำส ฯลฯถือ
ปฏิบัติตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ที ่มท 
0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16 กรกฎำคม 2556 หนังสือกรมส่งเสริมกำร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 
มิถุนำยน 2558 หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด 
ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนำยน 2559

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำไขควง, ประแจ, แม่แรง, กุญแจปำกตำย, กุญแจเล่ือน, 
คีมล็อค, ล็อคเกียร์, ล็อคคลัตช,์ กระจกโค้งมน, ล็อคพวงมำลัย, สัญญำณ
ไฟกระพริบ, สัญญำณไฟฉุกเฉิน, กรวยจรำจร, ยำงรถยนต์, น้ ำมันเบรก, 
น๊อตและสกรู, สำยไมล์, เพลำ, ฟิล์มกรองแสง, เบำะรถยนต์, เคร่ืองยนต์ 
(อะไหล่), ชุดเกียร์รถยนต์, เบรก, ครัช, พวงมำลัย, สำยพำนใบพัด, หม้อ
น้ ำ, หัวเทียน, แบตเตอร่ี, จำนจ่ำย, ล้อ, ถังน้ ำมัน, ไฟหน้ำ, ไฟเบรก, อำน
จักรยำน, ตลับลูกปืน, กระจกมองข้ำงรถยนต์, กันชนรถยนต์, เข็มขัน
นิรภัย ฯลฯถือปฏิบัติตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ด่วนท่ีสุด ที ่มท 0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16 กรกฎำคม 2556 หนังสือ
กรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ว 1134 
ลงวันที่ 9 มิถุนำยน 2558 หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ด่วนท่ีสุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนำยน 2559

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 300,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำไม้ต่ำงๆ, ค้อน, คีม, ชะแลง, จอบ, ส่ิว, เสียม, เล่ือย, 
ขวำน, กบไสไม้, เทปวัดระยะ, ตลับเมตร, ลูกด่ิง, สว่ำน, โถส้วม, 
อ่ำงล้ำงมือ, รำวพำดผ้ำ, น้ ำมันทำไม,้ ทินเนอร์, สี, ปูนซีเมนต์, ทรำย, 
อิฐหรือซีเมนต์บล็อก, กระเบือ้ง, สังกะสี, ตะปู, เหล็กเส้น, แปรงทำสี, 
ปูนขำว, ท่อน้ ำและอุปกรณ์ประปำ, ท่อต่ำงๆ, ท่อน้ ำบำดำล ฯลฯ
ถือปฏิบัติตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด 
ที ่มท 0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16 กรกฎำคม 2556 หนังสือกรม
ส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ว 1134 
ลงวันที่ 9 มิถุนำยน 2558 หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนำยน 2559

วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง 50,000 บำท

วัสดุก่อสร้ำง 30,000 บำท
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จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำเคร่ืองแต่งกำย ส ำหรับผู้ปฏิบัติงำน บริกำรสำธำณะ 
ภำยในขอบเขตอ ำนำจหน้ำที ่ฯ อำทิเช่น , เส้ือ, กำงเกง, ผ้ำ, ถุงเท้ำ, 
รองเท้ำ, เข็มขัด, หมวก, ผ้ำผูกคอ, ฯลฯ  ตำมควำมจ ำเป็นและประหยัด 
ถือปฏิบัติตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด 
ที ่มท 0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16 กรกฎำคม 2556 หนังสือกรม
ส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ว 1134 
ลงวันที่ 9 มิถุนำยน 2558 หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด่วนท่ีสุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนำยน 2559

เพือ่จ่ำยเป็นขำต้ังกล้อง, ขำต้ังเขียนภำพ, กล้องและระวิงใส่ฟิล์ม
ภำพยนตร์, เคร่ืองกรอเทป, เลนส์ซูม, กระเป๋ำใส่กล้องถ่ำยรูป, พูก่ัน, สี, 
กระดำษเขียนโปสเตอร์, ฟิล์ม, เมมโมร่ีกำร์ด, ฟิล์มสไลด์, แถบ
บันทึกเสียงหรือภำพ (ภำพยนตร์, วิดีโอเทป, แผ่นซีดี), รูปสีหรือขำวด ำที่
ได้จำกกำรล้ำง อัดขยำย, ภำพดำวเทียม ฯลฯถือปฏิบัติตำมหนังสือกรม
ส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ที ่มท 0808.2/ว1657 ลง
วันท่ี 16 กรกฎำคม 2556 หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนำยน 2558 หนังสือกรม
ส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันท่ี 27 มิถุนำยน 2559

วัสดุเคร่ืองแต่งกำย 5,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำเคียว, สปริงเกอร์ (Sprinkler), จอบหมุน, จำนพรวน, 
ผำนไถกระทะ, ครำดซ่ีพรวนดินระหว่ำงแถว, เคร่ืองดักแมลง, ตะแกรง
ร่อนเบนโธส, อวน (ส ำเร็จรูป), กระชัง, ปุย๋, ยำป้องกันและก ำจัดศัตรูพืช
และสัตว,์ อำหำรสัตว,์ พืชและสัตว,์ พันธุสั์ตว์ปีกและสัตว์น้ ำ, น้ ำเชื้อพันธุ์
สัตว,์ วัสดุเพำะช ำ, อุปกรณ์ในกำรขยำยพันธุพ์ืช เช่น ใบมีด เชือก, ผ้ำใบ
หรือผ้ำพลำสติก, หน้ำกำกป้องกันแก๊สพิษ ฯลฯ ถือปฏิบัติตำมหนังสือ
กรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ที ่มท 0808.2/ว1657 ลง
วันท่ี 16 กรกฎำคม 2556 หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนำยน 2558 หนังสือกรม
ส่งเสริม กำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ที ่มท 0808.2 / ว 1248 ลง
วันท่ี 27 มิถุนำยน 2559

วัสดุโฆษณำและเผยแพร่ 5,000 บำท

วัสดุกำรเกษตร 50,000 บำท
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จ ำนวน

รวม
จ ำนวน

จ ำนวนค่ำน้ ำประปำ ค่ำน้ ำบำดำล 40,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำน้ ำประปำ ค่ำน้ ำบำดำล ถือปฏิบัติตำมหนังสือ
กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1003 
ลงวันที่ 13 มีนำคม 2562

ค่ำไฟฟ้ำ 410,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำไฟฟ้ำในส ำนักงำนและในทีส่ำธำรณะ ฯลฯ 
ถือปฏิบัติตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น 
ที ่มท 0808.2/ว 1003 ลงวันที่ 13 มีนำคม 2562

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำแผ่นหรือจำนบันทึกข้อมูล, อุปกรณ์บันทึกข้อมูล 
(Diskett, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disk, Digital 
Video Disk, Flash Drive), เทปบันทึกข้อมูล (Reel Magnetic Tape, 
Cassette Tape, Cartrige Tape), หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ส ำหรับ
เคร่ืองพิมพ์คอมพิวเตอร์, ตลับผงหมึกส ำหรับเคร่ืองพิมพ์แบบเลเซอร์, 
กระดำษต่อเน่ือง, สำยเคเบิล้, หน่วยประมวลผล, ฮำร์ดดิสก์ไดนร์, ซีดีรอม
ไดร์ฟ, แผ่นกรองแสง, แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ ์(Key Board), 
เมนบอร์ด (Main Board), เมมโมร่ีชิป (Memor Chip) เช่น RAM คัต
เตอร์ฟีดเตอร์ (Cut Sheet Feeder), เมำส์ (Mouse), 

ค่าสาธารณูปโภค 643,000 บาท

วัสดุคอมพิวเตอร์ 30,000 บำท

พรินเตอร์สวิตชิ่งบ๊อกซ์ (Print Switching Box), เคร่ืองกระจำยสัญญำณ 
(Hub), แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิส์ (Card) เช่น Ethernet Card, Lan 
Card, Antivirus Card, Sound Card เป็นต้น เคร่ืองอ่ำนและบันทึก
ข้อมูลแบบต่ำงๆ เช่น แบบดิสเกตต์ (Diskette), แบบฮำร์ดดิสเกตต์ 
(Hard Disk), แบบซีดีรอม (CD-ROM), แบบออพติคอล (Optical) ฯลฯ 
ถือปฏิบัติตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ที ่
มท 0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16 กรกฎำคม 2556 หนังสือกรมส่งเสริม
กำรปกครองส่วน ท้องถิ่น ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 
มิถุนำยน 2558 หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด 
ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนำยน 2559
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จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

รวม
รวม

จ ำนวน
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือ กระดำนไวท์บอร์ดแบบมีขำต้ัง / ล้อ
รำคำชุดละ 3,200.-บำท จ ำนวน 2 ชุด
คุณลักษณะพืน้ฐำน
เป็นกระดำนไวท์บอร์ดแบบมีขำต้ัง/ล้อ 
ขนำดกว้ำง 80 เซนติเมตร สูง 120 เซนติเมตร
ถือปฏิบัติกำรต้ังงบประมำณตำมรำคำในจังหวัดหรือท้องถิ่น
หรือรำคำทีเ่คยจัดหำอย่ำงประหยัด ตำมแนวทำง หนังสือกระทรวง
มหำดไทย ที ่มท 0808.2 / ว1989 ลงวันที่ 22 ม.ิย.2552 

ครุภัณฑ์ส ำนักงำน
จัดซ้ือกระดำนไวท์บอร์ดแบบมีขำต้ัง / ล้อ จ ำนวน 2 ชุด 6,400 บำท

งบลงทุน 1,581,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ 1,581,300 บาท

ค่ำบริกำรส่ือสำรและโทรคมนำคม 58,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำโทรภำพ (โทรสำร), ค่ำเทเลกซ์, ค่ำวิทยุส่ือสำร, ค่ำส่ือสำร
ผ่ำนดำวเทียม, ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรใช้ระบบอินเทอร์เน็ต รวมถึง อินเm
อร์เน็ตกำร์ดและค่ำส่ือสำรอื่น ๆ  เช่น  ค่ำเคเบิล้ทีวี ค่ำเช่ำช่องสัญญำณ
ดำวเทียม เป็นต้น และให้หมำยควำมรวมถึงค่ำใช้จ่ำยเพือ่ให้ได้ใช้บริกำร
ดังกล่ำวและค่ำใช้จ่ำยทีเ่กิดขึ้นเกี่ยวกับกำรใช้บริกำร ถือปฏิบัติตำม
หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1003 ลงวันที่ 
13 มีนำคม 2562

ค่ำบริกำรไปรษณีย์ 40,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำไปรษณีย,์ ค่ำธนำณัติ, ค่ำดวงตรำไปรษณียำกร, 
ค่ำเช่ำตู้ไปรษณีย,์ ค่ำธรรมเนียมกำรโอนเงิน ในระบบบริหำร
กำรเงินกำรคลังภำครัฐ แบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ฯลฯ 
ถือปฏิบัติตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น 
ที ่มท 0808.2/ว 1003 ลงวันที่ 13 มีนำคม 2562

ค่ำบริกำรโทรศัพท์ 95,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำโทรศัพท์พืน้ฐำน, ค่ำโทรศัพท์เคล่ือนท่ี ฯลฯ และให้หมำย
ควำมรวมถึงค่ำใช้จ่ำยเพือ่ให้ได้ใช้บริกำรดังกล่ำว และค่ำใช้จ่ำยทีเ่กิดขึ้น
เกี่ยวกับกำรใช้บริกำรเช่น ค่ำเช่ำเคร่ือง  ค่ำเช่ำเลขหมำยโทรศัพท ์ ค่ำ
บ ำรุงรักษำสำย ฯลฯ ถือปฏิบัติตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครอง
ท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1003 ลงวันที่ 13 มีนำคม 2562
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จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือ โต๊ะพับพลำสติก
รำคำตัวละ 2,300.-บำท จ ำนวน 20 ตัว
คุณลักษณะพืน้ฐำน
เป็นโต๊ะเอนกประสงค์ พลำสติก ขนำด กว้ำง 75 เซนติเมตร 
ยำว 183 เซนติเมตร สูง 74 เซนติเมตร โครงสร้ำงและขำโต๊ะ
ผลิตจำกเหล็กพ่นสี สำมำรถพับเก็บได้ ถือปฏิบัติกำรต้ังงบประมำณ
ตำมรำคำในจังหวัดหรือท้องถิ่นหรือรำคำทีเ่คยจัดหำอย่ำงประหยัด 
ตำมแนวทำง หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2 / ว1989 
ลงวันที่ 22 ม.ิย.2552 

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือ ขั้นวำงหนังสือ
รำคำชุดละ 2,500.-บำท จ ำนวน 1 คัว
คุณลักษณะพืน้ฐำน
เป็นชั้นวำงหนังสือ ขนำดกว้ำง 80 เซนติเมตร 
ลึก 40 เซนติเมตร สูง 163 เซนติเมตร
ถือปฏิบัติกำรต้ังงบประมำณตำมรำคำในจังหวัดหรือท้องถิ่นหรือ
รำคำทีเ่คยจัดหำอย่ำงประหยัด ตำมแนวทำง หนังสือกระทรวงมหำดไทย 
ที ่มท 0808.2 / ว1989 ลงวันที่ 22 ม.ิย.2552 

จัดซ้ือโต๊ะพับพลำสติก 1 ชุด จ ำนวน 20 ตัว 46,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือ เคร่ืองดูดฝุ่น ขนำด 25 ลิตร 
รำคำเคร่ืองละ 14,000.-บำท จ ำนวน 1 เคร่ือง
มีคุณลักษณะ ดังนี้
1) สำมำรถดูดฝุ่นและน้ ำ
2) เป็นรำคำพร้อมอุปกรณ์
ตำมบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวำคม 2561 
หน้ำ 21 ล ำดับที ่10.10 รำยกำรที ่10.10.2 
คุณลักษณะเฉพำะสังเขป หน้ำ 73 

จัดซ้ือชั้นวำงหนังสือ จ ำนวน 1 ตัว 2,500 บำท

จัดซ้ือเคร่ืองดูดฝุ่น จ ำนวน 1 เคร่ือง 14,000 บำท
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จ ำนวน

จ ำนวนจัดซ้ือรถยนต์โดยสำร 12 ทีน่ั่ง จ ำนวน 1 คัน 1,288,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือ รถโดยสำรขนำด 12 ทีน่ั่ง (ดีเซล) ปริมำตรกระบอก
ไม่ต่ ำกว่ำ 2,400 ซีซีหรือก ำลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ำกว่ำ 90 กิโลวัตต์ 
รำคำคันละ 1,288,000.-บำท จ ำนวน 1 คัน
มีคุณลักษณะ ดังนี้
1 มีคอนโซลหลังคนขับ ปูพืน้ และกรุผนังโดยรอบ แยกทีน่ั่ง
2 เป็นรถโดยสำรหลังคำสูง
3 มีพนักพิงสำมำรถปรับเอน นอนได้หลำยระดับ
4 เป็นรำคำรวมเคร่ืองปรับอำกำศ ฟิล์มกรองแสง และพ่นกันสนิม
ตำมบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวำคม 2561 หน้ำ 14 
ล ำดับที ่8.4 รำยกำรที ่8.4 คุณลักษณะเฉพำะสังเขป หน้ำ 66 

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือ พัดลมติดผนัง ขนำด 18 น้ิว
รำคำชุดละ 2,200.-บำท จ ำนวน 1 ตัว
คุณลักษณะพืน้ฐำน
เป็นพัดลมแบบติดผนัง ขนำด 18 น้ิว
ถือปฏิบัติกำรต้ังงบประมำณตำมรำคำในจังหวัดหรือท้องถิ่นหรือ
รำคำทีเ่คยจัดหำอย่ำงประหยัด ตำมแนวทำง หนังสือกระทรวงมหำดไทย 
ที ่มท 0808.2 / ว1989 ลงวันที่ 22 ม.ิย.2552 

ครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง

จัดซ้ือพัดลมติดผนัง ขนำด 18 น้ิว จ ำนวน 1 ตัว 2,200 บำท
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จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวนจัดซ้ือคูลเลอร์น้ ำ จ ำนวน 2 ถัง 7,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือ คูลเลอร์น้ ำสแตนเลส
รำคำชุดละ 3,500.-บำท จ ำนวน 2 ถัง
คุณลักษณะพืน้ฐำน
เป็นคูลเลอร์น้ ำสแตนเลส มีก๊อกน้ ำ ขนำด กว้ำง 38 เซนติเมตร
ถือปฏิบัติกำรต้ังงบประมำณตำมรำคำในจังหวัดหรือท้องถิ่นหรือ
รำคำทีเ่คยจัดหำอย่ำงประหยัด ตำมแนวทำง หนังสือ
กระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2 / ว1989 ลงวันที่ 22 ม.ิย.2552 

จัดซ้ือกำต้มน้ ำร้อน 1 เคร่ือง 3,900 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือ กำต้มน้ ำร้อน
รำคำชุดละ 3,900.-บำท จ ำนวน 1 เคร่ือง
คุณลักษณะพืน้ฐำน
เป็นกำต้มน้ ำร้อนไฟฟ้ำ ควำมจ ุ10 ลิตร
ถือปฏิบัติกำรต้ังงบประมำณตำมรำคำในจังหวัดหรือท้องถิ่นหรือ
รำคำทีเ่คยจัดหำอย่ำงประหยัด ตำมแนวทำง หนังสือกระทรวงมหำดไทย 
ที ่มท 0808.2 / ว1989 ลงวันที่ 22 ม.ิย.2552 

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือ จัดซ้ือชุดเคร่ืองเสียงส ำหรับอำคำร ศพอส.ฯ
รำคำชุดละ 70,000.-บำท จ ำนวน 1 ชุด
คุณลักษณะพืน้ฐำน
ชุดเคร่ืองเสียง 1 ชุด พร้อมติดต้ัง ประกอบด้วย
**เพำเวอร์มิกซ์ 12 ช่อง
**ตู้ล ำโพง 6 ใบ พร้อมขำยึดตู้ 6 ชุด 2 ทำง 400 W
**ไมค์ลอย UHF แบบเปล่ียนคล่ืนได้ รัศม ี60 เมตร
**ไมค์สำย 2 ชุด
**สำยต่อเช่ือมกับคอมพิวเตอร์ ยำว 10 เมตร จ ำนวน 1 เส้น
ถือปฏิบัติกำรต้ังงบประมำณตำมรำคำในจังหวัดหรือท้องถิ่นหรือ
รำคำทีเ่คยจัดหำอย่ำงประหยัด ตำมแนวทำง หนังสือกระทรวง
มหำดไทย ที ่มท 0808.2 / ว1989 ลงวันที่ 22 ม.ิย.2552 

ครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว

ครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ
จัดซ้ือชุดเคร่ืองเสียงส ำหรับอำคำร ศพอส.ฯ จ ำนวน 1 ชุด 70,000 บำท
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จ ำนวน
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส ำหรับงำนส ำนักงำน 
(จอแสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 น้ิว) รำคำเคร่ืองละ 17,000 บำท 
จ ำนวน 2 เคร่ือง
มีคุณลักษณะ ดังนี้
 1. มีหน่วยประมวลผลกลำง (CPU) ไม่น้อยกว่ำ 4 แกนหลัก 
(4 core) มีควำมเร็วสัญญำณนำฬิกำพืน้ฐำนไม่น้อยกว่ำ 3.1 GHz 
หรือดีกว่ำ จ ำนวน 1 หน่วย
 2. มีหน่วยควำมจ ำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่ำ 
มีขนำดไม่น้อยกว่ำ 4 GB
 3. มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลชนิด SATA หรือดีกว่ำ ขนำดควำมจุ
ไม่น้อยกว่ำ 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนำดควำมจุ
ไม่น้อยกว่ำ 120 GB จ ำนวน 1 หน่วย

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จัดซ้ือคอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะ จ ำนวน 2 เคร่ือง 34,000 บำท

 4. มี DVD – RW หรือดีกว่ำ จ ำนวน 1 หน่วย
 5. มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่ำย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่ำ จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง
 6. มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่ำ 
ไม่น้อยกว่ำ 3 ช่อง
 7. มีแป้นพิมพ์และเมำส์
 8. มีจอแสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 น้ิว จ ำนวน 1 หน่วย
ตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพืน้ฐำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ฉบับเดือนมีนำคม 2562 ประกำศ ณ วันท่ี 15 มีนำคม 2562 
ล ำดับที ่7 หน้ำ 3

98 



จ ำนวนจัดซ้ือคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค๊ จ ำนวน 1 เคร่ือง 22,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือ เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุก๊ 
สำหรับงำนประมวลผล * รำคำ 22,000.-บำท จ ำนวน 1 เคร่ือง
คุณลักษณะพืน้ฐำน 
- มีหน่วยประมวลผลกลำง (CPU) ไม่น้อยกว่ำ 4 แกนหลัก (4 core) 
จ ำนวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่ำงใดอย่ำงหน่ึง หรือดีกว่ำ ดังนี ้
1. ในกรณีทีมี่หน่วยควำมจ ำแบบ Cache Memory รวมในระดับ 
(Level) เดียวกัน ขนำดไม่น้อยกว่ำ 4 MB ต้องมีควำมเร็วสัญญำณ
นำฬิกำพืน้ฐำนไม่น้อยกว่ำ 2.2 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้ำนกรำฟิก 
(Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่ำ 10 แกน หรือ 
2. ในกรณีทีมี่หน่วยควำมจ ำแบบ Cache Memory รวมในระดับ 
(Level) เดียวกัน ขนำดไม่น้อยกว่ำ 6 MB ต้องมีควำมเร็วสัญญำณ
นำฬิกำพืน้ฐำนไม่น้อยกว่ำ 1.6 GHz และมีเทคโนโลยีเพิม่สัญญำณ

นำฬิกำได้ในกรณีทีต้่องใช้ควำมสำมำรถในกำรประมวลผลสูง 
- มีหน่วยควำมจ ำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่ำ ขนำดไม่น้อยกว่ำ 
8 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่ำ ขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ 
1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ 120 GB 
จำนวน 1 หน่วย 
- มีจอภำพทีร่องรับควำมละเอียดไม่น้อยกว่ำ 1,366 x 768 Pixel และมี
ขนำดไม่น้อยกว่ำ 12 น้ิว 
- มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่ำ ไม่น้อยกว่ำ 3 ช่อง 
- มีช่องเช่ือมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง 
- มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่ำย (Network Interface) แบบ 
10/100/1000 Base-T หรือดีกว่ำ จำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง 
- สำมำรถใช้งำนได้ไม่น้อยกว่ำ Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ 
Bluetooth 
ตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพืน้ฐำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับ
เดือนมีนำคม 2562 ประกำศ ณ วันท่ี 15 มีนำคม 2562 
ล ำดับที ่13 หน้ำ 6 - 7

99 



จ ำนวน

จ ำนวน
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือเคร่ืองส ำรองไฟฟ้ำ ขนำด 800 VA 
รำคำเคร่ืองละ 2,500 จ ำนวน 2 เคร่ือง
มีคุณลักษณะ ดังนี้
 1. มีก ำลังไฟฟ้ำด้ำนนอกไม่น้อยกว่ำ 800 AV (480 Watts)
 2. สำมำรถส ำรองไฟฟ้ำได้ไม่น้อยกว่ำ 15 นำที
ตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพืน้ฐำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ฉบับเดือนมีนำคม 2562 ประกำศ ณ วันท่ี 15 มีนำคม 2562 
ล ำดับที ่61 หน้ำ 22

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึก 
(Ink Tank Printer)รำคำเคร่ืองละ 4,300 บำท จ ำนวน 1 เคร่ือง
มีคุณลักษณะ ดังนี้
1. เป็นเคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ ์
(Ink Tank Printer) จำกโรงงำนผู้ผลิต
 2. มีควำมละเอียดในกำรพิมพ์ไม่น้อยกว่ำ 1,200 x 1,200 dpi
 3. มีควำมเร็วในกำรพิมพ์ร่ำงขำวด ำส ำหรับกระดำษขนำด A4 
    ไม่น้อยกว่ำ 20 หน้ำต่อนำท ี(ppm) หรือ 8.8 ภำพต่อนำที (ipm)
 4. มีควำมเร็วในกำรพิมพ์ร่ำงสีส ำหรับกระดำษขนำด A4 ไม่น้อยกว่ำ 10 
หน้ำต่อนำท(ีppm) หรือ 5 ภำพต่อนำที (ipm)
 5. มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่ำจ ำนวนไม่น้อย
กว่ำ 1 ช่อง
 6. มีถำดใส่กระดำษได้ไม่น้อยกว่ำ 50 แผ่น
 7. สำมำรถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal, และ Custom
ตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพืน้ฐำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ฉบับเดือนมีนำคม 2562 ประกำศ ณ วันท่ี 15 มีนำคม 2562 
ล ำดับที ่42 หน้ำ 16

จัดซ้ือเคร่ืองส ำรองไฟฟ้ำ ขนำด 800 VA จ ำนวน 2 เคร่ือง 5,000 บำท

จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 
จ ำนวน 1 เคร่ือง

4,300 บำท
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จ ำนวน

จ ำนวน

รวม
รวม

จ ำนวน
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจ้ำงทีป่รึกษำประเมินควำมพึงพอใจของประชำชน
ทีมี่ต่อกำรให้บริกำรของ อบต.แม่สูน     

รำยจ่ำยอื่น
ค่ำจ้ำงทีป่รึกษำประเมินควำมพึงพอใจ 20,000 บำท

งบรายจ่ายอ่ืน 20,000 บาท
รายจ่ายอ่ืน 20,000 บาท

จัดซ้ือเต๊นท์ผ้ำใบโครงเหล็กหนำ ขนำด 4 เมตร X 8 เมตร จ ำนวน 2 หลัง 39,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือ เต๊นท์ผ้ำใบทรงโค้ง ขนำด 4X8 เมตร 
รำคำหลังละ 19,500.-บำท จ ำนวน 2 หลัง
คุณลักษณะพืน้ฐำน
1 เป็นเต๊นท์ผ้ำใบพร้อมโครงหลังคำเหล็กหนำ ทรงโค้ง 
ขนำดกว้ำง 4.00 เมตร ยำว 8.00 เมตร สูง 2.50 เมตร
2 ท ำจำกวัสดุคงทน สำมำรถถอดประกอบติดต้ังได้ง่ำย สะดวกต่อกำรขน
ย้ำย ต้ังงบประมำณตำมรำคำในจังหวัดหรือท้องถิ่นหรือรำคำทีเ่คยจัดหำ
อย่ำงประหยัด ถือปฏิบัติกำรตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 
0808.2 / ว1989 ลงวันที่ 22 มิย 2552

จัดซ้ือเต๊นท์ผ้ำใบโครงเหล็กหนำ ขนำด 4 เมตร X 6 เมตร จ ำนวน 2 หลัง 37,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือ เต๊นท์ผ้ำใบทรงโค้ง ขนำด 4X6 เมตร 
รำคำหลังละ 18,500.-บำท จ ำนวน 2 หลัง
คุณลักษณะพืน้ฐำน
1 เป็นเต๊นท์ผ้ำใบพร้อมโครงหลังคำเหล็กหนำ ทรงโค้ง 
ขนำดกว้ำง 4.00 เมตร ยำว 6.00 เมตร สูง 2.50 เมตร
2 ท ำจำกวัสดุคงทน สำมำรถถอดประกอบติดต้ังได้ง่ำย สะดวกต่อกำรขน
ย้ำย ต้ังงบประมำณตำมรำคำในจังหวัดหรือท้องถิ่นหรือรำคำทีเ่คยจัดหำ
อย่ำงประหยัด ถือปฏิบัติกำรตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 
0808.2 / ว1989 ลงวันที่ 22 มิย 2552

ครุภัณฑ์อื่น
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รวม
รวม
รวม

จ ำนวน
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น เช่น  ค่ำเคร่ือง
เสียง  เคร่ืองด่ืม  ค่ำอำหำร  ค่ำวัสดุ  อุปกรณ์ จัดท ำป้ำย กำร
ประชำสัมพันธ ์ ฯลฯ ตำมควำมจ ำเป็น และประหยัด และ เป็นไปตำม 
ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพิม่เติมถึง(ฉบับที ่3)พ.ศ.
2561 , หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด ที ่มท 0810.3 / ว 5797 
ลงวันที่ 10 ตุลำคม 2559 , หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด ที ่มท 
0810.3/ว 0357 ลงวันที่ 19 มกรำคม 2561 , หนังสือ
กระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0810.3/ว 6046 ลงวันที่ 19 ตุลำคม 2561 , 
หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด ที ่มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 
15 พฤษภำคม 2562 ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 
ยุทธศำสตร์ท่ี 2 หน้ำ 32

รำยจ่ำยเกี่ยวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ
โครงกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น 20,000 บำท

งบด าเนินงาน 20,000 บาท
ค่าใชส้อย 20,000 บาท

งานวางแผนสถิตแิละวิชาการ 20,000 บาท
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รวม
รวม
รวม

จ ำนวน
(1) ค่ำถ่ำยเอกสำร ค่ำเย็บหนังสือหรือเข้ำปกหนังสือ หรือจัดท ำเอกสำร
รูปเล่มอื่นใดทีเ่กี่ยวกับกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจและอ ำนำจหน้ำท่ีของ 
อบต.แม่สูน 
(2) ค่ำโฆษณำและเผยแพร่กำรด ำเนินกิจกำรของ อบต.แม่สูน ในส่ือ
ประเภทต่ำง ๆ เช่น วิทยุกระจำยเสียง โทรทัศน์ หนังสือพิมพ ์วำรสำร 
แผ่นพับ ป้ำยประชำสัมพันธ ์ส่ิงพิมพ์ต่ำง ๆ ค่ำจัดท ำป้ำยหรือแผงปิด
ประกำศ กำรจ้ำงท ำโปสเตอร์ กำรบันทึกภำพยนตร์ วีดีโอ วีดีทัศน์ ค่ำล้ำง
อัดขยำยรูปถ่ำย และค่ำใช้จ่ำยเพือ่โฆษณำและเผยแพร่อื่น ๆ ทีเ่กี่ยวกับ
กำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจและอ ำนำจหน้ำทีข่อง อบต.แม่สูน 
(3) ค่ำธรรมเนียมต่ำง ๆ ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินคดีตำมค ำพิพำกษำ 
ค่ำธรรมเนียมศำล ค่ำธรรมเนียมทีดิ่น หรือ ค่ำธรรมเนียมใด ๆ ทีเ่กี่ยวกับ
กำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจและอ ำนำจหน้ำทีข่อง อบต.แม่สูน 

รำยจ่ำยเพือ่ให้ได้มำซ่ึงบริกำร
ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรต่ำง ๆ 50,000 บำท

งบด าเนินงาน 405,000 บาท
ค่าใชส้อย 340,000 บาท

งานบริหารงานคลัง 422,000 บาท

(4) ค่ำเบีย้ประกัน เพือ่จ่ำยเป็นค่ำเบีย้ประกันรถรำชกำรของ อบต.แม่สูน
(5) ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรให้ผู้รับจ้ำงเหมำท ำกำรอย่ำงหน่ึงอย่ำงใด ซ่ึงมิใช่
เป็นกำรประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม เสริมสร้ำงครุภัณฑ์หรือส่ิงก่อสร้ำง 
ฯลฯ เช่น ค่ำจ้ำงเหมำแรงงำนบุคคลภำยนอกเพือ่ปฏิบัติงำนต่ำง ๆ ค่ำจ้ำง
เหมำพนักงำนรักษำควำมปลอดภัย จ้ำงเหมำท ำควำมสะอำด ค่ำบริกำร
ก ำจัดปลวกหรือแมลง ค่ำจ้ำงเหมำท ำของ และค่ำจ้ำงเหมำอื่น ๆ ฯลฯ  ที่
เกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจและอ ำนำจหน้ำทีข่อง อบต.แม่สูน ถือ
ปฏิบัติตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที ่มท 0808.2 / ว 
7120 ลงวันที่ 9 ธันวำคม 2559 และ อัตรำทีก่ ำหนดไว้ใน หนังสือท่ี มท 
0808.2 / ว0746  ลงวันที่ 1 กุมภำพันธ ์2562
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จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวนค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 10,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำทรัพย์สิน เพือ่ให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ 
ถือปฏิบัติตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทยที ่มท 0808.2/ว0746 
ลงวันที่ 1 กุมภำพันธ ์2562

โครงกำรฝึกอบรมเพือ่กำรพัฒนำองค์ควำมรู้เกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนกำร
จัดเก็บรำยได้ กำรเงินกำรคลัง และกำรพัสดุ

20,000 บำท
เพือ่เป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรฝึกอบรมเพือ่กำรพัฒนำองค์ควำมรู้
เกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนกำรจัดเก็บรำยได้ กำรเงินกำรคลัง และ กำรพัสดุ 
ประจ ำป ี2563 ได้แก ่ค่ำป้ำย ค่ำวิทยำกร ค่ำพำหนะวิทยำกร ค่ำอำหำร
ว่ำงพร้อมเคร่ืองด่ืม ค่ำอำหำร ค่ำอุปกรณ์ ฯลฯ และ ค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ตำม
ควำมจ ำเป็นและประหยัด โดยถือปฏิบัติตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย
ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม และกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของ
เจ้ำหน้ำท่ีท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น(พ.ศ.
2561-2565) ยุทธศำสตร์ท่ี 7 หน้ำ 89

โครงกำรปรับปรุงข้อมูลแผนทีภ่ำษีและทะเบียนทรัพย์สิน 220,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรปรับปรุงแผนทีภ่ำษี
และทะเบียนทรัพย์สิน กำรพัฒนำระบบจัดเก็บรำยได้ของต ำบลแม่สูน ให้
ได้มำตรฐำนมีประสิทธิภำพ ประสิทธิผล ฯลฯ และ ค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ตำม
ควำมจ ำเป็นและประหยัด ถือปฏิบัติตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำ
ด้วยแผนทีภ่ำษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2550,หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที ่มท 
0808.3/ว462 ลงวันที่ 29 กุมภำพันธ ์2551,หนังสือกระทรวงมหำดไทย 
ที ่มท 0808.3/ว67 ลงวันที่ 9 มกรำคม 2555,หนังสือกรมส่งเสริมกำร
ปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.3/ว483 ลงวันที่ 19 กุมภำพันธ ์2561 
ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศำสตร์ท่ี 7 หน้ำ 88

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 40,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและ
นอกรำชอำณำจักร เช่น ค่ำเบีย้เล้ียง ค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำทีพ่ัก ค่ำบริกำร
จอดรถ ณ ท่ำอำกำศยำน ค่ำผ่ำนทำงด่วนพิเศษ ค่ำธรรมเนียมในกำรใช้
สนำมบิน ค่ำลงทะเบียนต่ำงๆ ฯลฯ ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย
ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถิ่น พ.ศ. 
2555 และท่ีมีกำรแก้ไขเพิม่เติม , ถือปฏิบัติตำมหนังสือ ที ่มท 0808.2 / 
ว 1797 ลงวันที่ 2 เมษำยน 2561 

รำยจ่ำยเกี่ยวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ
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รวม
จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำแผ่นหรือจำนบันทึกข้อมูล, อุปกรณ์บันทึกข้อมูล 
(Diskett, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disk, Digital 
Video Disk, Flash Drive), เทปบันทึกข้อมูล (Reel Magnetic Tape, 
Cassette Tape, Cartrige Tape), หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ส ำหรับ
เคร่ืองพิมพ์คอมพิวเตอร์, ตลับผงหมึกส ำหรับเคร่ืองพิมพ์แบบเลเซอร์, 
กระดำษต่อเน่ือง, สำยเคเบิล้, หน่วยประมวลผล, ฮำร์ดดิสก์ไดนร์, ซีดีรอม
ไดร์ฟ, แผ่นกรองแสง, แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ ์(Key Board), 
เมนบอร์ด (Main Board), เมมโมร่ีชิป (Memor Chip) เช่น RAM, คัต
เตอร์ฟีดเตอร์ (Cut Sheet Feeder), เมำส์ (Mouse), 

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำแก๊สหุงต้ม, น้ ำมันเช้ือเพลิง, น้ ำมันดีเซล, น้ ำมันก๊ำด, 
น้ ำมันเบนซิน, น้ ำมันเตำ, น้ ำมันจำรบ,ี น้ ำมันเคร่ือง, ถ่ำน, ก๊ำส ฯลฯถือ
ปฏิบัติตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ที ่มท 
0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16 กรกฎำคม 2556 หนังสือกรมส่งเสริมกำร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 
มิถุนำยน 2558 หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด 
ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนำยน 2559

วัสดุคอมพิวเตอร์ 20,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำวัสดุส ำนักงำน เช่น กระดำษ, หมึก, แฟ้ม, แบบพิมพ์กุญแจ
, ซอง, ธง, นำฬิกำ, หนังสือ, เคร่ืองคิดเลขขนำดเล็ก, เคร่ืองเจำะกระดำษ
ขนำดเล็ก, ทีเ่ย็บกระดำษขนำดเล็ก, ไม้บรรทัดเหล็ก,  กรรไกร, เก้ำอี้
พลำสติกน้ ำด่ืมส ำหรับบริกำรประชำชนในส ำนักงำน ฯลฯ เพือ่ใช้ในกำร
ปฏิบัติงำนตำมภำรกิจหน้ำทีข่อง อบต.แม่สูน ถือปฏิบัติตำมหนังสือกรม
ส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ที ่มท 0808.2/ว1657 ลง
วันท่ี 16 กรกฎำคม 2556 หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนำยน 2558 หนังสือกรม
ส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันท่ี 27 มิถุนำยน 2559

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 5,000 บำท

ค่าวัสดุ 65,000 บาท
วัสดุส ำนักงำน 40,000 บำท
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รวม
รวม

จ ำนวน

17,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะ จ ำนวน 1 เคร่ือง 17,000 บำท

งบลงทุน 17,000 บาท

พรินเตอร์สวิตชิ่งบ๊อกซ์ (Print Switching Box), เคร่ืองกระจำยสัญญำณ 
(Hub), แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิส์ (Card) เช่น Ethernet Card, Lan 
Card, Antivirus Card, Sound Card เป็นต้น เคร่ืองอ่ำนและบันทึก
ข้อมูลแบบต่ำงๆ เช่น แบบดิสเกตต์ (Diskette), แบบฮำร์ดดิสเกตต์ 
(Hard Disk), แบบซีดีรอม (CD-ROM), แบบออพติคอล (Optical) ฯลฯ 
ถือปฏิบัติตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ที ่
มท 0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16 กรกฎำคม 2556 หนังสือกรมส่งเสริม
กำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 
มิถุนำยน 2558 หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด 
ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนำยน 2559

ค่าครุภัณฑ์

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส ำหรับงำนส ำนักงำน 
(จอแสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 น้ิว) 
รำคำเคร่ืองละ 17,000 บำท จ ำนวน 1 เคร่ือง
มีคุณลักษณะ ดังนี้
 1. มีหน่วยประมวลผลกลำง (CPU) ไม่น้อยกว่ำ 4 แกนหลัก 
(4 core) มีควำมเร็วสัญญำณนำฬิกำพืน้ฐำนไม่น้อยกว่ำ 3.1 GHz 
หรือดีกว่ำ จ ำนวน 1 หน่วย
 2. มีหน่วยควำมจ ำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่ำ 
มีขนำดไม่น้อยกว่ำ 4 GB
 3. มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลชนิด SATA หรือดีกว่ำ ขนำดควำมจุ
ไม่น้อยกว่ำ 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนำดควำมจุ
ไม่น้อยกว่ำ 120 GB จ ำนวน 1 หน่วย

106 



รวม
รวม
รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน
เพือ่จ่ำยเป็นเงินเพิม่กำรครองชีพชั่วครำวให้แก่พนักงำนจ้ำง ตำมแผน
อัตรำก ำลัง 3 ป ี(พ.ศ. 2561 - 2563) โดยค ำนวณต้ังจ่ำยไว้จ ำนวน 12 
เดือน ถือปฏิบัติตำมหนังสือส ำนักงำน กจ. กท. และ ก.อบต. ที ่มท 
0809.2/ ว138  ลงวันที่ 30 ธันวำคม 2558

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำงและเงินปรับปรุงค่ำตอบแทน
พนักงำนจ้ำงโดยค ำนวณต้ังจ่ำยไว้จ ำนวน 12 เดือน ตำมแผนอัตรำก ำลัง 
3 ป ี(พ.ศ. 2561 - 2563) ถือปฏิบัติตำมหนังสือส ำนักงำน กจ. กท. และ 
ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว138  ลงวันที่ 30 ธันวำคม 2558

เงินเพิม่ต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง 60,000 บำท

440,220 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นเงินเดือนพนักงำนส่วนต ำบลและเงินปรับปรุงเงินเดือน
พนักงำนส่วนต ำบลประจ ำปี ตำมแผนอัตรำก ำลัง 3 ป ี(พ.ศ. 2561 - 
2563)โดยค ำนวณต้ังจ่ำยไว้จ ำนวน 12 เดือน ถือปฏิบัติตำมหนังสือ
ส ำนักงำน กจ. กท. และก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว138  ลงวันที่ 30 
ธันวำคม 2558

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 540,000 บำท

1,090,905 บาท
งบบุคลากร 1,040,220 บาท

เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 1,040,220 บาท

4. ม ีDVD – RW หรือดีกว่ำ จ ำนวน 1 หน่วย
 5. มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่ำย (Network Interface) แบบ 
10/100/1000 Base-T หรือดีกว่ำ จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง
 6. มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่ำ 
ไม่น้อยกว่ำ 3 ช่อง
 7. มีแป้นพิมพ์และเมำส์
 8. มีจอแสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 น้ิว จ ำนวน 1 หน่วย
ตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพืน้ฐำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ฉบับเดือนมีนำคม 2562 ประกำศ ณ วันท่ี 15 มีนำคม 2562 
ล ำดับที ่7 หน้ำ 3

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน

เงินเดือนพนักงำน
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รวม
รวม

จ ำนวน

จ ำนวน
เพือ่จ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรให้แก่ผู้บริหำรพนักงำน
ส่วนต ำบลและลูกจ้ำงประจ ำ ซ่ึงมีสิทธิเบิกเงินได้ตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำบุตรของ
พนักงำนส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และท่ีแก้ไขเพิม่เติมและหนังสือ
กรมบัญชีกลำง ด่วนท่ีสุด ที ่กค. 0422.3/ว257 ลงวันที่ 28 มิถุนำยน 
2559

**เพือ่จ่ำยเป็นค่ำป่วยกำรชดเชยกำรงำนหรือเวลำทีเ่สียไปเพือ่สนับสนุน
กำรปฏิบัติหน้ำทีข่องอำสำสมัคร ตำมควำมบัญญัติใน ข้อ 4 , ข้อ 6 (1) 
(2) แห่งระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยให้แก่
อำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พุทธศักรำช 2560
**เพือ่จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร ของผู้มีสิทธิ
ได้รับ ตำมระเบียบ กฏหมำยก ำหนด
**เพือ่จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนของบุคคลหน่วยงำนอื่น หรือ 
องค์กรเอกชน ผู้ปฏิบัติงำนเป็นประโยชน์ให้กับองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
แม่สูน ผู้มีสิทธิได้รับตำม ระเบียบ กฎหมำยก ำหนด

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร 9,000 บำท

ค่าตอบแทน 50,685 บาท
ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 41,685 บำท

งบด าเนินงาน 50,685 บาท

**เพือ่จ่ำยเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นส ำหรับพนักงำนส่วนท้องถิ่นเป็น
กรณีพิเศษ (เงินรำงวัลประจ ำปี) ประจ ำป ีพ.ศ. 2563 ส ำหรับพนักงำน 
อบต. พนักงำนจ้ำง และพนักงำนทีไ่ด้รับเงินเดือน ค่ำจ้ำง และ
ค่ำตอบแทนจำกงบประมำณเงินอุดหนุนของรัฐบำล เพือ่เป็นกำรส่งเสริม
กำรปรับปรุงประสิทธิภำพและประสิทธิผลของงำนรำชกำรและเป็นขวัญ 
ก ำลังใจในกำรปฏิบัติงำน ต้ังจ่ำยตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วย
กำรก ำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รำงวัลประจ ำปีแก่พนักงำนส่วนท้องถิ่นฯ พ.ศ. 2557 ปรำกฏใน
แผนพัฒนำท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)ยุทธศำสตร์ท่ี 7 หน้ำ 88
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รวม
รวม
รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน
เพือ่เป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรฝึกอบรมป้องกันอุบัติภัยเบือ้งต้นใน
สถำนศึกษำ ได้แก ่ค่ำป้ำย ค่ำวิทยำกร ค่ำพำหนะวิทยำกร ค่ำอำหำรว่ำง
พร้อมเคร่ืองด่ืม ค่ำอำหำร ค่ำอุปกรณ์ ฯลฯ และ ค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ตำม
ควำมจ ำเป็นและประหยัด โดยถือปฏิบัติตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย 
ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม และกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของ
เจ้ำหน้ำท่ีท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น(พ.ศ.
2561-2565) ยุทธศำสตร์ท่ี 2 หน้ำ 36

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำด ำเนินกำรโครงกำรฝึกอบรม เพิม่เติม อำสำสมัคร อปพร. 
ต ำบลแม่สูน เช่น ค่ำอบรม ค่ำด ำเนินกำรต่ำง ๆ และ ค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ตำม
ควำมจ ำเป็นและประหยัด โดยถือปฏิบัติตำม ตำมระเบียบคณะกรรมกำร
ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยแห่งชำติ ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยของอำสำสมัคร
ในกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย พ.ศ. 2560 , ระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม และกำรเข้ำรับกำร
ฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น
(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศำสตร์ท่ี 2 หน้ำ 35

โครงกำรฝึกอบรมป้องกันอุบัติภัยเบือ้งต้นในสถำนศึกษำ 20,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำด ำเนินกำรของศูนย ์อปพร. เช่น ค่ำอบรม ค่ำด ำเนินกำร
ต่ำง ๆ และ ค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ตำมควำมจ ำเป็นและประหยัด โดยถือปฏิบัติ
ตำม ตำมระเบียบคณะกรรมกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยแห่งชำติ 
ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยของอำสำสมัครในกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 
พ.ศ. 2560 ,ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร
ฝึกอบรม และกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำทีท่้องถิ่น พ.ศ. 2557 
ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศำสตร์ท่ี 2 หน้ำ 35

โครงกำรฝึกอบรม เพิม่เติม อำสำสมัคร อปพร. ต ำบลแม่สูน 100,000 บำท

รำยจ่ำยเกี่ยวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ
โครงกำรค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรของ ศูนย์ อปพร. ต ำบลแม่สูน 10,000 บำท

งบด าเนินงาน 200,000 บาท
ค่าใชส้อย 150,000 บาท

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 200,000 บาท
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จ ำนวน

รวม
จ ำนวนวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ 5,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำวัสดุไฟฟ้ำและวิทย ุเช่น ไมโครโฟน, ขำต้ังไมโครโฟน, 
ฟิวส์, สำยไฟฟ้ำ, หลอดไฟฟ้ำ, หลอดไฟ, เข็มขัดรัดสำยไฟฟ้ำ, ปล๊ัก
ไฟฟ้ำ, สวิตซ์ไฟฟ้ำ, หลอดวิทยุทรำนซิสเตอร์และชิ้นส่วนวิทย,ุ ลูกถ้วย
สำยอำกำศ, รีซีสเตอร์, มูฟวิง่คอยส์คอนเดนเซอร์, ขำหลอดฟลูออ
เรสเซนซ์, เบรกเกอร์, สำยอำกำศ หรือเสำอำกำศส ำหรับวิทย,ุ ฯลฯ 
เพือ่ใช้ในกำรซ่อมแซม ปรับปรุง หรือ ติดต้ังระบบไฟฟ้ำของ 
อบต.แม่สูน ถือปฏิบัติตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ที ่มท 0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16 
กรกฎำคม 2556 หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนำยน 2558 
หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด 
ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนำยน 2559

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรรณรงค์ควำมปลอดภัยและลดอุบัติ
เหตุทำงถนน เช่น ค่ำป้ำย ค่ำวิทยำกร ค่ำพำหนะวิทยำกร ค่ำอำหำรว่ำง
พร้อมเคร่ืองด่ืม ค่ำอำหำร ค่ำอุปกรณ์ ฯลฯ และ ค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ตำม
ควำมจ ำเป็นและประหยัด โดยถือปฏิบัติตำม หนังสือกรมส่งเสริมกำร
ปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ที ่มท 0804.5/ว1634 ลงวันที่ 22 กันยำยน 
2557,หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ที ่มท 0810.4/ว
4202 ลงวันที่ 25 ธันวำคม 2561,หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ที ่มท 0810.4/ว1346 ลงวันที่ 29 มีนำคม 2562,
หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ที ่มท 0810.4/ว 
1464 ลงวันที่ 5 เมษำยน 2562 ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น(พ.ศ.
2561-2565) ยุทธศำสตร์ท่ี 2 หน้ำ 36

ค่าวัสดุ 50,000 บาท

โครงกำรรณรงค์ควำมปลอดภัยและลดอุบัติเหตุทำงถนน 20,000 บำท
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จ ำนวน

จ ำนวนวัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ 5,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็น ค่ำวัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย ์อำทิเช่น ผงเคมีส ำหรับ
เติมถังดับเพลิง ชุดเคร่ืองมือผ่ำตัด, ทีว่ำงกรวยแก้ว, กระบอกตวง, เบ้ำ
หลอม, ห ู(Stethoscope), เปลหำมคนไข,้ คีมถอนฟัน, เคร่ืองวัดน้ ำฝน 
ถังเก็บเชื้อเพลิง, เคร่ืองนึ่ง, เคร่ืองมือวิทยำศำสตร์, ส ำลี และผ้ำพันแผล, 
เวชภัณฑ์, แอลกอฮอล์, ฟิล์มเอกซเรย์, เคมีภัณฑ์, ออกซิเจน, น้ ำยำต่ำงๆ, 
เลือด, สำยยำง, ลูกยำง, หลอดแก้ว, ลวดเช่ือมเงิน, ถุงมือ, กระดำษกรอง
, จุกต่ำง ๆ , ฯลฯ ถือปฏิบัติตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ที ่มท 0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16 กรกฎำคม 2556 
หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ว 
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนำยน 2558 หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนำยน 2559

วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง 5,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำไขควง, ประแจ, แม่แรง, กุญแจปำกตำย, กุญแจเล่ือน, 
คีมล็อค, ล็อคเกียร์, ล็อคคลัตช,์ กระจกโค้งมน, ล็อคพวงมำลัย, สัญญำณ
ไฟกระพริบ, สัญญำณไฟฉุกเฉิน, กรวยจรำจร, ยำงรถยนต์, น้ ำมันเบรก, 
น๊อตและสกรู, สำยไมล์, เพลำ, ฟิล์มกรองแสง, เบำะรถยนต์, เคร่ืองยนต์ 
(อะไหล่), ชุดเกียร์รถยนต์, เบรก, ครัช, พวงมำลัย, สำยพำนใบพัด, หม้อ
น้ ำ, หัวเทียน, แบตเตอร่ี, จำนจ่ำย, ล้อ, ถังน้ ำมัน, ไฟหน้ำ, ไฟเบรก, อำน
จักรยำน, ตลับลูกปืน, กระจกมองข้ำงรถยนต์, กันชนรถยนต์, เข็มขัน
นิรภัย ฯลฯถือปฏิบัติตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ด่วนท่ีสุด ที ่มท 0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16 กรกฎำคม 2556 หนังสือ
กรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ว 1134 
ลงวันที่ 9 มิถุนำยน 2558 หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ด่วนท่ีสุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนำยน 2559
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จ ำนวน

จ ำนวน

รวม
รวม
รวม

จ ำนวน
เพือ่จ่ำยเป็นเงินเดือนพนักงำนส่วนต ำบล ข้ำรำชกำรครู อบต. บุคลำกร
ทำงกำรศึกษำและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงำนส่วนต ำบลประจ ำป ีตำม
แผนอัตรำก ำลัง 3 ป ี(พ.ศ. 2561 - 2563)โดยค ำนวณต้ังจ่ำยไว้จ ำนวน 
12 เดือน ถือปฏิบัติตำมหนังสือส ำนักงำน กจ. กท. และก.อบต. ที ่มท 
0809.2/ว138  ลงวันที่ 30 ธันวำคม 2558

เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 9,275,020 บาท
เงินเดือนพนักงำน 5,705,140 บำท

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับการศึกษา 10,656,680 บาท

งบบุคลากร 9,275,020 บาท

วัสดุเคร่ืองดับเพลิง 25,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุเคร่ืองดับเพลิง หัวฉีดดับเพลิง ข้อต่อ 
สำยส่งน้ ำดับเพลิง ฯลฯ ตำมควำมจ ำเป็นและประหยัด     
ถือปฏิบัติตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ที ่มท 0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16 
กรกฎำคม 2556 หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนำยน 2558 
หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด 
ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนำยน 2559

วัสดุเคร่ืองแต่งกำย 10,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำเคร่ืองแต่งกำย ส ำหรับผู้ปฏิบัติงำน บริกำรสำธำณะ 
ภำยในขอบเขตอ ำนำจหน้ำที ่ฯ อำทิเช่น , เส้ือ, กำงเกง, ผ้ำ, ถุงเท้ำ, 
รองเท้ำ, เข็มขัด, หมวก, ผ้ำผูกคอ, ฯลฯ  ตำมควำมจ ำเป็นและประหยัด 
ถือปฏิบัติตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ที ่
มท 0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16 กรกฎำคม 2556 หนังสือกรมส่งเสริม
กำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ว 1134 
ลงวันที่ 9 มิถุนำยน 2558 หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ด่วนท่ีสุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนำยน 2559
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จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน
เพือ่จ่ำยเป็นเงินเพิม่กำรครองชีพชั่วครำวให้แก่พนักงำนจ้ำง ตำม
ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงินเพิม่กำรครองชีพ
ชั่วครำวของข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงประจ ำส่วนรำชกำร (ฉบับที ่6) 
พ.ศ. 2558 และมติ ก.อบต.จ.เชียงใหม ่คร้ังท่ี 7/2558 
เมื่อวันที ่20 ก.ค. 2558 โดยค ำนวณต้ังจ่ำยไว้จ ำนวน 12 เดือน

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง และเงินปรับปรุงค่ำตอบแทน
พนักงำนจ้ำง โดยค ำนวณต้ังจ่ำยไว้จ ำนวน 12 เดือน

เงินเพิม่ต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง 192,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นเงินวิทยฐำนะของข้ำรำชกำรครู อบต. และ บุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ ตำม พรบ.เงินเดือน เงินวิทยฐำนะ และเงินประจ ำ
ต ำแหน่งข้ำรำชกำรครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ(รวมท่ีมีกำรแก้ไข)
โดยค ำนวณต้ังจ่ำยไว้จ ำนวน 12 เดือน

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 2,889,480 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่งประเภทบริหำรท้องถิ่น ประเภท
อ ำนวยกำรท้องถิ่น ประเภทวิชำชีพเฉพำะ และเช่ียวชำญเฉพำะให้กับ
พนักงำน อบต. ตำมบัญชีอัตรำเงินประจ ำต ำแหน่งของพนักงำนส่วน
ท้องถิ่น ตำมประกำศ ก.อบต.จ.เชียงใหม ่เร่ือง หลักเกณฑ์และเง่ือนไข
เกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคลของ อบต. (แก้ไขเพิม่เติมถึง ฉบับที ่31 ) 
โดยค ำนวณต้ังจ่ำยไว้จ ำนวน 12 เดือน

เงินวิทยฐำนะ 428,400 บำท

เงินประจ ำต ำแหน่ง 60,000 บำท
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รวม
รวม

จ ำนวน

จ ำนวน
เพือ่จ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรให้แก่พนักงำนส่วนต ำบล 
ข้ำรำชกำรครู อบต. และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  ซ่ึงมีสิทธิเบิกเงินได้ตำม
ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำบุตร
ของพนักงำนส่วนท้อถิ่น พ.ศ.2541และท่ีแก้ไขเพิม่เติมและหนังสือ
กรมบัญชีกลำง ด่วนท่ีสุด ที ่กค. 0422.3/ว257 ลงวันที่ 28 มิถุนำยน 
2559    

เพือ่จ่ำยเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นส ำหรับพนักงำนส่วนท้องถิ่นเป็น
กรณีพิเศษ (เงินรำงวัลประจ ำปี) ประจ ำป ีพ.ศ. 2563 ส ำหรับพนักงำน 
อบต. พนักงำนจ้ำง และพนักงำนทีไ่ด้รับเงินเดือน ค่ำจ้ำง และ
ค่ำตอบแทนจำกงบประมำณเงินอุดหนุนของรัฐบำล เพือ่เป็นกำรส่งเสริม
กำรปรับปรุงประสิทธิภำพและประสิทธิผลของงำนรำชกำรและเป็นขวัญ 
ก ำลังใจในกำรปฏิบัติงำน ต้ังจ่ำยตำมระเบียบ กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วย
กำรก ำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รำงวัลประจ ำปี แก่พนักงำนส่วนท้องถิ่นฯ พ.ศ. 2557 ปรำกฏใน
แผนพัฒนำท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)ยุทธศำสตร์ท่ี 7 หน้ำ 88

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร 16,800 บำท

ค่าตอบแทน 264,960 บาท
ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 248,160 บำท

งบด าเนินงาน 414,960 บาท
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รวม

จ ำนวน

จ ำนวนค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 20,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและ
นอกรำชอำณำจักร เช่น ค่ำเบีย้เล้ียง ค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำทีพ่ัก ค่ำบริกำร
จอดรถ ณ ท่ำอำกำศยำน ค่ำผ่ำนทำงด่วนพิเศษ ค่ำธรรมเนียมในกำรใช้
สนำมบิน ค่ำลงทะเบียนต่ำงๆ ฯลฯ ถือปฏิบัติตำมหนังสือ ที ่มท 0808.2/
ว 1797 ลงวันที่ 2 เมษำยน 2561 

(1) ค่ำถ่ำยเอกสำร ค่ำเย็บหนังสือหรือเข้ำปกหนังสือ หรือจัดท ำเอกสำร
รูปเล่มอื่นใดทีเ่กี่ยวกับกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจและอ ำนำจหน้ำท่ีของ 
อบต.แม่สูน 
(2) ค่ำโฆษณำและเผยแพร่กำรด ำเนินกิจกำรของ อบต.แม่สูน ในส่ือ
ประเภทต่ำง ๆ เช่น วิทยุกระจำยเสียง โทรทัศน์ หนังสือพิมพ ์วำรสำร 
แผ่นพับ ป้ำยประชำสัมพันธ ์ส่ิงพิมพ์ต่ำง ๆ ค่ำจัดท ำป้ำยหรือแผงปิด
ประกำศ กำรจ้ำงท ำโปสเตอร์ กำรบันทึกภำพยนตร์ วีดีโอ วีดีทัศน์ ค่ำล้ำง
อัดขยำยรูปถ่ำย และค่ำใช้จ่ำยเพือ่โฆษณำและเผยแพร่อื่น ๆ ทีเ่กี่ยวกับ
กำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจและอ ำนำจหน้ำทีข่อง อบต.แม่สูน 
(3) ค่ำธรรมเนียมต่ำง ๆ ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินคดีตำมค ำพิพำกษำ 
ค่ำธรรมเนียมศำล ค่ำธรรมเนียมทีดิ่น หรือ ค่ำธรรมเนียมใด ๆ ทีเ่กี่ยวกับ
กำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจและอ ำนำจหน้ำทีข่อง อบต.แม่สูน 

รำยจ่ำยเกี่ยวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ

รำยจ่ำยเพือ่ให้ได้มำซ่ึงบริกำร
ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรต่ำง ๆ 30,000 บำท

ค่าใชส้อย 70,000 บาท

(4) ค่ำเบีย้ประกัน เพือ่จ่ำยเป็นค่ำเบีย้ประกันรถรำชกำรของ อบต.แม่สูน
(5) ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรให้ผู้รับจ้ำงเหมำท ำกำรอย่ำงหน่ึงอย่ำงใด ซ่ึงมิใช่
เป็นกำรประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม เสริมสร้ำงครุภัณฑ์หรือส่ิงก่อสร้ำง 
ฯลฯ เช่น ค่ำจ้ำงเหมำแรงงำนบุคคลภำยนอกเพือ่ปฏิบัติงำนต่ำง ๆ ค่ำจ้ำง
เหมำพนักงำนรักษำควำมปลอดภัย จ้ำงเหมำท ำควำมสะอำด ค่ำบริกำร
ก ำจัดปลวกหรือแมลง ค่ำจ้ำงเหมำท ำของ และค่ำจ้ำงเหมำอื่น ๆ ฯลฯ  ที่
เกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจและอ ำนำจหน้ำทีข่อง อบต.แม่สูน 
ถือปฏิบัติตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที ่มท 0808.2 / ว 
7120 ลงวันที่ 9 ธันวำคม 2559 และ อัตรำทีก่ ำหนดไว้ใน หนังสือท่ี มท 
0808.2 / ว0746  ลงวันที่ 1 กุมภำพันธ ์2562

115 



จ ำนวน

รวม
จ ำนวน

จ ำนวน
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำวัสดุไฟฟ้ำและวิทย ุเช่น ไมโครโฟน, ขำต้ังไมโครโฟน, ฟิวส์
, สำยไฟฟ้ำ, หลอดไฟฟ้ำ, หลอดไฟ, เข็มขัดรัดสำยไฟฟ้ำ, ปล๊ักไฟฟ้ำ, 
สวิตซ์ไฟฟ้ำ, หลอดวิทยุทรำนซิสเตอร์และชิ้นส่วนวิทย,ุ ลูกถ้วยสำยอำกำศ
, รีซีสเตอร์, มูฟวิง่คอยส์คอนเดนเซอร์, ขำหลอดฟลูออเรสเซนซ์, เบรก
เกอร์, สำยอำกำศ หรือเสำอำกำศส ำหรับวิทย,ุ ฯลฯ เพือ่ใช้ในกำร
ซ่อมแซม ปรับปรุงหรือ ติดต้ังระบบไฟฟ้ำของ อบต.แม่สูน ถือปฏิบัติตำม
หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ที ่มท 0808.2/ว
1657 ลงวันที่ 16 กรกฎำคม 2556 หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนำยน 2558 
หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ที ่มท 0808.2/ว 
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนำยน 2559

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำวัสดุส ำนักงำน เช่น กระดำษ, หมึก, แฟ้ม, แบบพิมพ์กุญแจ
, ซอง, ธง, นำฬิกำ, หนังสือ, เคร่ืองคิดเลขขนำดเล็ก, เคร่ืองเจำะกระดำษ
ขนำดเล็ก, ทีเ่ย็บกระดำษขนำดเล็ก, ไม้บรรทัดเหล็ก,  กรรไกร, เก้ำอี้
พลำสติกน้ ำด่ืมส ำหรับบริกำรประชำชนในส ำนักงำน ฯลฯ เพือ่ใช้ในกำร
ปฏิบัติงำนตำมภำรกิจหน้ำทีข่อง อบต.แม่สูน ถือปฏิบัติตำมหนังสือกรม
ส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ที ่มท 0808.2/ว1657 ลง
วันท่ี 16 กรกฎำคม 2556 หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนำยน 2558 หนังสือกรม
ส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันท่ี 27 มิถุนำยน 2559

วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ 5,000 บำท

ค่าวัสดุ 80,000 บาท
วัสดุส ำนักงำน 20,000 บำท

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 20,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำทรัพย์สิน เพือ่ให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ 
ถือปฏิบัติตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทยที ่มท 0808.2/ว0746 
ลงวันที่ 1 กุมภำพันธ ์2562
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จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำแผ่นหรือจำนบันทึกข้อมูล, อุปกรณ์บันทึกข้อมูล 
(Diskett, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disk, Digital 
Video Disk, Flash Drive), เทปบันทึกข้อมูล (Reel Magnetic Tape, 
Cassette Tape, Cartrige Tape), หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ส ำหรับ
เคร่ืองพิมพ์คอมพิวเตอร์, ตลับผงหมึกส ำหรับเคร่ืองพิมพ์แบบเลเซอร์, 
กระดำษต่อเน่ือง, สำยเคเบิล้, หน่วยประมวลผล, ฮำร์ดดิสก์ไดนร์, ซีดีรอม
ไดร์ฟ, แผ่นกรองแสง, แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ ์(Key Board), 
เมนบอร์ด (Main Board), เมมโมร่ีชิป (Memor Chip) เช่น RAM,คัต
เตอร์ฟีดเตอร์ (Cut Sheet Feeder), เมำส์ (Mouse), 

เพือ่จ่ำยเป็นขำต้ังกล้อง, ขำต้ังเขียนภำพ, กล้องและระวิงใส่ฟิล์ม
ภำพยนตร์, เคร่ืองกรอเทป, เลนส์ซูม, กระเป๋ำใส่กล้องถ่ำยรูป, พูก่ัน, 
สี, กระดำษเขียนโปสเตอร์, ฟิล์ม, เมมโมร่ีกำร์ด, ฟิล์มสไลด์, แถบบันทึก
เสียงหรือภำพ (ภำพยนตร์, วิดีโอเทป, แผ่นซีดี), รูปสีหรือขำวด ำทีไ่ด้จำก
กำรล้ำง อัดขยำย, ภำพดำวเทียม ฯลฯถือปฏิบัติตำมหนังสือกรมส่งเสริม
กำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ที ่มท 0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16 
กรกฎำคม 2556 หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมำก 
ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนำยน 2558 หนังสือกรมส่งเสริม
กำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 
มิถุนำยน 2559

วัสดุคอมพิวเตอร์ 10,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำไม้ต่ำงๆ, ค้อน, คีม, ชะแลง, จอบ, ส่ิว, เสียม, เล่ือย, 
ขวำน, กบไสไม้, เทปวัดระยะ, ตลับเมตร, ลูกด่ิง, สว่ำน, โถส้วม, 
อ่ำงล้ำงมือ, รำวพำดผ้ำ, น้ ำมันทำไม,้ ทินเนอร์, สี, ปูนซีเมนต์, ทรำย, 
อิฐหรือซีเมนต์บล็อก, กระเบือ้ง, สังกะสี, ตะปู, เหล็กเส้น, แปรงทำสี, 
ปูนขำว, ท่อน้ ำและอุปกรณ์ประปำ, ท่อต่ำงๆ, ท่อน้ ำบำดำล ฯลฯถือ
ปฏิบัติตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด 
ที ่มท 0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16 กรกฎำคม 2556 หนังสือกรม
ส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ว 1134 
ลงวันที่ 9 มิถุนำยน 2558 หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ด่วนท่ีสุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนำยน 2559

วัสดุโฆษณำและเผยแพร่ 5,000 บำท

วัสดุก่อสร้ำง 10,000 บำท
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จ ำนวน
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำวัสดุกำรศึกษำ วัสดุคงทน ได้แก ่จัดซ้ือเต๊นท์พักแรม
ส ำหรับค่ำยลูกเสือ ขนำด 10 คน มีประตูเข้ำ/ออก 2 ด้ำน กว้ำง 2.50 
เมตร สูง 3.50 เมตร สูง 1.80 เมตร จ ำนวน 6 หลัง ตำมควำมจ ำเป็นและ
ประหยัด ถือปฏิบัติตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วน
ทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16 กรกฎำคม 2556 หนังสือกรม
ส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันท่ี 9 มิถุนำยน 2558 หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ด่วนท่ีสุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนำยน 2559

วัสดุกำรศึกษำ 30,000 บำท

พรินเตอร์สวิตชิ่งบ๊อกซ์ (Print Switching Box), เคร่ืองกระจำยสัญญำณ 
(Hub), แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิส์ (Card) เช่น Ethernet Card, Lan 
Card, Antivirus Card, Sound Card เป็นต้น เคร่ืองอ่ำนและบันทึก
ข้อมูลแบบต่ำงๆ เช่น แบบดิสเกตต์ (Diskette), แบบฮำร์ดดิสเกตต์ 
(Hard Disk), แบบซีดีรอม (CD-ROM), แบบออพติคอล (Optical) ฯลฯ 
ถือปฏิบัติตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ที ่
มท 0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16 กรกฎำคม 2556 หนังสือกรมส่งเสริม
กำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 
มิถุนำยน 2558 หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด 
ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนำยน 2559
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รวม
รวม

จ ำนวน

6 กำรจัดซ้ือเคร่ืองปรับอำกำศขนำดอื่น ๆ (นอกจำกข้อ 3) 
นอกเหนือจำกกำรพิจำรณำด้ำนรำคำแล้ว เพือ่เป็นกำรประหยัดพลังงำน 
ควรพิจำรณำจัดซ้ือเคร่ืองปรับอำกำศ 
ทีมี่ค่ำประสิทธิภำพพลังงำนตำมฤดูกำล (SEER) สูงกว่ำ
7กำรติดต้ังเคร่ืองปรับอำกำศ
(1)แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์  ดังนี ้สวิตช์ 1 ตัว
ท่อทองแดงไปกลับหุม้ฉนวนยำว 4 เมตร สำยไฟยำวไม่เกิน 15 เมตร

จัดซ้ือเคร่ืองปรับอำกำศ จ ำนวน  2 เคร่ือง 102,400 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือ เคร่ืองปรับอำกำศ แบบแยกส่วน แบบต้ังพืน้หรือ
แบบแขวน ขนำด 40,000 บีทีย ูรำคำเคร่ืองละ 51,200.-บำท จ ำนวน 2 
เคร่ือง
มีคุณลักษณะ ดังนี้
1 ขนำดท่ีก ำหนดเป็นขนำดไม่ต่ ำกว่ำ .......... บ ีท ียู
2 รำคำทีก่ ำหนดเป็นรำคำท่ีรวมค่ำติดต้ัง
3 เคร่ืองปรับอำกำศทีม่ีควำมสำมำรถในกำรท ำควำมเย็น 
ขนำดไม่เกิน 40,000 บีทียูต้องได้รับกำรรับรองมำตรฐำน
ผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมและฉลำกประหยัดไฟฟ้ำเบอร์ 5
4 ต้องเป็นเคร่ืองปรับอำกำศทีป่ระกอบส ำเร็จรูปท้ังชุด ทัง้หน่วยส่งควำม
เย็นและหน่วยระบำยควำมร้อนจำกโรงงำนเดียวกัน
5 มีควำมหน่วงเวลำกำรท ำงำนของคอมเพรสเซอร์

ค่าครุภัณฑ์ 966,700 บาท
ครุภัณฑ์ส ำนักงำน

งบลงทุน 966,700 บาท
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จ ำนวน

จ ำนวน
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือตู้เหล็กแบบ 2 บำน 
รำคำตัวละ 5,500.-บำท จ ำนวน  4 ตัว
มีคุณลักษณะ ดังนี้
 1. มีมือจับชนิดบิด
 2. มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น
 3. คุณสมบัติตำมมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม (มอก.)
ตำมบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวำคม 2561 
หน้ำ 22 ล ำดับที ่10.16 รำยกำรที ่10.16.1 
คุณลักษณะเฉพำะสังเขป หน้ำ 74 

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือตู้เหล็กแบบ 4 ล้ินชัก 
รำคำตู้ละ 7,900.-บำท จ ำนวน 3 ตู้
มีคุณลักษณะ ดังนี้
 1. มีหูล้ินชัก
 2. คุณสมบัติตำมมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม (มอก.)
ตำมบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวำคม 2561 
หน้ำ 22 ล ำดับที ่10.16 รำยกำรที ่10.16.2 
คุณลักษณะเฉพำะสังเขป หน้ำ 74

จัดซ้ือตู้เหล็กเก็บเอกสำร แบบ 2 บำน 22,000 บำท

จัดซ้ือตู้เหล็ก แบบ 4 ล้ินชัก 23,700 บำท

8ค่ำติดต้ังเคร่ืองปรับอำกำศ (กรณีต้องกำรแสดงค่ำติดต้ังแยกจำกรำคำ
เคร่ืองปรับอำกำศ)
(1)ชนิดต้ังพืน้หรือชนิดแขวน
ขนำดไม่ต่ ำกว่ำ 13,000 บีทีย ู4,000 บำท
ขนำดไม่ต่ ำกว่ำ 40,000 บีทีย ู5,500 บำท
(2)ชนิดตู้ต้ังพืน้
ขนำดไม่ต่ ำกว่ำ 33,000 บีทีย ู5,000  บำท
ขนำดไม่ต่ ำกว่ำ 42,000 บีทีย ู6,000  บำท
(3)ชนิดติดผนัง
ขนำด 12,000-24,000 บีทีย ู3,000  บำท
ตำมบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวำคม 2561 หน้ำ 20 
ล ำดับที ่10.8 รำยกำรที ่10.8.11 คุณลักษณะเฉพำะสังเขป หน้ำ 73 
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จ ำนวน

จ ำนวนจัดซ้ือชุดอุปกรณ์ห้องเรียนวิทยำศำสตร์ 200,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือ ชุดอุปกรณ์ห้องเรียนวิทยำศำสตร์
รำคำชุดละ 200,000.-บำท จ ำนวน 1 ชุด
คุณลักษณะพืน้ฐำน
ประกอบด้วย ตู้เก็บอุปกรณ์วิทยำศำสตร์ 2 ตู้ , โต๊ะเรียนวิทยำศำสตร์ 
จ ำนวน 9 ตัว , โต๊ะสำธิต จ ำนวน 1 ชุด , ตู้ใต้หน้ำต่ำงพร้อมซิงค์น้ ำ 1 
ชุด , ตู้ทึบ 1 ตู้ , เก้ำอี้ลม 36 ตัว และ ตู้เก็บสำรเคม ี2 ตู้ ถือปฏิบัติกำรต้ัง
งบประมำณตำมรำคำในจังหวัดหรือท้องถิ่น หรือรำคำทีเ่คยจัดหำอย่ำง
ประหยัด ตำมแนวทำง หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2 / ว
1989 ลงวันที่ 22 ม.ิย.2552 

จัดซ้ือชุดอุปกรณ์ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ 573,700 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือ ชุดอุปกรณ์ห้องเรียนคอมพิวเตอร์
รำคำชุดละ 573,700.-บำท จ ำนวน 1 ชุด
คุณลักษณะพืน้ฐำน
ประกอบด้วย เคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบต้ังโต๊ะส ำหรับผู้เรียน จ ำนวน 20 
ชุด , จอแสดงภำพ จ ำนวน 22 ชุด เคร่ืองส ำรองไฟฟ้ำ ขนำด 800 VA 
จ ำนวน 22 เคร่ือง , เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส ำหรับงำนประมวลผลของ
ครูผู้สอน จ ำนวน 2 ชุด , โต๊ะวำงคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 22 ชุด  , เก้ำอี้น่ัง 
จ ำนวน 22 ชุด , ชุดโปรแกรมป้องกันไวรัส จ ำนวน 22 ชุด และ 
โปรแกรมจัดกำรส ำนักงำน จ ำนวน 1 ชุดถือปฏิบัติกำรต้ังงบประมำณตำม
รำคำในจังหวัดหรือท้องถิ่น หรือรำคำทีเ่คยจัดหำอย่ำงประหยัด ตำม
แนวทำง หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2 / ว1989 
ลงวันที่ 22 ม.ิย.2552 

ครุภัณฑ์กำรศึกษำ
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จ ำนวน
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุก๊ ส ำหรับงำนส ำนักงำน 
รำคำเคร่ืองละ 16,000.-บำท จ ำนวน 2 เคร่ือง
มีคุณลักษณะ ดังนี้
 1. มีหน่วยประมวลผลกลำง (CPU) ไม่น้อยกว่ำ 2 แกนหลัก 
(2 Core) โดยมีควำมเร็วสัญญำณ นำฬิกำพืน้ฐำนไม่น้อยกว่ำ 2.0 GHz 
และมีเทคโนโลยีเพิม่สัญญำณนำฬิกำได้ในกรณีท่ีต้องใช้ควำมสำมำรถ
ในกำรประมวลผลสูง จ ำนวน 1 หน่วย
 2. หน่วยประมวลผลกลำง (CPU) มีหน่วยควำมจ ำแบบ Cache 
Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนำดไม่น้อยกว่ำ 4 MB
 3. มีหน่วยควำมจ ำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่ำ 
ขนำดไม่น้อยกว่ำ 4 GB

 4. มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่ำ ขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ 
1 TB หรือ ชนิด  Solid State Drive ขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ 120 GB 
จ ำนวน 1 หน่วย
 5. มีจอภำพทีร่องรับควำมละเอียดไม่น้อยกว่ำ 1366 x 768 Pixel และมี
ขนำดไม่น้อยกว่ำ 12 น้ิว
 6. มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่ำ 
ไม่น้อยกว่ำ 3 ช่อง
 7. มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่ำย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่ำ จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง
 8. สำมำรถใช้งำน Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth 
ตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพืน้ฐำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับ
เดือนมีนำคม 2562 ประกำศ ณ วันท่ี 15 มีนำคม 2562 ล ำดับที ่12 
หน้ำ 6

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค๊ จ ำนวน 2 เคร่ือง 32,000 บำท
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จ ำนวนจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 
จ ำนวน 3 เคร่ือง

12,900 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึก 
(Ink Tank Printer) รำคำเคร่ืองละ 4,300.-บำท จ ำนวน  3 เคร่ือง
มีคุณลักษณะ ดังนี้
 1. เป็นเคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ ์
(Ink Tank Printer) จำกโรงงำนผู้ผลิต
 2. มีควำมละเอียดในกำรพิมพ์ไม่น้อยกว่ำ 1,200 x 1,200 dpi
 3. มีควำมเร็วในกำรพิมพ์ร่ำงขำวด ำส ำหรับกระดำษขนำด A4 
ไม่น้อยกว่ำ 20 หน้ำต่อนำท(ีppm)หรือ 8.8 ภำพต่อนำที (ipm)
 
4. มีควำมเร็วในกำรพิมพ์ร่ำงสีส ำหรับกระดำษขนำด A4 
ไม่น้อยกว่ำ 10 หน้ำต่อนำท(ีppm) หรือ 5 ภำพต่อนำที (ipm)
 5. มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่ำ 
จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง
6. มีถำดใส่กระดำษได้ไม่น้อยกว่ำ 50 แผ่น
 7. สำมำรถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal, และ Custom
ตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพืน้ฐำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ฉบับเดือนมีนำคม 2562ประกำศ ณ วันท่ี 15 มีนำคม 2562 
ล ำดับที ่42 หน้ำ 16
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รวม
รวม
รวม

จ ำนวนค่ำจ้ำงเหมำบริกำรต่ำง ๆ 332,000 บำท
(1) ค่ำถ่ำยเอกสำร ค่ำเย็บหนังสือหรือเข้ำปกหนังสือ หรือจัดท ำเอกสำร
รูปเล่มอื่นใดทีเ่กี่ยวกับกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจและอ ำนำจหน้ำท่ีของ 
อบต.แม่สูน 
(2) ค่ำโฆษณำและเผยแพร่กำรด ำเนินกิจกำรของ อบต.แม่สูน ในส่ือ
ประเภทต่ำง ๆ เช่น วิทยุกระจำยเสียง โทรทัศน์ หนังสือพิมพ ์วำรสำร 
แผ่นพับ ป้ำยประชำสัมพันธ ์ส่ิงพิมพ์ต่ำง ๆ ค่ำจัดท ำป้ำยหรือแผงปิด
ประกำศ กำรจ้ำงท ำโปสเตอร์ กำรบันทึกภำพยนตร์ วีดีโอ วีดีทัศน์ ค่ำล้ำง
อัดขยำยรูปถ่ำย และค่ำใช้จ่ำยเพือ่โฆษณำและเผยแพร่อื่น ๆ ทีเ่กี่ยวกับ
กำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจและอ ำนำจหน้ำทีข่อง อบต.แม่สูน 
(3) ค่ำธรรมเนียมต่ำง ๆ ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินคดีตำมค ำพิพำกษำ 
ค่ำธรรมเนียมศำล ค่ำธรรมเนียมทีดิ่น หรือ ค่ำธรรมเนียมใด ๆ ทีเ่กี่ยวกับ
กำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจและอ ำนำจหน้ำทีข่อง อบต.แม่สูน 

ค่าใชส้อย 5,840,217 บาท
รำยจ่ำยเพือ่ให้ได้มำซ่ึงบริกำร

งานระดบัก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 12,654,287 บาท
งบด าเนินงาน 8,621,187 บาท

(4) ค่ำเบีย้ประกัน เพือ่จ่ำยเป็นค่ำเบีย้ประกันรถรำชกำรของ อบต.แม่สูน
(5) ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรให้ผู้รับจ้ำงเหมำท ำกำรอย่ำงหน่ึงอย่ำงใด ซ่ึงมิใช่
เป็นกำรประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม เสริมสร้ำงครุภัณฑ์หรือส่ิงก่อสร้ำง 
ฯลฯ เช่น ค่ำจ้ำงเหมำแรงงำนบุคคลภำยนอกเพือ่ปฏิบัติงำนต่ำง ๆ ค่ำจ้ำง
เหมำพนักงำนรักษำควำมปลอดภัย จ้ำงเหมำท ำควำมสะอำด ค่ำบริกำร
ก ำจัดปลวกหรือแมลง ค่ำจ้ำงเหมำท ำของ และค่ำจ้ำงเหมำอื่น ๆ ฯลฯ  ที่
เกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจและอ ำนำจหน้ำทีข่อง อบต.แม่สูน 
ถือปฏิบัติตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที ่มท 0808.2 / ว 
7120 ลงวันที่ 9 ธันวำคม 2559 และ อัตรำทีก่ ำหนดไว้ใน หนังสือท่ี มท 
0808.2 / ว0746  ลงวันที่ 1 กุมภำพันธ ์2562

124 



จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

50,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดงำนวันเด็กแห่งชำติ เช่น ค่ำของขวัญ ของรำงวัล 
ค่ำอำหำร เคร่ืองด่ืม ค่ำซ้ือส่ิงของ ค่ำเช่ำเคร่ืองเสียง เคร่ืองดนตรี ฯลฯ 
และ ค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ตำมควำมจ ำเป็นและประหยัด โดยถือปฏิบัติตำม 
ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน 
กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำ เข้ำร่วมกำรแข่งขันขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

โครงกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้เด็กปฐมวัยท้องถิ่นไทยผ่ำนกำรเล่น ฯ 50,000 บำท

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 30,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและ
นอกรำชอำณำจักร เช่น ค่ำเบีย้เล้ียง ค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำทีพ่ัก ค่ำบริกำร
จอดรถ ณ ท่ำอำกำศยำน ค่ำผ่ำนทำงด่วนพิเศษ ค่ำธรรมเนียมในกำร
ใช้สนำมบิน ค่ำลงทะเบียนต่ำงๆ ฯลฯ ถือปฏิบัติตำมหนังสือ ที ่มท 
0808.2/ว 1797 ลงวันที่ 2 เมษำยน 2561 

รำยจ่ำยเกี่ยวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ

โครงกำรจัดงำนวันเด็กแห่งชำติ

เพือ่เป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้เด็กปฐมวัยท้องถิ่นไทย
ผ่ำนกำรเล่น ได้แก ่ค่ำป้ำย ค่ำวิทยำกร ค่ำพำหนะวิทยำกร ค่ำอำหำรว่ำง
พร้อมเคร่ืองด่ืม ค่ำอำหำร ค่ำอุปกรณ์ ฯลฯ และ ค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ตำม
ควำมจ ำเป็นและประหยัด โดยถือปฏิบัติตำม ระเบียบ
กระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม และกำรเข้ำรับกำร
ฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถิ่น พ.ศ. 2557
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จ ำนวนโครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ โรงเรียนบ้ำนล้องอ้อ 4,007,037 บำท
1. ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรอำหำรกลำงวันส ำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้ำนล้องอ้อ
สังกัดกองกำรศึกษำศำสนำและวัฒนธรรม อบต.แม่สูน จ ำนวน 212 คน 
อัตรำคนละ 20 บำท จ ำนวน 200 วัน รวม 848,000.-บำท
2. ค่ำใช้จ่ำยในกำรปรับปรุงหลักสูตรสถำนศึกษำ : โรงเรียนบ้ำนล้องอ้อ
สังกัดกองกำรศึกษำศำสนำและวัฒนธรรม อบต.แม่สูน รวม 20,000.-บำท
3. ค่ำใช้จ่ำยในกำรเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตควำมเร็วสูง ระบบ ADSL และ
ระบบ WIFI : โรงเรียนบ้ำนล้องอ้อสังกัดกองกำรศึกษำศำสนำและ
วัฒนธรรม อบต.แม่สูน รวม 16,800.-บำท
4. ค่ำใช้จ่ำยในกำรพัฒนำปรับปรุงห้องสมุด : โรงเรียนบ้ำนล้องอ้อสังกัด
กองกำรศึกษำศำสนำและวัฒนธรรม อบต.แม่สูน รวม 100,000.-บำท

5. ค่ำใช้จ่ำยในกำรพัฒนำแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน : โรงเรียนบ้ำนล้องอ้อ
สังกัดกองกำรศึกษำศำสนำและวัฒนธรรม อบต.แม่สูน รวม 50,000.-
บำท6. ค่ำใช้จ่ำยในกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ : โรงเรียน
บ้ำนล้องอ้อสังกัดกองกำรศึกษำศำสนำและวัฒนธรรม อบต.แม่สูน รวม 
60,000.-บำท
7. ค่ำใช้จ่ำยในกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำโดยใช้โรงเรียนเป็นฐำนในกำร
พัฒนำท้องถิ่น(SBMLD) : โรงเรียนบ้ำนล้องอ้อสังกัดกองกำรศึกษำศำสนำ
และวัฒนธรรม อบต.แม่สูน รวม 781,000.-บำท
8. ค่ำใช้จ่ำยในกำรส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทีจ่ัดท ำแผนพัฒนำ
กำรศึกษำดีเด่น : โรงเรียนบ้ำนล้องอ้อสังกัดกองกำรศึกษำศำสนำและ
วัฒนธรรม อบต.แม่สูน รวม 50,000.-บำท
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9. ค่ำใช้จ่ำยในกำรรณรงค์ป้องกันยำเสพติดในสถำนศึกษำ : โรงเรียนบ้ำน
ล้องอ้อสังกัดกองกำรศึกษำศำสนำและวัฒนธรรม อบต.แม่สูน รวม 
21,000.-บำท10. ค่ำใช้จ่ำยในกำรส่งเสริมกิจกรรมรักกำรอ่ำนใน
สถำนศึกษำ : โรงเรียนบ้ำนล้องอ้อสังกัดกองกำรศึกษำศำสนำและ
วัฒนธรรม อบต.แม่สูน รวม 50,000.-บำท
11. ค่ำใช้จ่ำยในกิจกรรมของศูนย์กำรเรียนรู้ด้ำนกำรท่องเทีย่ว : โรงเรียน
บ้ำนล้องอ้อสังกัดกองกำรศึกษำศำสนำและวัฒนธรรม อบต.แม่สูน รวม 
50,000.-บำท
12. ค่ำปัจจัยพืน้ฐำนส ำหรับนักเรียนยำกจนระดับประถมศึกษำ(ป.1 - ป.
6) (จ ำนวนเต็มรวม 136  คน) อัตรำคนละ 500.-บำท/ภำคเรียน ไม่เกิน
ร้อยละ 40 % ของจ ำนวนนักเรียนระดับประถมศึกษำ: โรงเรียนบ้ำนล้อ
งอ้อสังกัดกองกำรศึกษำศำสนำและวัฒนธรรม อบต.แม่สูน รวม 54,000.-
บำท
13. ค่ำจัดกำรเรียนกำรสอน(รำยหัว) : โรงเรียนบ้ำนล้องอ้อสังกัดกอง
กำรศึกษำศำสนำและวัฒนธรรม อบต.แม่สูน รวม 387,600.-บำท
14. ค่ำหนังสือเรียน : โรงเรียนบ้ำนล้องอ้อสังกัดกองกำรศึกษำศำสนำและ
วัฒนธรรม อบต.แม่สูน รวม 106,677.-บำท

15. ค่ำอุปกรณ์กำรเรียน : โรงเรียนบ้ำนล้องอ้อสังกัดกองกำรศึกษำ
ศำสนำและวัฒนธรรม อบต.แม่สูน รวม 68,240.-บำท
16. ค่ำเคร่ืองแบบ : โรงเรียนบ้ำนล้องอ้อสังกัดกองกำรศึกษำศำสนำและ
วัฒนธรรม อบต.แม่สูน รวม 71,760.-บำท
17. ค่ำกิจกรรมพัฒนำคุณภำพผู้เรียน : โรงเรียนบ้ำนล้องอ้อสังกัดกอง
กำรศึกษำศำสนำและวัฒนธรรม อบต.แม่สูน รวม 97,960.-บำท
18. ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรศึกษำดูงำนจำกแหล่งเรียนรู้ภำยนอกห้องเรียน : 
โรงเรียนบ้ำนล้องอ้อสังกัดกองกำรศึกษำศำสนำและวัฒนธรรม อบต.แม่
สูน รวม 50,000.-บำท
19. ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรสถำนศึกษำเศรษฐกิจพอเพียง : โรงเรียนบ้ำนล้อ
งอ้อสังกัดกองกำรศึกษำศำสนำและวัฒนธรรม อบต.แม่สูน รวม 30,000.-
บำท
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24. ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรเพิม่ประสิทธิภำพ ส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
(จ้ำงเหมำบริกำรบุคคลฯ) : โรงเรียนบ้ำนล้องอ้อสังกัดกองกำรศึกษำ
ศำสนำและวัฒนธรรม อบต.แม่สูน รวม 768,000.-บำท
25. ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซมสำธำรณูปโภค : 
โรงเรียนบ้ำนล้องอ้อสังกัดกองกำรศึกษำศำสนำและวัฒนธรรม อบต.แม่
สูน รวม 20,000.-บำท
26. ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของคณะกรรมกำร
สถำนศึกษำ : โรงเรียนบ้ำนล้องอ้อสังกัดกองกำรศึกษำศำสนำและ
วัฒนธรรม อบต.แม่สูน รวม 20,000.-บำท

20. ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรส่งเสริมทักษะทำงวิชำกำร ฯ : โรงเรียนบ้ำนล้อ
งอ้อสังกัดกองกำรศึกษำศำสนำและวัฒนธรรม อบต.แม่สูน รวม 
100,000.-บำท
21. ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น : โรงเรียนบ้ำนล้องอ้อ
สังกัดกองกำรศึกษำศำสนำและวัฒนธรรม อบต.แม่สูน รวม 50,000.-บำท
22. ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรค่ำยพักแรมลูกเสือ : โรงเรียนบ้ำนล้องอ้อสังกัดกอง
กำรศึกษำศำสนำและวัฒนธรรม อบต.แม่สูน รวม 15,000.-บำท
23. ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรจัดกิจกรรมวันส ำคัญประจ ำป ี: โรงเรียนบ้ำนล้อ
งอ้อสังกัดกองกำรศึกษำศำสนำและวัฒนธรรม อบต.แม่สูน รวม 15,000.-
บำท
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จ ำนวน

จ ำนวน
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำทรัพย์สิน เพือ่ให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ 
ถือปฏิบัติตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทยที ่มท 0808.2/ว0746 
ลงวันที่ 1 กุมภำพันธ ์2562

  ศพด.บ้ำนแม่สูนน้อย จ ำนวน 24 คน เป็นเงิน 4,800.-บำท  
  ศพด.บ้ำนล้องอ้อ จ ำนวน 12 คน เป็นเงิน 2,400.-บำทค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 20,000 บำท

โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 1,351,180 บำท
1. ค่ำอำหำรกลำงวันส ำหรับศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก จ ำนวน 813,400 บำท
    เพือ่จ่ำยเป็นค่ำอำหำรกลำงวันส ำหรับเด็กเล็กในศูนย ์ฯ 

27. ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรส่งเสริมสมรรถนะส ำคัญตำมหลักสูตรประชำคม
อำเซียน : โรงเรียนบ้ำนล้องอ้อสังกัดกองกำรศึกษำศำสนำและวัฒนธรรม 
อบต.แม่สูน รวม 30,000.-บำท
28. ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรสืบสำนวัฒนธรรมภูมิปัญญำท้องถิ่น : โรงเรียน
บ้ำนล้องอ้อสังกัดกองกำรศึกษำศำสนำและวัฒนธรรม อบต.แม่สูน รวม 
4,000.-บำท
29. ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรสำนสัมพันธ์ชุมชน : โรงเรียนบ้ำนล้องอ้อสังกัดกอง
กำรศึกษำศำสนำและวัฒนธรรม อบต.แม่สูน รวม 15,000.-บำท
30. ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรพัฒนำระบบประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ
และมำตรกำรศึกษำ : โรงเรียนบ้ำนล้องอ้อสังกัดกองกำรศึกษำศำสนำ
และวัฒนธรรม อบต.แม่สูน รวม 7,000.-บำท
31. ค่ำใช้จ่ำยส ำหรับพัฒนำผู้ประกอบวิชำชีพครูทีสั่งกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น : โรงเรียนบ้ำนล้องอ้อสังกัดกองกำรศึกษำศำสนำและ
วัฒนธรรม อบต.แม่สูน รวม 50,000.-บำท
โดยถือปฏิบัติตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยรำยได้และกำร
จ่ำยเงินของสถำนศึกษำสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
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รวม
จ ำนวน

จ ำนวนวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 30,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว เช่น ค่ำไม้กวำด, แปรง, ถำด, แก้วน้ ำ, 
จำนรอง, ถ้วยชำม, ช้อนส้อม, กระจกเงำ, โอ่งน้ ำ, ทีน่อน, กระโถน, 
กระทะไฟฟ้ำ, หม้อไฟฟ้ำ หมำยรวมถึงหม้อหุงข้ำวไฟฟ้ำ, กระติกน้ ำร้อน, 
กระติกน้ ำแข็ง, ถังแก๊ส, เตำ, ผงซักฟอก, สบู่, น้ ำยำดับกล่ิน, เข่ง, มุ้ง, ผ้ำ
ปูทีน่อน, ปลอกหมอน, หมอน, ผ้ำห่ม, ผ้ำปูโต๊ะ, ฯลฯ ถือปฏิบัติตำม
หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ที ่มท 0808.2/ว
1657 ลงวันที่ 16 กรกฎำคม 2556 หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนำยน 2558 
หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ที ่มท 0808.2/ว 
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนำยน 2559

วัสดุส ำนักงำน 40,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำวัสดุส ำนักงำน เช่น กระดำษ, หมึก, แฟ้ม, แบบพิมพ์กุญแจ
, ซอง, ธง, นำฬิกำ, หนังสือ, เคร่ืองคิดเลขขนำดเล็ก, เคร่ืองเจำะกระดำษ
ขนำดเล็ก, ทีเ่ย็บกระดำษขนำดเล็ก, ไม้บรรทัดเหล็ก,  กรรไกร, เก้ำอี้
พลำสติกน้ ำด่ืมส ำหรับบริกำรประชำชนในส ำนักงำน ฯลฯ เพือ่ใช้ในกำร
ปฏิบัติงำนตำมภำรกิจหน้ำทีข่อง อบต.แม่สูน ถือปฏิบัติตำมหนังสือกรม
ส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ที ่มท 0808.2/ว1657 ลง
วันท่ี 16 กรกฎำคม 2556 หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนำยน 2558 หนังสือกรม
ส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันท่ี 27 มิถุนำยน 2559

ค่าวัสดุ 2,640,970 บาท

130 



จ ำนวน

เพือ่จัดสรรให้แก่เด็กเล็ก – ประถมศีกษำปีที ่6 เด็กในโรงเรียนบ้ำนล้อ
งอ้อ สังกัดกองกำรศึกษำฯ อบต. แม่สูน จ ำนวน 212 คน อัตรำคนละ 
7.37 บำท จ ำนวน 260 วัน จ ำนวน 406,234.-บำท
- ค่ำวัสดุโครงกำรจัดซ้ืออำหำรเสริม (นม) 
เพือ่จัดสรรให้แก่เด็กเล็กใน ศพด. สังกัดกองกำรศึกษำฯ 
อบต. แม่สูน จ ำนวน 166 คน อัตรำคนละ 7.37 บำท 
จ ำนวน 260 วัน จ ำนวน 318,089.-บำท
  ศพด.บ้ำนสันมะม่วง จ ำนวน 16 คน เป็นเงิน 30,659 บำท 
  ศพด.บ้ำนแม่สูนหลวง จ ำนวน 30 คน เป็นเงิน 57,486 บำท 
  ศพด.บ้ำนหนองยำว จ ำนวน 25 คน เป็นเงิน 47,905 บำท  
  ศพด.บ้ำนหนองยำว (กรมศำสนำ) จ ำนวน 26 คน เป็นเงิน 49,821 
บำท  
  ศพด.บ้ำนต้นส้ำน จ ำนวน 15 คน เป็นเงิน 28,743 บำท  
  ศพด.บ้ำนสันป่ำแดง จ ำนวน 18 คน เป็นเงิน 34,492 บำท 
  ศพด.บ้ำนแม่สูนน้อย จ ำนวน 24 คน เป็นเงิน 45,989 บำท  
  ศพด.บ้ำนล้องอ้อ จ ำนวน 12 คน เป็นเงิน 22,994 บำท

ค่ำอำหำรเสริม (นม) 2,515,970 บำท
ค่ำอำหำรเสริม จ ำนวน 2,515,970.-บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำวัสดุโครงกำรจัดซ้ืออำหำรเสริม (นม)
จัดสรรให้แก่เด็กเล็ก ถึง ระดับประถมศึกษำปีที ่6 
ในสังกัด สพฐ. จ ำนวน 935 คน อัตรำคนละ 7.37 บำท 
จ ำนวน 260 วัน จ ำนวน 1,791,647.-บำท 
ร.ร. ชุมชนบ้ำนสูนหลวง จ ำนวน 186 คน เป็นเงิน 356,413.-บำท
ร.ร. บ้ำนต้นส้ำน จ ำนวน 85 คน เป็นเงิน 162,877.-บำท
ร.ร. บ้ำนปำงสัก จ ำนวน 146 คน เป็นเงิน 279765.-บำท
ร.ร. บ้ำนแม่สูนน้อย จ ำนวน 122 คน เป็นเงิน 233,776.-บำท
ร.ร. บ้ำนสันป่ำแดง จ ำนวน 158 คน เป็นเงิน 302,760.-บำท
ร.ร. บ้ำนหนองยำว จ ำนวน 238 คน เป็นเงิน 456,056.-บำท
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จ ำนวน

จ ำนวน
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำวัสดุกำรศึกษำ ประกอบด้วย วัสดุคงทน ได้แก ่หุน่ , 
แบบจ ำลองภูมิประเทศ , ส่ือกำรเรียนกำรสอนท ำด้วยพลำสติก , 
กระดำนล่ืนพลำสติก , เบำะยืดหยุ่น , เบำะมวยปล้ ำ , เบำะยูโด ฯลฯ 
และ วัสดุส้ินเปลือง ได้แก ่ดินสอ สี กระดำษวำดเขียน  โปสเตอร์ส่ือ
กำรเรียนกำรสอน ฯลฯ ตำมควำมจ ำเป็นและประหยัด ถือปฏิบัติตำม
หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ที ่มท 0808.2/ว
1657 ลงวันที่ 16 กรกฎำคม 2556 หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนำยน 2558 
หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ที ่มท 0808.2/ว 
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนำยน 2559

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำแผ่นหรือจำนบันทึกข้อมูล, อุปกรณ์บันทึกข้อมูล 
(Diskett, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disk, Digital 
Video Disk, Flash Drive), เทปบันทึกข้อมูล (Reel Magnetic Tape, 
Cassette Tape, Cartrige Tape), หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ส ำหรับ
เคร่ืองพิมพ์คอมพิวเตอร์, ตลับผงหมึกส ำหรับเคร่ืองพิมพ์แบบเลเซอร์, 
กระดำษต่อเน่ือง, สำยเคเบิล้, หน่วยประมวลผล, ฮำร์ดดิสก์ไดนร์, ซีดีรอม
ไดร์ฟ, แผ่นกรองแสง, แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ ์(Key Board), 
เมนบอร์ด (Main Board), เมมโมร่ีชิป (Memor Chip) เช่น RAM, คัต
เตอร์ฟีดเตอร์ (Cut Sheet Feeder), เมำส์ (Mouse), 

วัสดุกำรศึกษำ 35,000 บำท

พรินเตอร์สวิตชิ่งบ๊อกซ์ (Print Switching Box), เคร่ืองกระจำยสัญญำณ 
(Hub), แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิส์ (Card) เช่น Ethernet Card, Lan 
Card, Antivirus Card, Sound Card เป็นต้น เคร่ืองอ่ำนและบันทึก
ข้อมูลแบบต่ำงๆ เช่น แบบดิสเกตต์ (Diskette), แบบฮำร์ดดิสเกตต์ 
(Hard Disk), แบบซีดีรอม (CD-ROM), แบบออพติคอล (Optical) ฯลฯ 
ถือปฏิบัติตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ที ่
มท 0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16 กรกฎำคม 2556 หนังสือกรมส่งเสริม
กำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 
มิถุนำยน 2558 หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด 
ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนำยน 2559

วัสดุคอมพิวเตอร์ 20,000 บำท
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จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

รวม
รวม

จ ำนวน

เพือ่จ่ำยเป็น ค่ำจัดซ้ือ โต๊ะ-เก้ำอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษำ 
รำคำชุดละ 1,580.-บำท จ ำนวน 70 ชุด
มีคุณลักษณะ ดังนี้
เป็นโต๊ะ-เก้ำอี ้นักเรียน ระดับประถมศึกษำ ใน 1 ชุด ประกอบด้วย
 1 โต๊ะเรียน มำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม (มอก. 1494-2541)
 2 เก้ำอี้เรียน มำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม (มอก. 1495-2541)
ตำมเกณฑ์คุณลักษณะเฉพำะครุภัณฑ์ของส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพืน้ฐำน งบประมำณ พ.ศ. 2561 ล ำดับที ่2 มำตรฐำน
ผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม เคร่ืองเรือนส ำหรับสถำนศึกษำ : โต๊ะเรียน-เก้ำอี้
เรียน ฉบับประกำศเมื่อวันที ่8 กันยำยน 2541

ครุภัณฑ์กำรศึกษำ
โต๊ะเก้ำอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษำ 110,600 บำท

งบลงทุน 293,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์ 143,100 บาท

ค่ำบริกำรโทรศัพท์ 5,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำโทรศัพท์พืน้ฐำน, ค่ำโทรศัพท์เคล่ือนท่ี ฯลฯ และ
ให้หมำยควำมรวมถึงค่ำใช้จ่ำยเพือ่ให้ได้ใช้บริกำรดังกล่ำว และ
ค่ำใช้จ่ำยทีเ่กิดขึ้นเกี่ยวกับกำรใช้บริกำรเช่น ค่ำเช่ำเคร่ือง ค่ำเช่ำ
เลขหมำยโทรศัพท ์ ค่ำบ ำรุงรักษำสำย ฯลฯ ถือปฏิบัติตำมหนังสือ
กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2 / ว 1003 
ลงวันที่ 13 มีนำคม 2562

ค่ำน้ ำประปำ ค่ำน้ ำบำดำล 15,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำน้ ำประปำ ค่ำน้ ำบำดำล ถือปฏิบัติตำมหนังสือ
กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1003 
ลงวันที่ 13 มีนำคม 2562

ค่ำไฟฟ้ำ 120,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำไฟฟ้ำในส ำนักงำนและในทีส่ำธำรณะ ฯลฯ 
ถือปฏิบัติตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น 
ที ่มท 0808.2/ว 1003 ลงวันที่ 13 มีนำคม 2562

ค่าสาธารณูปโภค 140,000 บาท
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จ ำนวน

รวม

จ ำนวน
เพือ่เป็นค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรซ่อมแซมอำคำรเรียน
ของโรงเรียนบ้ำนล้องอ้อ สังกัดกองกำรศึกษำฯ อบต.แม่สูน    
   

ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง
โครงกำรปรับปรุง/ซ่อมแซมอำคำรเรียน 150,000 บำท

 (4) เลนส์วัตถ ุ(Objective) ชนิด Achromatic Parfocal ก ำลังขยำย
      4 x 1 หัว
  10 x 1 หัว
  40 x 1 หัว
  100 x 1 หัว
 (5) แป้นบรรจุเลนส์วัตถ ุสำมำรถบรรจุเลนส์วัตถุได้ ไม่น้อยกว่ำ 4 ช่อง
 (6) ระบบแสงไฟอยู่ในฐำนกล้อง
 (7) ใช้ไฟ 220 โวลต์
 (8) มีสำรเคลือบเลนส์เพือ่ป้องกันเชื้อรำ
ตำมบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวำคม 2561
หน้ำ 24 ล ำดับที ่12.1 รำยกำรที ่12.1.2 งำนกำรสอน 
คุณลักษณะเฉพำะสังเขป หน้ำ 81 

ค่าทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง 150,000 บาท

กล้องจุลทรรศน์ ชนิด 2 ตำ 32,500 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือ กล้องจุลทรรศน์ชนิด 2 ตำ 
รำคำเคร่ืองละ 32,500.-บำท จ ำนวน  1 เคร่ือง
มีคุณลักษณะ ดังนี้
   12.1.2 ชนิด 2 ตำ
       1. งำนกำรสอน
 (1) มีก ำลังขยำยไม่น้อยกว่ำ 1,000 เท่ำ
 (2) หัวกล้อง (Viewing Head) เป็นชนิดกระบอกตำคู่
     หมุนได้รอบ 360 องศำ และมีปุม่ล็อกตรึงให้อยู่กับที่
 (3) เลนส์ใกล้ตำ (Eye Pieces) ชนิดเห็นภำพกว้ำง
    ก ำลังขยำย 10 x 1 คู่ ม ีFiled number ไม่น้อยกว่ำ 18 มิลลิเมตร

ครุภัณฑ์วิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์
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รวม
รวม

จ ำนวน

รวม
รวม
รวม

จ ำนวนโครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ โรงเรียนบ้ำนล้องอ้อ 
(ระดับมัธยมฯ

207,828 บำท

1.ค่ำปัจจัยพืน้ฐำนส ำหรับนักเรียนยำกจน 
    -ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น อัตรำคนละ 1,500 บำท/ภำคเรียน เป็น
เงิน 24,000 บำทไม่เกินร้อยละ 30 ของจ ำนวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษำ
ตอนต้น ทัง้หมด จ ำนวน 26 คน 
2.ค่ำจัดกำรเรียนกำรสอน (รำยหัว) จ ำนวน 117,000.-บำท
    (1)รำยหัว ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น อัตรำคนละ 1,750 บำท/ภำค
เรียน เป็นเงิน 91,000.-บำท
    (2)รำยหัวส่วนเพิม่ (TOP UP) ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น อัตรำคนละ 
500 บำท/ภำคเรียน
    โรงเรียนมัธยมศึกษำขนำดเล็กทีม่ีนักเรียน 300 คนลงมำ ให้เพิม่จำก
รำยหัวทีไ่ด้รับปกติจ ำนวนนักเรียน 26 คน เป็นเงิน 26,000.-บำท

ค่าใชส้อย 207,828 บาท
รำยจ่ำยเกี่ยวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ

งานระดบัมธัยมศึกษา 207,828 บาท
งบด าเนินงาน 207,828 บาท

อุดหนุนโรงเรียนสังกัด สพฐ. 3,740,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำอำหำรกลำงวัน จ ำนวน 935 คน 
อัตรำคนละ 20 บำท จ ำนวน 200 วัน   
-แม่สูนหลวง จ ำนวน 186 คน เป็นเงิน 744,000.-บำท
-ต้นส้ำน จ ำนวน 85 คน เป็นเงิน 340,000.-บำท
-ปำงสัก จ ำนวน 146 คน เป็นเงิน 584,000.-บำท
-แม่สูนน้อย จ ำนวน 122 คน เป็นเงิน 488,000.-บำท
-สันป่ำแดง จ ำนวน 158 คน เป็นเงิน 632,000.-บำท
-หนองยำว จ ำนวน 238 คน เป็นเงิน 952,000.-บำท

เงินอุดหนุน 3,740,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร

งบเงินอุดหนุน 3,740,000 บาท
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รวม
รวม
รวม

จ ำนวน
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจ้ำงนักเรียน นักศึกษำ ในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่
สูน ปฏิบัติงำนช่วงปิดภำคเรียนและวันหยุด ตำมแนวทำงหนังสือ
กระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0891.4 / ว 569 ลงวันที่ 14 มีนำคม 2551
ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศำสตร์ท่ี 2 หน้ำ 40

รำยจ่ำยเกี่ยวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ
โครงกำรจ้ำงนักเรียน นักศึกษำ ในช่วงปิดภำคเรียน 60,000 บำท

งบด าเนินงาน 60,000 บาท
ค่าใชส้อย 60,000 บาท

3.ค่ำหนังสือเรียน  เป็นเงิน 21,328.-บำท
    -มัธยมศึกษำปีที ่1 อัตรำคนละ 764.-บำท/ป ีจ ำนวน 14 คน เป็นเงิน 
10,696 บำท
    -มัธยมศึกษำปีที ่2 อัตรำคนละ 865.-บำท/ป ีจ ำนวน 9 คน เป็นเงิน 
7,785 บำท
    -มัธยมศึกษำปีที ่3 อัตรำคนละ 959.-บำท/ป ีจ ำนวน 3 คน เป็นเงินn 
2,847 บำท
4.ค่ำอุปกรณ์กำรเรียน  
    -ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น อัตรำคนละ 210 บำท/ภำคเรียน จ ำนวน
นักเรียน 26 คน 
   เป็นเงิน 10,920.-บำท

งานศึกษาไมก่ าหนดระดบั 60,000 บาท

5.ค่ำเคร่ืองแบบนักเรียน 
    -ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น อัตรำคนละ 450 บำท/ป ีเป็นเงิน 
11,700.-บำท
6.ค่ำกิจกรรมพัฒนำคุณภำพผู้เรียน 
    -ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น อัตรำคนละ 440 บำท/ภำคเรียน เป็นเงิน 
22,880 บำท
โดยถือปฏิบัติตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยรำยได้และกำร
จ่ำยเงินของสถำนศึกษำสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
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รวม
รวม
รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวนเงินเพิม่ต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง 84,480 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นเงินเพิม่กำรครองชีพชั่วครำวให้แก่พนักงำนจ้ำง ตำม
ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงินเพิม่กำรครองชีพ
ชั่วครำวของข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงประจ ำส่วนรำชกำร (ฉบับที ่6) 
พ.ศ. 2558 และมติ ก.อบต.จ.เชียงใหม ่คร้ังท่ี 7/2558 
เมื่อวันที ่20 ก.ค. 2558 โดยค ำนวณต้ังจ่ำยไว้จ ำนวน 12 เดือน     

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 714,360 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง และเงินปรับปรุงค่ำตอบแทน
พนักงำนจ้ำง จ ำนวน 4 อัตรำ โดยค ำนวณต้ังจ่ำยไว้จ ำนวน 12 เดือน     

เงินประจ ำต ำแหน่ง 60,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่งประเภทบริหำรท้องถิ่น ประเภท
อ ำนวยกำรท้องถิ่น ประเภทวิชำชีพเฉพำะ และเช่ียวชำญเฉพำะให้กับ
พนักงำน อบต. ตำมบัญชีอัตรำเงินประจ ำต ำแหน่งของพนักงำนส่วน
ท้องถิ่น ตำมประกำศ ก.อบต.จ.เชียงใหม ่เร่ือง หลักเกณฑ์และเง่ือนไข
เกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคลของ อบต. (แก้ไขเพิม่เติมถึง ฉบับที ่31 ) 
โดยค ำนวณต้ังจ่ำยไว้จ ำนวน 12 เดือน

เงินเดือนพนักงำน 820,600 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นเงินเดือนพนักงำนส่วนต ำบลและเงินปรับปรุงเงินเดือน
พนักงำนส่วนต ำบลประจ ำปี ตำมแผนอัตรำก ำลัง 3 ป ี(พ.ศ. 2561 - 
2563)โดยค ำนวณต้ังจ่ำยไว้จ ำนวน 12 เดือน ถือปฏิบัติตำมหนังสือ
ส ำนักงำน กจ. กท. และก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว138  ลงวันที่ 30 
ธันวำคม 2558

งบบุคลากร 1,679,440 บาท
เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 1,679,440 บาท

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับสาธารณสุข 3,750,970 บาท
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รวม
รวม

จ ำนวน

จ ำนวนค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร 30,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนให้แก่พนักงำนส่วนต ำบลและ
พนักงำนจ้ำงทีป่ฏิบัติงำน นอกเวลำรำชกำร

ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 154,580 บำท
***เพือ่จ่ำยเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นส ำหรับพนักงำนส่วนท้องถิ่น
เป็นกรณีพิเศษ (เงินรำงวัลประจ ำปี) ประจ ำป ีพ.ศ. 2563 ส ำหรับ
พนักงำน อบต. พนักงำนจ้ำง และพนักงำนทีไ่ด้รับเงินเดือน ค่ำจ้ำง และ
ค่ำตอบแทนจำกงบประมำณเงินอุดหนุนของรัฐบำล เพือ่เป็นกำรส่งเสริม
กำรปรับปรุงประสิทธิภำพและประสิทธิผลของงำนรำชกำรและเป็นขวัญ 
ก ำลังใจในกำรปฏิบัติงำน ต้ังจ่ำยตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วย
กำรก ำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รำงวัลประจ ำปี
แก่พนักงำนส่วนท้องถิ่นฯ พ.ศ. 2557 ต้ังไว ้144,580.-บำท ปรำกฏใน
แผนพัฒนำท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)ยุทธศำสตร์ท่ี 7 หน้ำ 88
***เพือ่จ่ำยเป็นค่ำป่วยกำรส ำหรับนักบริบำลท้องถิ่น  โดยถือปฏิบัติตำม
ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยอำสำสมัครบริบำลท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยพุทธศักรำช  2562 ต้ังไว ้
10,000.-บำท 

งบด าเนินงาน 1,720,330 บาท
ค่าตอบแทน 184,580 บาท
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รวม

จ ำนวนค่ำจ้ำงเหมำบริกำรต่ำง ๆ 208,250 บำท
(1) ค่ำถ่ำยเอกสำร ค่ำเย็บหนังสือหรือเข้ำปกหนังสือ หรือจัดท ำเอกสำร
รูปเล่มอื่นใดทีเ่กี่ยวกับกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจและอ ำนำจหน้ำท่ีของ 
อบต.แม่สูน 
(2) ค่ำโฆษณำและเผยแพร่กำรด ำเนินกิจกำรของ อบต.แม่สูน ในส่ือ
ประเภทต่ำง ๆ เช่น วิทยุกระจำยเสียง โทรทัศน์ หนังสือพิมพ ์วำรสำร 
แผ่นพับ ป้ำยประชำสัมพันธ ์ส่ิงพิมพ์ต่ำง ๆ ค่ำจัดท ำป้ำยหรือแผงปิด
ประกำศ กำรจ้ำงท ำโปสเตอร์ กำรบันทึกภำพยนตร์ วีดีโอ วีดีทัศน์ ค่ำล้ำง
อัดขยำยรูปถ่ำย และค่ำใช้จ่ำยเพือ่โฆษณำและเผยแพร่อื่น ๆ ทีเ่กี่ยวกับ
กำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจและอ ำนำจหน้ำทีข่อง อบต.แม่สูน 
(3) ค่ำธรรมเนียมต่ำง ๆ ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินคดีตำมค ำพิพำกษำ 
ค่ำธรรมเนียมศำล ค่ำธรรมเนียมทีดิ่น หรือ ค่ำธรรมเนียมใด ๆ ทีเ่กี่ยวกับ
กำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจและอ ำนำจหน้ำทีข่อง อบต.แม่สูน 

ค่าใชส้อย 1,115,750 บาท
รำยจ่ำยเพือ่ให้ได้มำซ่ึงบริกำร

(4) ค่ำเบีย้ประกัน เพือ่จ่ำยเป็นค่ำเบีย้ประกันรถรำชกำรของ อบต.แม่สูน
(5) ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรให้ผู้รับจ้ำงเหมำท ำกำรอย่ำงหน่ึงอย่ำงใด ซ่ึงมิใช่
เป็นกำรประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม เสริมสร้ำงครุภัณฑ์หรือส่ิงก่อสร้ำง 
ฯลฯ เช่น ค่ำจ้ำงเหมำแรงงำนบุคคลภำยนอกเพือ่ปฏิบัติงำนต่ำง ๆ ค่ำจ้ำง
เหมำพนักงำนรักษำควำมปลอดภัย จ้ำงเหมำท ำควำมสะอำด ค่ำบริกำร
ก ำจัดปลวกหรือแมลง ค่ำจ้ำงเหมำท ำของ และค่ำจ้ำงเหมำอื่น ๆ ฯลฯ  ที่
เกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจและอ ำนำจหน้ำทีข่อง อบต.แม่สูน
(6)ค่ำส ำรวจข้อมูลจ ำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว ์ตำมโครงกำรสัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภัย จำกโรคพิษสุนัขบ้ำ ตำมพระปณิธำน 
ศำสตรำจำรย ์ดร.สมเด็จพระเจ้ำน้องนำงเธอ เจ้ำฟ้ำจุฬำภรณวลัยลักษณ์ 
อัครรำชกุมำรี กรมพระศรีสวำงควัฒน วรขัตติยรำชนำรี
ถือปฏิบัติตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที ่มท 0808.2 / ว 
7120 ลงวันที่ 9 ธันวำคม 2559 และ อัตรำทีก่ ำหนดไว้ใน หนังสือท่ี มท 
0808.2 / ว0746  ลงวันที่ 1 กุมภำพันธ ์2562
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จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรส่งเสริมสนับสนุนให้ประชำชนแต่ละ
ครัวเรือนมีกำรคัดแยกขยะต้ังแต่ต้นทำงและให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกำร
บริหำรจัดกำรขยะในชุมชนของตนเอง เช่น ค่ำวัสดุ อปกรณ์ ในกำร
ด ำเนินงำน ค่ำประชุม อบรม รณรงค์ ในชุมชน ค่ำตอบแทนวิทยำกร ค่ำ
ของรำงวัลในกำรประกวดหมู่บ้ำนจัดกำรขยะด้วยตนเองและค่ำใช้จ่ำย
อื่น ๆ ตำมควำมจ ำเป็นและประหยัด โดยถือปฏิบัติตำม ตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน กำรจัดกำร
แข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำ เข้ำร่วมกำรแข่งขันขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 , ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยใน
กำรฝึกอบรม และกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำทีท่้องถิ่น พ.ศ. 
2557 ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศำสตร์ท่ี 5 
หน้ำ 58
    

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรตรวจวิเครำะห์คุณภำพน้ ำ เช่น น้ ำเพือ่กำร
อุปโภค น้ ำเสียต่ำง ๆ ฯลฯ และ ค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ตำมควำมจ ำเป็นและ
ประหยัด ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศำสตร์ท่ี 
5 หน้ำ 59

โครงกำรท ำดีเพือ่แผ่นดินชุมชนปลอดขยะ (Zero waste) 70,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและนอก
รำชอำณำจักร เช่น ค่ำเบีย้เล้ียง ค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำทีพ่ัก ค่ำบริกำรจอด
รถ ณ ท่ำอำกำศยำน ค่ำผ่ำนทำงด่วนพิเศษ ค่ำธรรมเนียมในกำรใช้
สนำมบิน ค่ำลงทะเบียนต่ำงๆ ฯลฯ ถือปฏิบัติตำมหนังสือ ที ่มท 0808.2/
ว 1797 ลงวันที่ 2 เมษำยน 2561 

โครงกำรทดสอบคุณภำพน้ ำ 20,000 บำท

รำยจ่ำยเกี่ยวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 20,000 บำท
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จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรป้องกันและควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้ำ เช่น ค่ำอบรม ประชุม ศึกษำดูงำน ค่ำตอบแทนวิทยำกร 
ค่ำพำหนะ ค่ำวัสดุ อุปกรณ์ และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ทีเ่กี่ยวข้อง ฯลฯ และ 
ค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ตำมควำมจ ำเป็นและประหยัด โดยถือปฏิบัติตำมแนวทำง
หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วทีสุ่ด ที ่มท 0810.5 / ว 
1046 ลงวันที่ 10 เมษำยน 2561 , หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วน
ทีสุ่ด ที ่มท 0810.5 / ว 0120 ลงวันที่ 12 มกรำคม 2560 และ ระเบียบ
กระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม และกำรเข้ำรับกำร
ฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น
(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศำสตร์ท่ี 6 หน้ำ 62 

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก เช่น 
ค่ำวัสดุ อปกรณ์ ในกำรด ำเนินงำน ค่ำประชุม อบรม รณรงค์ ในชุมชน 
ฯลฯ และ ค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ตำมควำมจ ำเป็นและประหยัด โดยถือปฏิบัติ
ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม และกำร
เข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำทีท้่องถิ่น พ.ศ. 2557 ปรำกฏใน
แผนพัฒนำท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศำสตร์ท่ี 6 หน้ำ 62

โครงกำรป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้ำ 50,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำ
มลพิษทำงอำกำศ เช่น กำรรณรงค์งดเผำขยะ กำรท ำปุย๋หมักจำกเศษ
ใบไม้และวัสดุทำงกำรเกษตร ค่ำจัดซ้ือวัสดุ อุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้อง ค่ำจัด
ประชุม อบรม ฯลฯ และ ค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ตำมควำมจ ำเป็นและประหยัด 
โดยถือปฏิบัติตำม ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิก
ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำ เข้ำ
ร่วมกำรแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 , ระเบียบ
กระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม และกำรเข้ำรับกำร
ฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น
(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศำสตร์ท่ี 5 หน้ำ 58

โครงกำรป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก 145,000 บำท

โครงกำรป้องกันและแก้ไขมลพิษทำงอำกำศ 50,000 บำท
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จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำทรัพย์สิน เพือ่ให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ 
ถือปฏิบัติตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทยที ่มท 0808.2/ว0746 
ลงวันที่ 1 กุมภำพันธ ์2562

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรอำหำรปลอดภัย เช่น ค่ำ
อบรม ประชุม ศึกษำดูงำน ค่ำตอบแทนวิทยำกร ค่ำพำหนะ ค่ำวัสดุ 
อุปกรณ์ และ ค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ตำมควำมจ ำเป็นและประหยัด 
โดยถือปฏิบัติตำม ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยใน
กำรฝึกอบรม และกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำทีท่้องถิ่น พ.ศ. 
2557 ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศำสตร์ท่ี 6 
หน้ำ 62

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 200,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรโครงกำรสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย โรคพิษสุนัขบ้ำ ตำมพระปณิธำน ศำสตรำจำรย ์
ดร. สมเด็จพระเจ้ำน้องนำงเธอ เจ้ำฟ้ำจุฬำภรณวลัยลักษณ์ อัครรำช
กุมำรี กรมพระศรีสวำงควัฒน วรขัตติยรำชนำรี เช่น ค่ำอบรม ประชุม 
ศึกษำดูงำน ค่ำตอบแทนวิทยำกร ค่ำพำหนะ ค่ำวัสดุ อุปกรณ์ และ 
ค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ตำมควำมจ ำเป็นและประหยัด ถือปฏิบัติตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดสวัสดิภำพสัตว์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และหนังสือส่ังกำรทีเ่กี่ยวข้อง ปรำกฏใน
แผนพัฒนำท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศำสตร์ท่ี 6 หน้ำ 62

โครงกำรอำหำรปลอดภัย 20,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกิจกรรมในกำรส่งเสริมให้ภำค
ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรสุขภำพในชุมชนของตนเอง เช่น 
ค่ำอบรม ประชุม ศึกษำดูงำน ค่ำตอบแทนวิทยำกร ค่ำพำหนะ ค่ำวัสดุ 
อุปกรณ์ และ ค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ตำมควำมจ ำเป็นและประหยัด 
โดยถือปฏิบัติตำม ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำย
ในกำรฝึกอบรม และกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำทีท่้องถิ่น พ.ศ. 
2557 ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศำสตร์ท่ี 2 
หน้ำ 41

โครงกำรสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จำกโรคพิษสุนัขบ้ำ ตำมพระปณิธำน 
ศำสตรำจำรย์ ดร.สมเด็จพระเจ้ำน้องนำงเธอ เจ้ำฟ้ำจุฬำภรณวลัยลักษณ์ 

82,500 บำท

โครงกำรพัฒนำศักยภำพกลุ่มจิตอำสำในกำรส่งเสริม ฟืน้ฟู ดูแลสุขภำพ
ผู้สูงอำยุ ผู้พิกำร ผู้ด้อยโอกำสต ำบลแม่สูน

250,000 บำท
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รวม
จ ำนวน

จ ำนวนวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ 5,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำวัสดุไฟฟ้ำและวิทย ุเช่น ไมโครโฟน, ขำต้ังไมโครโฟน, ฟิวส์
, สำยไฟฟ้ำ, หลอดไฟฟ้ำ, หลอดไฟ, เข็มขัดรัดสำยไฟฟ้ำ, ปล๊ักไฟฟ้ำ, 
สวิตซ์ไฟฟ้ำ, หลอดวิทยุทรำนซิสเตอร์และชิ้นส่วนวิทย,ุ ลูกถ้วยสำยอำกำศ
, รีซีสเตอร์, มูฟวิง่คอยส์คอนเดนเซอร์, ขำหลอดฟลูออเรสเซนซ์, เบรก
เกอร์, สำยอำกำศ หรือเสำอำกำศส ำหรับวิทย,ุ ฯลฯ เพือ่ใช้ในกำร
ซ่อมแซม ปรับปรุง หรือ ติดต้ังระบบไฟฟ้ำของ อบต.แม่สูน ถือปฏิบัติตำม
หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ที ่มท 0808.2/ว
1657 ลงวันที่ 16 กรกฎำคม 2556 หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนำยน 2558 
หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ที ่มท 0808.2/ว 
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนำยน 2559

วัสดุส ำนักงำน 20,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำวัสดุส ำนักงำน เช่น กระดำษ, หมึก, แฟ้ม, แบบพิมพ์กุญแจ
, ซอง, ธง, นำฬิกำ, หนังสือ, เคร่ืองคิดเลขขนำดเล็ก, เคร่ืองเจำะกระดำษ
ขนำดเล็ก, ทีเ่ย็บกระดำษขนำดเล็ก, ไม้บรรทัดเหล็ก,  กรรไกร, เก้ำอี้
พลำสติกน้ ำด่ืมส ำหรับบริกำรประชำชนในส ำนักงำน ฯลฯ เพือ่ใช้ในกำร
ปฏิบัติงำนตำมภำรกิจหน้ำทีข่อง อบต.แม่สูน ถือปฏิบัติตำมหนังสือกรม
ส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ที ่มท 0808.2/ว1657 ลง
วันท่ี 16 กรกฎำคม 2556 หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนำยน 2558 หนังสือกรม
ส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันท่ี 27 มิถุนำยน 2559

ค่าวัสดุ 420,000 บาท
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จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวนวัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ 30,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นชุดเคร่ืองมือผ่ำตัด, ทีว่ำงกรวยแก้ว, กระบอกตวง, 
เบ้ำหลอม, ห ู(Stethoscope), เปลหำมคนไข,้ คีมถอนฟัน, 
เคร่ืองวัดน้ ำฝน, ถังเก็บเชื้อเพลิง ฯลฯ     

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 300,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำแก๊สหุงต้ม, น้ ำมันเช้ือเพลิง, น้ ำมันดีเซล, น้ ำมันก๊ำด, 
น้ ำมันเบนซิน, น้ ำมันเตำ, น้ ำมันจำรบ,ี น้ ำมันเคร่ือง, ถ่ำน, ก๊ำส ฯลฯถือ
ปฏิบัติตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ที ่มท 
0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16 กรกฎำคม 2556 หนังสือกรมส่งเสริมกำร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 
มิถุนำยน 2558 หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด 
ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนำยน 2559

วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง 50,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำไขควง, ประแจ, แม่แรง, กุญแจปำกตำย, กุญแจเล่ือน, คีม
ล็อค, ล็อคเกียร์, ล็อคคลัตช,์ กระจกโค้งมน, ล็อคพวงมำลัย, สัญญำณไฟ
กระพริบ, สัญญำณไฟฉุกเฉิน, กรวยจรำจร, ยำงรถยนต์, น้ ำมันเบรก, 
น๊อตและสกรู, สำยไมล์, เพลำ, ฟิล์มกรองแสง, เบำะรถยนต์, เคร่ืองยนต์ 
(อะไหล่), ชุดเกียร์รถยนต์, เบรก, ครัช, พวงมำลัย, สำยพำนใบพัด, หม้อ
น้ ำ, หัวเทียน, แบตเตอร่ี, จำนจ่ำย, ล้อ, ถังน้ ำมัน, ไฟหน้ำ, ไฟเบรก, อำน
จักรยำน, ตลับลูกปืน, กระจกมองข้ำงรถยนต์, กันชนรถยนต์, เข็มขัน
นิรภัย ฯลฯถือปฏิบัติตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ด่วนท่ีสุด ที ่มท 0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16 กรกฎำคม 2556 หนังสือ
กรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ว 1134 
ลงวันที่ 9 มิถุนำยน 2558 หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ด่วนท่ีสุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนำยน 2559

144 



จ ำนวน

จ ำนวนวัสดุคอมพิวเตอร์ 10,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำแผ่นหรือจำนบันทึกข้อมูล, อุปกรณ์บันทึกข้อมูล 
(Diskett, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disk, Digital 
Video Disk, Flash Drive), เทปบันทึกข้อมูล (Reel Magnetic Tape, 
Cassette Tape, Cartrige Tape), หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ส ำหรับ
เคร่ืองพิมพ์คอมพิวเตอร์, ตลับผงหมึกส ำหรับเคร่ืองพิมพ์แบบเลเซอร์, 
กระดำษต่อเน่ือง, สำยเคเบิล้, หน่วยประมวลผล, ฮำร์ดดิสก์ไดนร์, ซีดีรอม
ไดร์ฟ, แผ่นกรองแสง, แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ ์(Key Board), 
เมนบอร์ด (Main Board), เมมโมร่ีชิป (Memor Chip) เช่น RAM, คัต
เตอร์ฟีดเตอร์ (Cut Sheet Feeder), เมำส์ (Mouse), 

วัสดุโฆษณำและเผยแพร่ 5,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นขำต้ังกล้อง, ขำต้ังเขียนภำพ, กล้องและระวิงใส่ฟิล์ม
ภำพยนตร์, เคร่ืองกรอเทป, เลนส์ซูม, กระเป๋ำใส่กล้องถ่ำยรูป, พูก่ัน, สี, 
กระดำษเขียนโปสเตอร์, ฟิล์ม, เมมโมร่ีกำร์ด, ฟิล์มสไลด์, แถบ
บันทึกเสียงหรือภำพ (ภำพยนตร์, วิดีโอเทป, แผ่นซีดี), รูปสีหรือขำวด ำที่
ได้จำกกำรล้ำง อัดขยำย, ภำพดำวเทียม ฯลฯถือปฏิบัติตำมหนังสือกรม
ส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ที ่มท 0808.2/ว1657 ลง
วันท่ี 16 กรกฎำคม 2556 หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนำยน 2558 หนังสือกรม
ส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันท่ี 27 มิถุนำยน 2559

พรินเตอร์สวิตชิ่งบ๊อกซ์ (Print Switching Box), เคร่ืองกระจำยสัญญำณ 
(Hub), แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิส์ (Card) เช่น Ethernet Card, Lan 
Card, Antivirus Card, Sound Card เป็นต้น เคร่ืองอ่ำนและบันทึก
ข้อมูลแบบต่ำงๆ เช่น แบบดิสเกตต์ (Diskette), แบบฮำร์ดดิสเกตต์ 
(Hard Disk), แบบซีดีรอม (CD-ROM), แบบออพติคอล (Optical) ฯลฯ 
ถือปฏิบัติตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ที ่
มท 0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16 กรกฎำคม 2556 หนังสือกรมส่งเสริม
กำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 
มิถุนำยน 2558 หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด 
ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนำยน 2559
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รวม
รวม

จ ำนวน

จ ำนวน
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือเคร่ืองฉีดน้ ำแรงดันสูง 
รำคำเคร่ืองละ 6,900.-บำท จ ำนวน 1 เคร่ือง
คุณลักษณะพืน้ฐำน
1 ปัม๊ผลิตจำกวัสดุอัลลอยด์ และ วำล์วโลหะ คุณภำพสูง ทนทำน
2 พร้อมทีเ่ก็บสำยไฟ และท่อฉีดน้ ำเคล่ือนย้ำยสะดวก
3 หัวฉีดหมุนได้ 3 แบบ (หัวฉีดน้ ำแรงดันสูง / หัวฉีดใบพัด / หัวฉีดเทอร์
โบ)
4 ก ำลังไฟ(วัตต์) : 1500 W

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ ์
(Ink Tank Printer) รำคำเคร่ืองละ 4,300.-บำท จ ำนวน 1 เคร่ือง
มีคุณลักษณะ ดังนี้
1.เป็นเคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ ์(Ink Tank 
Printer) จำกโรงงำนผู้ผลิต
2. มีควำมละเอียดในกำรพิมพ์ไม่น้อยกว่ำ 1,200 x 1,200 dpi
3. มีควำมเร็วในกำรพิมพ์ร่ำงขำวด ำส ำหรับกระดำษขนำด A4 ไม่น้อย
กว่ำ 20 หน้ำต่อนำท ี(ppm) หรือ 8.8 ภำพต่อนำที (ipm)

จัดซ้ือเคร่ืองฉีดน้ ำแรงดันสูง จ ำนวน 1 เคร่ือง 6,900 บำท

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 4,300 บำท

งบลงทุน 11,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์ 11,200 บาท

4. มีควำมเร็วในกำรพิมพ์ร่ำงสีส ำหรับกระดำษขนำด A4 ไม่น้อยกว่ำ 10 
หน้ำต่อนำท ี(ppm) หรือ 5 ภำพต่อนำที (ipm)
5. มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่ำ 
จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง
6. สำมำรถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal, และ Custom
ตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพืน้ฐำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ฉบับเดือนมีนำคม 2562ประกำศ ณ วันท่ี 15 มีนำคม 2562 
ล ำดับที ่42 หน้ำ 16
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รวม
รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวนอุดหนุนคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน หมู่ที ่11 บ้ำนสันป่ำเกี๊ยะ โครงกำร
พระรำชด ำริด้ำนสำธำรณะสุข ฯ ประจ ำปี 2563

20,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน หมู่ที ่11 บ้ำนสันป่ำเกี๊ยะ 
ส ำหรับด ำเนินงำนโครงกำรพระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข ประจ ำป ี2563 
โดยถือปฏิบัติตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น
(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศำสตร์ท่ี 6 หน้ำ 83

อุดหนุนคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน หมู่ที ่10 บ้ำนสันมะเฟือง โครงกำร
พระรำชด ำริด้ำนสำธำรณะสุข ฯ ประจ ำปี 2563

20,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน หมู่ที ่10 บ้ำนสันมะเฟือง
ส ำหรับด ำเนินงำนโครงกำรพระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข ประจ ำป ี2563 
โดยถือปฏิบัติตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น
(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศำสตร์ท่ี 6 หน้ำ 83

อุดหนุนคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน หมู่ที ่1 บ้ำนแม่สูนหลวง โครงกำร
พระรำชด ำริด้ำนสำธำรณะสุข ฯ ประจ ำปี 2563

20,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน หมู่ที ่1 บ้ำนแม่สูนหลวง 
ส ำหรับด ำเนินงำนโครงกำรพระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข ประจ ำป ี2563 
โดยถือปฏิบัติตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น
(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศำสตร์ท่ี 6 หน้ำ 80

เงินอุดหนุน 340,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน

งบเงินอุดหนุน 340,000 บาท

5 ปริมำณกำรผลิต : 350 (ลิตร/ชั่วโมง)
6 ประเภทแรงดันน้ ำ(บำร์ : 120)
7 ชนิดปืนอัดฉีด : ปืนฉีดยำว
8 อุณหภูมิน้ ำสูงสุด : 40 (องศำ)
เน่ืองจำกเป็นครุภัณฑ์นอกเหนือจำกบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์(ของ
ส ำนักงบประมำณ)ก ำหนด จึงถือปฏิบัติกำรต้ังงบประมำณตำมรำคำใน
จังหวัดหรือท้องถิ่น หรือรำคำทีเ่คยจัดหำอย่ำงประหยัด ตำมแนวทำง
หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2 / ว1989 ลงวันที่ 22 ม.ิย. 
2552
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จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวนอุดหนุนคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน หมู่ที ่16 บ้ำนหนองยำวใต้ โครงกำร
พระรำชด ำริด้ำนสำธำรณะสุข ฯ ประจ ำปี 2563

20,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน หมู่ที ่16 บ้ำนหนองยำว
ใต้ ส ำหรับด ำเนินงำนโครงกำรพระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข ประจ ำป ี
2563 โดยถือปฏิบัติตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น
(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศำสตร์ท่ี 6 หน้ำ 85

อุดหนุนคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน หมู่ที ่15 บ้ำนใหม่ชัยเกษม โครงกำร
พระรำชด ำริด้ำนสำธำรณะสุข ฯ ประจ ำปี 2563

20,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน หมู่ที ่15 บ้ำนใหม่ชัย
เกษม ส ำหรับด ำเนินงำนโครงกำรพระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข ประจ ำป ี
2563 โดยถือปฏิบัติตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น
(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศำสตร์ท่ี 6 หน้ำ 85

อุดหนุนคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน หมู่ที ่14 บ้ำนสันติพัฒนำ โครงกำร
พระรำชด ำริด้ำนสำธำรณะสุข ฯ ประจ ำปี 2563

20,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน หมู่ที ่14 บ้ำนสันติพัฒนำ
ส ำหรับด ำเนินงำนโครงกำรพระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข ประจ ำป ี2563 
โดยถือปฏิบัติตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น
(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศำสตร์ท่ี 6 หน้ำ 84

อุดหนุนคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน หมู่ที ่13 บ้ำนใหม่โป่งผำ โครงกำร
พระรำชด ำริด้ำนสำธำรณะสุข ฯ ประจ ำปี 2563

20,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน หมู่ที ่13 บ้ำนใหม่โป่งผำ
ส ำหรับด ำเนินงำนโครงกำรพระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข ประจ ำป ี2563 
โดยถือปฏิบัติตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น
(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศำสตร์ท่ี 6 หน้ำ 84

อุดหนุนคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน หมู่ที ่12 บ้ำนสันมะม่วง โครงกำร
พระรำชด ำริด้ำนสำธำรณะสุข ฯ ประจ ำปี 2563

20,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน หมู่ที ่12 บ้ำนสันมะม่วง 
ส ำหรับด ำเนินงำนโครงกำรพระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข ประจ ำป ี2563 
โดยถือปฏิบัติตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น
(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศำสตร์ท่ี 6 หน้ำ 84
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จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวนอุดหนุนคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน หมู่ที ่5 บ้ำนล้องอ้อ โครงกำรพระรำชด ำริ
ด้ำนสำธำรณะสุข ฯ ประจ ำปี 2563

20,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน หมู่ที ่5 บ้ำนล้องอ้อ
ส ำหรับด ำเนินงำนโครงกำรพระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข ประจ ำป ี2563 
โดยถือปฏิบัติตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น
(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศำสตร์ท่ี 6 หน้ำ 81

อุดหนุนคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน หมู่ที ่4 บ้ำนสันป่ำแดง โครงกำรพระรำชด ำริ
ด้ำนสำธำรณะสุข ฯ ประจ ำปี 2563

20,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน หมู่ที ่4 บ้ำนสันป่ำแดง
ส ำหรับด ำเนินงำนโครงกำรพระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข ประจ ำป ี2563 
โดยถือปฏิบัติตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น
(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศำสตร์ท่ี 6 หน้ำ 81

อุดหนุนคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน หมู่ที ่3 บ้ำนแม่สูนน้อย โครงกำร
พระรำชด ำริด้ำนสำธำรณะสุข ฯ ประจ ำปี 2563

20,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน หมู่ที ่3 บ้ำนแม่สูนน้อย
ส ำหรับด ำเนินงำนโครงกำรพระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข ประจ ำป ี2563 
โดยถือปฏิบัติตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น
(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศำสตร์ท่ี 6 หน้ำ 81

อุดหนุนคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน หมู่ที ่2 บ้ำนปำงสัก โครงกำรพระรำชด ำริ
ด้ำนสำธำรณะสุข ฯ ประจ ำปี 2563

20,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน หมู่ที ่2 บ้ำนปำงสัก
ส ำหรับด ำเนินงำนโครงกำรพระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข ประจ ำป ี2563 
โดยถือปฏิบัติตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น
(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศำสตร์ท่ี 6 หน้ำ 80

อุดหนุนคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน หมู่ที ่17 บ้ำนหนองยำวเหนือ โครงกำร
พระรำชด ำริด้ำนสำธำรณะสุข ฯ ประจ ำปี 2563

20,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน หมู่ที ่17 บ้ำนหนองยำว
เหนือส ำหรับด ำเนินงำนโครงกำรพระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข ประจ ำป ี
2563 โดยถือปฏิบัติตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น
(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศำสตร์ท่ี 6 หน้ำ 85
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จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวนอุดหนุนคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน หมู่ที ่9 บ้ำนสันดินแดง โครงกำรพระรำชด ำริ
ด้ำนสำธำรณะสุข ฯ ประจ ำปี 2563

20,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน หมู่ที ่9 บ้ำนสันดินแดง
ส ำหรับด ำเนินงำนโครงกำรพระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข ประจ ำป ี2563 
โดยถือปฏิบัติตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น
(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศำสตร์ท่ี 6 หน้ำ 83

อุดหนุนคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน หมู่ที ่8 บ้ำนนิคม:เพชรไพฑูรย์ โครงกำร
พระรำชด ำริด้ำนสำธำรณะสุข ฯ ประจ ำปี 2563

20,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน หมู่ที ่8 บ้ำนเพชรไพฑูรย์
ส ำหรับด ำเนินงำนโครงกำรพระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข ประจ ำป ี2563 
โดยถือปฏิบัติตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น
(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศำสตร์ท่ี 6 หน้ำ 82

อุดหนุนคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน หมู่ที ่7 บ้ำนหนองยำว โครงกำรพระรำชด ำริ
ด้ำนสำธำรณะสุข ฯ ประจ ำปี 2563

20,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน หมู่ที ่7 บ้ำนหนองยำว
ส ำหรับด ำเนินงำนโครงกำรพระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข ประจ ำป ี2563 
โดยถือปฏิบัติตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น
(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศำสตร์ท่ี 6 หน้ำ 82

อุดหนุนคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน หมู่ที ่6 บ้ำนต้นส้ำน โครงกำรพระรำชด ำริ
ด้ำนสำธำรณะสุข ฯ ประจ ำปี 2563

20,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน หมู่ที ่6 บ้ำนต้นส้ำน
ส ำหรับด ำเนินงำนโครงกำรพระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข ประจ ำป ี2563 
โดยถือปฏิบัติตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น
(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศำสตร์ท่ี 6 หน้ำ 82
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รวม
รวม
รวม

จ ำนวน

3) สนับสนุนกำรด ำเนินงำนตำมแนวทำงกำรจัดเป็นหน่วยเคล่ือนท่ีส ำหรับ
รักษำพยำบำลแบบฉุกเฉินแก่ผู้สูงอำยุและคนพิกำร ก ำหนดให้มีกำรแจ้ง
เรียกหน่วยเคล่ือนทีส่ ำหรับรักษำพยำบำลแบบฉุกเฉินได้ตลอด 24 
ชั่วโมง จำกหมำยเลขโทรศัพท์ทีก่ ำหนด
- สนับสนุนภำรกิจยำนพำหนะและอุปกรณ์รักษำพยำบำลเบือ้งต้น รับ
ผู้ป่วยฉุกเฉินไปส่งต่อให้กับโรงพยำบำลอย่ำงปลอดภัย โดยกรณีปกติจัดให้
เป็นหน่วยพำหนะรับส่งผู้สูงอำยุและคนพิกำรท่ีไม่สำมำรถช่วยเหลือตนเอง
ได้โดยถือปฏิบัติตำม หนังสือกระทรวงมหำดไทย  ที ่มท 0891.3 / ว 
2826 ลงวันที่ 17 กันยำยน 2553  ,ประกำศคณะกรรมกำรกำรแพทย์
ฉุกเฉินเร่ือง หลักเกณฑ์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ด ำเนินงำน
และบริหำรจัดกำรระบบกำรแพทย์ฉุกเฉินในระดับท้องถิ่น พ.ศ. 2560 
ประกำศ เมื่อวันที ่16 ตุลำคม 2560 และ ทีแ่ก้ไขเพิม่เติม ( ฉบับที ่2,3 ) 
พ.ศ.2561 ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศำสตร์ท่ี 
2 หน้ำ 35

โครงกำรระบบกำรแพทย์ฉุกเฉิน อบต.แม่สูน 600,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำระบบกำรแพทย์ฉุกเฉิน อบต.แม่สูน 
ได้แก่
1) เป็นกำรด ำเนินงำนระบบกำรแพทย์ฉุกเฉิน อบต.แม่สูน เป็นค่ำ
- ค่ำวัสดุ อุปกรณ์ประจ ำรถปฏิบัติกำรฉุกเฉินและบุคลำกรทำงกำรแพทย์
- ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรผู้ปฏิบัติกำรในระบบกำรแพทย์ฉุกเฉินเพือ่ปฏิบัติงำน
ประจ ำในชุดปฏิบัติกำรฉุกเฉิน ของ อบต.แม่สูน
 เพือ่ให้บริกำรตลอด 24 ชั่วโมง
2) ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดฝึกอบรม กำรให้ควำมรู้เครือข่ำยภำคประชำชนใน
กำรปฐมพยำบำลเบือ้งต้นและของ อบต.แม่สูน เพือ่ให้บริกำรตลอด 24 
ชั่วโมง

ค่าใชส้อย 600,000 บาท
รำยจ่ำยเกี่ยวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 600,000 บาท
งบด าเนินงาน 600,000 บาท
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รวม
รวม
รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน
เพือ่จ่ำยเป็นเงินเพิม่กำรครองชีพชั่วครำวให้แก่พนักงำนจ้ำง
ตำมแผนอัตรำก ำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2561 - 2563) โดยค ำนวณ
ต้ังจ่ำยไว้จ ำนวน 12 เดือน ถือปฏิบัติตำมหนังสือส ำนักงำน กจ. 
กท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว138  ลงวันที่ 30 ธันวำคม 2558

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำงและเงินปรับปรุงค่ำตอบแทน
พนักงำนจ้ำงโดยค ำนวณต้ังจ่ำยไว้จ ำนวน 12 เดือน ตำมแผน
อัตรำก ำลัง 3 ป ี(พ.ศ. 2561 - 2563) ถือปฏิบัติตำมหนังสือส ำนัก
งำน กจ. กท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว138  
ลงวันที่ 30 ธันวำคม 2558

เงินเพิม่ต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง 24,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นเงินเดือนพนักงำนส่วนต ำบลและเงินปรับปรุงเงินเดือน
พนักงำนส่วนต ำบลประจ ำปีตำมแผนอัตรำก ำลัง 3 ป ี(พ.ศ. 2561 - 
2563)โดยค ำนวณต้ังจ่ำยไว้จ ำนวน 12 เดือน ถือปฏิบัติตำมหนังสือ
ส ำนักงำน กจ. กท. และก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว138  
ลงวันที่ 30 ธันวำคม 2558

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 642,480 บำท

เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 865,680 บาท

เงินเดือนพนักงำน 199,200 บำท

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห์ 935,820 บาท

งบบุคลากร 865,680 บาท
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รวม
รวม

จ ำนวน

รวม
รวม
รวม

จ ำนวน
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรส่งเสริมคุณภำพชีวิตผู้พิกำรและ
ผู้ดูแลผู้พิกำร ฯ ได้แก ่ค่ำป้ำย ค่ำวิทยำกร ค่ำพำหนะวิทยำกร ค่ำอำหำร
ว่ำงพร้อมเคร่ืองด่ืม ค่ำอำหำร ค่ำอุปกรณ์ ฯลฯ และ  ค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ 
ตำมควำมจ ำเป็นและประหยัด โดยถือปฏิบัติตำมระเบียบกระทรวง
มหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม และกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรม
ของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถิ่น พ.ศ. 2557

รำยจ่ำยเกี่ยวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ
โครงกำรส่งเสริมคุณภำพชีวิตผู้พิกำรและผู้ดูแลผู้พิกำร ฯ 30,000 บำท

งบด าเนินงาน 30,000 บาท
ค่าใชส้อย 30,000 บาท

เพือ่จ่ำยเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นส ำหรับพนักงำนส่วนท้องถิ่นเป็น
กรณีพิเศษ (เงินรำงวัลประจ ำปี) ประจ ำป ีพ.ศ. 2563 ส ำหรับพนักงำน 
อบต. พนักงำนจ้ำง และพนักงำนทีไ่ด้รับเงินเดือน ค่ำจ้ำง และ 
ค่ำตอบแทนจำกงบประมำณเงินอุดหนุนของรัฐบำล เพือ่เป็นกำรส่งเสริม
กำรปรับปรุงประสิทธิภำพและประสิทธิผลของงำนรำชกำรและเป็นขวัญ 
ก ำลังใจในกำรปฏิบัติงำน ต้ังจ่ำยตำมระเบียบ กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วย
กำรก ำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รำงวัลประจ ำปีแก่พนักงำนส่วนท้องถิ่นฯ พ.ศ. 2557 ปรำกฏใน
แผนพัฒนำท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศำสตร์ท่ี 7 หน้ำ 88

งานสวัสดกิารสังคมและสังคมสงเคราะห์ 50,000 บาท

ค่าตอบแทน 70,140 บาท
ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 70,140 บำท

งบด าเนินงาน 70,140 บาท
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รวม
รวม

จ ำนวน

รวม
รวม
รวม

จ ำนวน

จ ำนวน
เพือ่จ่ำยเป็นเงินเพิม่กำรครองชีพชั่วครำวให้แก่พนักงำนจ้ำง ตำมแผน
อัตรำก ำลัง 3 ป ี(พ.ศ. 2561 - 2563) โดยค ำนวณต้ังจ่ำยไว้จ ำนวน 12 
เดือน ถือปฏิบัติตำมหนังสือส ำนักงำน กจ. กท. และ ก.อบต. ที ่มท 
0809.2/ว138  ลงวันที่ 30 ธันวำคม 2558

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำงและเงินปรับปรุงค่ำตอบแทน
พนักงำนจ้ำง โดยค ำนวณต้ังจ่ำยไว้จ ำนวน 12 เดือน ตำมแผนอัตรำก ำลัง 
3 ป ี(พ.ศ. 2561 - 2563) ถือปฏิบัติตำมหนังสือส ำนักงำน กจ. กท. และ 
ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวำคม 2558

เงินเพิม่ต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง 84,000 บำท

เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 840,000 บาท
ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 756,000 บำท

แผนงานเคหะและชมุชน
งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับเคหะและชมุชน 903,000 บาท

งบบุคลากร 840,000 บาท

อุดหนุนศูนย์พัฒนำครอบครัว 20,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นเงินอุดหนุนศูนย์พัฒนำครอบครัว ตำมโครงกำรโรงเรียน
ครอบครัว ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 หนังสือกระทรวงมหำดไทย 
ด่วนท่ีสุด ที ่มท 0808.2/ว1791 ลว. 3 เม.ย. 2560 หนังสือ
กระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด ที ่มท 0808.2/ว3616 ลว. 24 ม.ิย. 
2560 ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศำสตร์ท่ี 2 
หน้ำ 39

เงินอุดหนุน 20,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน

งบเงินอุดหนุน 20,000 บาท
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รวม
รวม

จ ำนวน

รวม
รวม
รวม

จ ำนวน
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยให้ได้มำซ่ึงบริกำรต่ำง ๆ
(1) ถ่ำยเอกสำร ค่ำเย็บหนังสือหรือเข้ำปกหนังสือ หรือจัดท ำเอกสำร
รูปเล่มอื่นใดทีเ่กี่ยวกับกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจและอ ำนำจหน้ำท่ีของ 
อบต.แม่สูน ทีส่ำมำรถเบิกจ่ำยได้ในรำยจ่ำยน้ี
(2) ค่ำจ้ำงเหมำโฆษณำ ประชำสัมพันธ ์และเผยแพร่กำรด ำเนินกิจกำร
ของ อบต.แม่สูน ในส่ือประเภทต่ำง ๆ เช่น วิทยุกระจำยเสียง โทรทัศน์ 
หนังสือพิมพ ์วำรสำร แผ่นพับ ป้ำยประชำสัมพันธ ์ส่ิงพิมพ์ต่ำง ๆ ค่ำ
จัดท ำป้ำยหรือแผงปิดประกำศ กำรจ้ำงท ำโปสเตอร์ กำรบันทึกภำพ
ยนตร์ วีดีโอ วีดีทัศน์ ค่ำล้ำงอัดขยำยรูปถ่ำย และค่ำใช้จ่ำยเพือ่โฆษณำ
และเผยแพร่อื่น ๆ ทีเ่กี่ยวกับกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจและอ ำนำจหน้ำที่
ของ อบต.แม่สูน ทีส่ำมำรถเบิกจ่ำยได้ในรำยจ่ำยน้ี
(3) ค่ำธรรมเนียมต่ำง ๆ ค่ำลงทะเบียนต่ำง ๆ ค่ำเบีย้ประกัน ค่ำใช้จ่ำยใน
กำรด ำเนินคดีตำมค ำพิพำกษำ ค่ำธรรมเนียมศำล ค่ำธรรมเนียมทีดิ่น 
หรือ ค่ำธรรมเนียมใด ๆ ทีเ่กี่ยวกับกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจและอ ำนำจ
หน้ำทีข่อง อบต.แม่สูน ทีส่ำมำรถเบิกจ่ำยได้ในรำยจ่ำยน้ี

รำยจ่ำยเพือ่ให้ได้มำซ่ึงบริกำร
ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรต่ำง ๆ 1,100,000 บำท

งบด าเนินงาน 1,130,000 บาท
ค่าใชส้อย 1,100,000 บาท

เพือ่จ่ำยเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นส ำหรับพนักงำนส่วนท้องถิ่นเป็น
กรณีพิเศษ (เงินรำงวัลประจ ำปี) ประจ ำป ีพ.ศ. 2563 ส ำหรับพนักงำน 
อบต. พนักงำนจ้ำง และพนักงำนทีไ่ด้รับเงินเดือน ค่ำจ้ำง และ
ค่ำตอบแทนจำกงบประมำณเงินอุดหนุนของรัฐบำล เพือ่เป็นกำรส่งเสริม
กำรปรับปรุงประสิทธิภำพและประสิทธิผลของงำนรำชกำรและเป็นขวัญ 
ก ำลังใจในกำรปฏิบัติงำน ต้ังจ่ำยตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วย
กำรก ำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รำงวัลประจ ำปีแก่พนักงำนส่วนท้องถิ่นฯ พ.ศ. 2557 ปรำกฏใน
แผนพัฒนำท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศำสตร์ท่ี 7 หน้ำ 88

งานก าจัดขยะมลูฝอยและสิ่งปฏิกูล 1,130,000 บาท

ค่าตอบแทน 63,000 บาท
ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 63,000 บำท

งบด าเนินงาน 63,000 บาท
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รวม
จ ำนวนวัสดุเคร่ืองแต่งกำย 30,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำวัสดุเคร่ืองแต่งกำย ค่ำเคร่ืองแบบ กำงเกง ผ้ำกันเปือ้น 
เคร่ืองหมำยยศและสังกัด ถุงเท้ำ รองเท้ำ เข็มขัด หมวก และอื่น ๆ ฯลฯ 
เท่ำทีจ่ ำเป็นในภำรกิจกำรก ำจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล       
     

ค่าวัสดุ 30,000 บาท

(4) ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรให้ผู้รับจ้ำงเหมำท ำกำรอย่ำงหน่ึงอย่ำงใด ซ่ึงมิใช่
เป็นกำรประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม เสริมสร้ำงครุภัณฑ์หรือส่ิงก่อสร้ำง 
ฯลฯ เช่น ค่ำจ้ำงเหมำแรงงำนบุคคลภำยนอกในกำรจัดเก็บมูลฝอยริม
ถนนสำยหลัก กำรท ำปุย๋หมัก ธนำคำรกิ่งไม้ใบไม้เพือ่ชุมชน กำร
ปฏิบัติงำนจัดเก็บมูลฝอยทัว่ไปหรือค่ำใช้จ่ำยอย่ำงอื่นทีม่ีลักษณะเดียวกัน 
ฯลฯ ค่ำจ้ำงเหมำพนักงำนท ำควำมสะอำด ค่ำจ้ำงเหมำพนักงำนเก็บขยะ 
ค่ำจ้ำงเหมำเก็บกวำดขยะท ำควำมสะอำดถนน จ้ำงเหมำปรำบวัชพืช ดูแล
ต้นไม ้ค่ำจ้ำงเหมำท ำของ และค่ำจ้ำงเหมำอื่น ๆ ฯลฯ ทีเ่กี่ยวกับกำร
ด ำเนินงำนตำมภำรกิจและอ ำนำจหน้ำทีข่อง อบต.แม่สูน ทีส่ำมำรถ
เบิกจ่ำยได้ในรำยจ่ำยน้ี
(5) ค่ำจ้ำงเหมำอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวกับกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจและอ ำนำจ
หน้ำทีข่อง อบต.แม่สูน ทีส่ำมำรถเบิกจ่ำยได้ในรำยจ่ำยน้ี
ค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำวสำมำรถเฉล่ียจ่ำยกันได้ทุกรำยกำร ภำยในวงเงินทีต้ั่ง
ประมำณกำรไว้ โดยถือปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ของกระทรวงมหำดไทย 
หนังสือ ด่วนมำก ที ่มท 0808.2 / ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวำคม 2559 
และ อัตรำทีก่ ำหนดไว้ใน หนังสือ ที ่มท 0808.2 / ว 1536 ลงวันที่ 19 
มีนำคม 2561 
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รวม
รวม
รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวนโครงกำรสนับสนุนกระบวนกำรจัดท ำแผนชุมชน 10,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรสนับสนุนกำรจัดท ำแผนชุมชน เช่น  
ค่ำเคร่ืองเสียง  เคร่ืองด่ืม  ค่ำอำหำร  ค่ำวัสดุ  อุปกรณ์ จัดท ำป้ำย 
กำรประชำสัมพันธ ์ ฯลฯ หนังสือกระทรวงมหำดไทย 
ด่วนท่ีสุด ที ่มท 0891.4 /   ว 856 ลว. 12 ม.ีค. 2553 ปรำกฏใน
แผนพัฒนำท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศำสตร์ท่ี 2 หน้ำ 32

โครงกำรเยำวชนแม่สูนสมำนฉันท์ 35,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรเยำวชนแม่สูนสมำนฉันท ์ได้แก ่
ค่ำป้ำย ค่ำวิทยำกร ค่ำพำหนะวิทยำกร ค่ำอำหำรว่ำงพร้อมเคร่ืองด่ืม 
ค่ำอำหำร ค่ำอุปกรณ์ ฯลฯ และ  ค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ตำมควำมจ ำเป็นและ
ประหยัด โดยถือปฏิบัติตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วย
ค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม และกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 
ยุทธศำสตร์ท่ี 2 หน้ำ 33

โครงกำรค่ำยอบรมธรรมะสร้ำงสุข 50,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรค่ำยอบรมธรรมะสร้ำงสุข ได้แก ่
ค่ำป้ำย ค่ำวิทยำกร ค่ำพำหนะวิทยำกร ค่ำอำหำรว่ำงพร้อมเคร่ืองด่ืม 
ค่ำอำหำร ค่ำอุปกรณ์ ฯลฯ และ  ค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ตำมควำมจ ำเป็นและ
ประหยัด โดยถือปฏิบัติตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วย
ค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม และกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 
ยุทธศำสตร์ท่ี 2 หน้ำ 38

ค่าใชส้อย 405,000 บาท
รำยจ่ำยเกี่ยวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ

แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเขม้แขง็ชมุชน 632,500 บาท

งบด าเนินงาน 405,000 บาท
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จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวนโครงกำรอบรมและทัศนศึกษำดูงำนพัฒนำศักยภำพคณะท ำงำนสภำเด็ก ฯ 
ต ำบลแม่สูน

80,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรอบรมและทัศนศึกษำดูงำนพัฒนำ
ศักยภำพคณะท ำงำนสภำเด็ก ฯ ต ำบลแม่สูน ได้แก ่ค่ำป้ำย ค่ำวิทยำกร 
ค่ำพำหนะวิทยำกร ค่ำอำหำรว่ำงพร้อมเคร่ืองด่ืม ค่ำอำหำร ค่ำอุปกรณ์ 
ฯลฯ และ  ค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ตำมควำมจ ำเป็นและประหยัด โดยถือปฏิบัติ
ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม 
และกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำทีท่้องถิ่น พ.ศ. 2557 ปรำกฏใน
แผนพัฒนำท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศำสตร์ท่ี 2 หน้ำ 34

โครงกำรอบรมพัฒนำอำชีพผู้สูงวัย 30,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรอบรมพัฒนำอำชีพผู้สูงวัย ได้แก ่
ค่ำป้ำย ค่ำวิทยำกร ค่ำพำหนะวิทยำกร ค่ำอำหำรว่ำงพร้อมเคร่ืองด่ืม 
ค่ำอำหำร ค่ำอุปกรณ์ ฯลฯ และ  ค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ตำมควำมจ ำเป็นและ
ประหยัด โดยถือปฏิบัติตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วย
ค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม และกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 
ยุทธศำสตร์ท่ี 2 หน้ำ 38

โครงกำรอบรมพัฒนำศักยภำพแกนน ำผู้สูงอำยุต ำบลแม่สูน 30,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรอบรมพัฒนำศักยภำพแกนน ำ
ผู้สูงอำยุต ำบลแม่สูน ได้แก ่ค่ำป้ำย ค่ำวิทยำกร ค่ำพำหนะวิทยำกร 
ค่ำอำหำรว่ำงพร้อมเคร่ืองด่ืม ค่ำอำหำร ค่ำอุปกรณ์ ฯลฯ และ  
ค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ตำมควำมจ ำเป็นและประหยัด โดยถือปฏิบัติตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม และกำรเข้ำรับกำร
ฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น
(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศำสตร์ท่ี 2 หน้ำ 38

โครงกำรอบรมกำรจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์สินค้ำออนไลน์ 20,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรอบรมกำรจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์สินค้ำ
ออนไลน์ ได้แก ่ค่ำป้ำย ค่ำวิทยำกร ค่ำพำหนะวิทยำกร ค่ำอำหำรว่ำง
พร้อมเคร่ืองด่ืม ค่ำอำหำร ค่ำอุปกรณ์ ฯลฯ และ  ค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ 
ตำมควำมจ ำเป็นและประหยัด โดยถือปฏิบัติตำมระเบียบกระทรวง
มหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม และกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรม
ของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น(พ.ศ.
2561-2565) ยุทธศำสตร์ท่ี 3 หน้ำ 43
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จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวนโครงอบรมและทัศนศึกษำดูงำนเพือ่กำรเรียนรู้ผู้สูงอำยุต ำบลแม่สูน 120,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรอบรมและทัศนศึกษำดูงำนเพือ่
กำรเรียนรู้ผู้สูงอำยุต ำบลแม่สูน ได้แก ่ค่ำป้ำย ค่ำวิทยำกร ค่ำพำหนะ
วิทยำกร ค่ำอำหำรว่ำงพร้อมเคร่ืองด่ืม ค่ำอำหำร ค่ำอุปกรณ์ ฯลฯ และ  
ค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ตำมควำมจ ำเป็นและประหยัด โดยถือปฏิบัติตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม และกำรเข้ำรับกำร
ฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น
(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศำสตร์ท่ี 2 หน้ำ 38

โครงกำรอบรมอำชีพกำรท ำจีบเดปผ้ำ 10,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรอบรมอำชีพกำรท ำจีบเดปผ้ำ ได้แก ่
ค่ำป้ำย ค่ำวิทยำกร ค่ำพำหนะวิทยำกร ค่ำอำหำรว่ำงพร้อมเคร่ืองด่ืม 
ค่ำอำหำร ค่ำอุปกรณ์ ฯลฯ และ  ค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ตำมควำมจ ำเป็นและ
ประหยัด โดยถือปฏิบัติตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วย
ค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม และกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 
ยุทธศำสตร์ท่ี 3 หน้ำ 45

โครงกำรอบรมสุขภำวะเด็กและเยำวชนต ำบลแม่สูน 20,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรอบรมสุขภำวะเด็กและเยำวชน
ต ำบลแม่สูน ได้แก ่ค่ำป้ำย ค่ำวิทยำกร ค่ำพำหนะวิทยำกร ค่ำอำหำรว่ำง
พร้อมเคร่ืองด่ืม ค่ำอำหำร ค่ำอุปกรณ์ ฯลฯ และ  ค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ 
ตำมควำมจ ำเป็นและประหยัด โดยถือปฏิบัติตำมระเบียบกระทรวง
มหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม และกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรม
ของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น(พ.ศ.
2561-2565) ยุทธศำสตร์ท่ี 2 หน้ำ 34
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รวม
รวม

จ ำนวน

จ ำนวน
1.อุดหนุนทีท่ ำกำรปกครองอ ำเภอฝำง (ศป.ปส.อ.ฝำง)
จ ำนวน  50,000.-บำท 
เพือ่จ่ำยเป็นเงินอุดหนุนตำมโครงกำรป้องกันและปรำบปรำม
ยำเสพติดในพืน้ทีห่มู่บ้ำน/ชุมชน อ ำเภอฝำง ประจ ำปีงบประมำณ 2563 
2. อุดหนุนทีท่ ำกำรปกครองอ ำเภอฝำง จ ำนวน  27,500.-บำท  
เพือ่จ่ำยเป็นเงินอุดหนุนตำมโครงกำรงำนรัฐพิธ ีประจ ำป ี2563 
3. อุดหนุนทีท่ ำกำรปกครองอ ำเภอฝำง จ ำนวน 40,000.-บำท  
เพือ่จ่ำยเป็นเงินอุดหนุนตำมโครงกำรมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ
จังหวัดเชียงใหม ่ประจ ำปีงบประมำณ 2563    
4. อุดหนุนทีท่ ำกำรปกครองอ ำเภอฝำง จ ำนวน  10,000.-บำท  
เพือ่จ่ำยเป็นเงินอุดหนุนตำมโครงกำรประเพณีสงกรำนต์ ประจ ำป ี2563
ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 หนังสือกระทรวงมหำดไทย 
ด่วนท่ีสุด ที ่มท 0808.2/ว1791 ลว. 3 เม.ย. 2560 หนังสือ
กระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด ที ่มท 0808.2/ว3616 ลว. 24 ม.ิย. 2560
ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศำสตร์ท่ี 7 หน้ำ 91

เพือ่จ่ำยเป็นเงินอุดหนุนตำมตำมโครงกำรกำรศึกษำเพือ่ต่อต้ำนกำรใช้ยำ
เสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E ประเทศไทย)  ตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2559 หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด ที ่มท 0808.2/ว1791 
ลว. 3 เม.ย. 2560 หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด ที ่มท 0808.2/
ว3616 ลว. 24 มิ.ย. 2560 ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น(พ.ศ.
2561-2565) ยุทธศำสตร์ท่ี 7 หน้ำ 93

อุดหนุนทีท่ ำกำรปกครองอ ำเภอฝำง 127,500 บำท

เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร
อุดหนุนกองร้อยต ำรวจตระเวนชำยแดนท่ี 334 โครงกำรกำรศึกษำเพือ่
ต่อต้ำนกำรใช้ยำเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E. ประเทศไทย)

70,000 บำท

งบเงินอุดหนุน 227,500 บาท
เงินอุดหนุน 227,500 บาท
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จ ำนวน

รวม
รวม
รวม

จ ำนวนโครงกำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรออกก ำลังกำยเพือ่สุขภำพของประชำชน
ต ำบลแม่สูน

100,000 บำท

เพือ่เป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรออกก ำลังกำย
เพือ่สุขภำพของประชำชนต ำบลแม่สูน เช่น ค่ำของรำงวัล ค่ำอำหำร
เคร่ืองด่ืม ค่ำซ้ือส่ิงของ ค่ำเช่ำเคร่ืองเสียง เคร่ืองดนตรี ฯลฯ ตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน กำร
จัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 

ค่าใชส้อย 100,000 บาท
รำยจ่ำยเกี่ยวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ 100,000 บาท

งบด าเนินงาน 100,000 บาท

อุดหนุนกลุ่มพัฒนำสตรีต ำบลแม่สูน 30,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นเงินอุดหนุนให้แก่กลุ่มพัฒนำสตรีต ำบลแม่สูน ด ำเนินกำร
ตำมโครงกำรพัฒนำศักยภำพสตรี เช่น อบรมสัมมนำ รณรงค์วันสตรี
สำกล ฯลฯ ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วน
ทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว1791 ลว. 3 เม.ย. 2560 หนังสือ
กระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด ที ่มท 0808.2/ว3616 ลว. 24 ม.ิย. 
2560 ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศำสตร์ท่ี 2 
หน้ำ 39

เงินอุดหนุนเอกชน
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รวม
รวม
รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวนโครงกำรประเพณีหล่อเทียนและถวำยเทียนจ ำน ำพรรษำ 50,000 บำท
เพือ่เป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรประเพณีหล่อเทียนและถวำยเทียนจ ำน ำ
พรรษำ ได้แก ่ค่ำรับรอง ค่ำอำหำร , ค่ำอำหำรว่ำง , ค่ำพิธีกำรต่ำง ๆ ค่ำ
สถำนที ่, ค่ำจ้ำงเหมำตกแต่งสถำนที ่, ค่ำสำธำรณูปโภค ค่ำเช่ำหรือ
ค่ำบริกำร ค่ำมหรสพ ฯลฯ และ ค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ตำมควำมจ ำเป็นและ
ประหยัด โดยถือปฏิบัติตำม ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำร
เบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำ เข้ำ
ร่วมกำรแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ปรำกฏใน
แผนพัฒนำท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศำสตร์ท่ี 4 หน้ำ 54

โครงกำรธรรมสัญจร 20,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรธรรมสัญจรได้แก ่ค่ำป้ำย ค่ำวิทยำกร 
ค่ำพำหนะวิทยำกร ค่ำอำหำรว่ำงพร้อมเคร่ืองด่ืม ค่ำอำหำร ค่ำอุปกรณ์ 
ฯลฯ และ  ค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ตำมควำมจ ำเป็นและประหยัด โดยถือปฏิบัติ
ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม และกำร
เข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำทีท้่องถิ่น พ.ศ. 2557 ปรำกฏใน
แผนพัฒนำท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศำสตร์ท่ี 4 หน้ำ 55

โครงกำรต้ังธรรมหลวง เทศมหำชำติ 40,000 บำท
เพือ่เป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรต้ังธรรมหลวง เทศมหำชำติ ได้แก ่ค่ำ
รับรอง ค่ำอำหำร , ค่ำอำหำรว่ำง , ค่ำพิธีกำรต่ำง ๆ ค่ำสถำนที ่, ค่ำจ้ำง
เหมำตกแต่งสถำนที ่, ค่ำสำธำรณูปโภค ค่ำเช่ำหรือค่ำบริกำร ค่ำมหรสพ 
ฯลฯ และ ค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ตำมควำมจ ำเป็นและประหยัด โดยถือปฏิบัติ
ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน 
กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำ เข้ำร่วมกำรแข่งขันขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น(พ.ศ.
2561-2565) ยุทธศำสตร์ท่ี 4 หน้ำ 55

ค่าใชส้อย 492,000 บาท
รำยจ่ำยเกี่ยวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน 492,000 บาท
งบด าเนินงาน 492,000 บาท
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จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวนโครงกำรส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น 200,000 บำท
เพือ่เป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นได้แก ่
ค่ำรับรอง ค่ำอำหำร , ค่ำอำหำรว่ำง , ค่ำพิธีกำรต่ำง ๆ ค่ำสถำนที ่, 
ค่ำจ้ำงเหมำตกแต่งสถำนที ่, ค่ำสำธำรณูปโภค ค่ำเช่ำหรือค่ำบริกำร ค่ำ
มหรสพ ฯลฯ และ ค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ตำมควำมจ ำเป็นและประหยัด โดยถือ
ปฏิบัติตำม ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยใน
กำรจัดงำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำ เข้ำร่วมกำรแข่งขัน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น
(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศำสตร์ท่ี 4 หน้ำ 55

โครงกำรวัด ประชำรัฐ สร้ำงสุข ฯ 12,000 บำท
เพือ่เป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรวัด ประชำรัฐ สร้ำงสุข ได้แก ่ค่ำรับรอง 
ค่ำอำหำร , ค่ำอำหำรว่ำง , ค่ำพิธีกำรต่ำง ๆ ค่ำสถำนที ่, ค่ำจ้ำงเหมำ
ตกแต่งสถำนที ่, ค่ำสำธำรณูปโภค ค่ำเช่ำหรือค่ำบริกำร ค่ำมหรสพ ฯลฯ 
และ ค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ตำมควำมจ ำเป็นและประหยัด โดยถือปฏิบัติตำม
พระรำชบัญญัติรักษำควำมสะอำดและควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้ำนเมือง(ฉบับที2่)พ.ศ.2560,หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น 
ด่วนมำก ที ่มท 0891.4/ว 407 ลงวันที่ 26 กุมภำพันธ ์2559,หนังสือ
กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ที ่มท 0810.5/ว 4206 ลง
วันท่ี 25 ธันวำคม 2561,หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วน
ทีสุ่ด ที ่มท 0810.6/ว 1425 ลงวันที่ 4 เมษำยน 2562,หนังสือกรม
ส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ที ่มท 0810.6/ว 2054 ลงวันที่ 
27 พฤษภำคม 2562 ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 
ยุทธศำสตร์ท่ี 4 หน้ำ 55

โครงกำรฟืน้ฟู สืบสำน อักษรล้ำนนำ 20,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรฟืน้ฟ ูสืบสำน อักษรล้ำนนำได้แก ่ค่ำ
ป้ำย ค่ำวิทยำกร ค่ำพำหนะวิทยำกร ค่ำอำหำรว่ำงพร้อมเคร่ืองด่ืม 
ค่ำอำหำร ค่ำอุปกรณ์ ฯลฯ และ  ค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ตำมควำมจ ำเป็นและ
ประหยัด โดยถือปฏิบัติตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำย
ในกำรฝึกอบรม และกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำทีท่้องถิ่น พ.ศ. 
2557 ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศำสตร์ท่ี 4 
หน้ำ 56
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จ ำนวน

จ ำนวน

รวม
รวม
รวม

จ ำนวนโครงกำรพัฒนำกำรท่องเทีย่วชุมชน 30,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรพัฒนำกำรท่องเทีย่วชุมชน ได้แก ่ค่ำ
ป้ำย ค่ำวิทยำกร ค่ำพำหนะวิทยำกร ค่ำอำหำรว่ำงพร้อมเคร่ืองด่ืม 
ค่ำอำหำร ค่ำอุปกรณ์ ฯลฯ และ  ค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ตำมควำมจ ำเป็นและ
ประหยัด โดยถือปฏิบัติตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำย
ในกำรฝึกอบรม และกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำทีท่้องถิ่น พ.ศ. 
2557

ค่าใชส้อย 30,000 บาท
รำยจ่ำยเกี่ยวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเทีย่ว 30,000 บาท
งบด าเนินงาน 30,000 บาท

โครงกำรอบรมจริยธรรมและศีลธรรมของเยำวชน 50,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรอบรมจริยธรรมและศีลธรรมของ
เยำวชน ได้แก ่ค่ำป้ำย ค่ำวิทยำกร ค่ำพำหนะวิทยำกร ค่ำอำหำรว่ำง
พร้อมเคร่ืองด่ืม ค่ำอำหำร ค่ำอุปกรณ์ ฯลฯ และ  ค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ตำม
ควำมจ ำเป็นและประหยัด โดยถือปฏิบัติตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย 
ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม และกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของ
เจ้ำหน้ำท่ีท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น(พ.ศ.
2561-2565) ยุทธศำสตร์ท่ี 4 หน้ำ 55

โครงกำรอนุรักษ์ สืบสำนวัฒนธรรมประเพณียี่เป็งต ำบลแม่สูน 100,000 บำท
เพือ่เป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรอนุรักษ์สืบสำนวัฒนธรรมประเพณียี่เป็ง
ต ำบลแม่สูน ได้แก ่ค่ำรับรอง ค่ำอำหำร , ค่ำอำหำรว่ำง , ค่ำพิธีกำรต่ำง 
ๆ ค่ำสถำนที ่, ค่ำจ้ำงเหมำตกแต่งสถำนที ่, ค่ำสำธำรณูปโภค ค่ำเช่ำหรือ
ค่ำบริกำร ค่ำมหรสพ ฯลฯ และ ค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ตำมควำมจ ำเป็นและ
ประหยัด โดยถือปฏิบัติตำม ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำร
เบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำ เข้ำ
ร่วมกำรแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ปรำกฏใน
แผนพัฒนำท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศำสตร์ท่ี 4 หน้ำ 54
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รวม
รวม
รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน
เพือ่จ่ำยเป็นเงินเพิม่กำรครองชีพชั่วครำวให้แก่พนักงำนจ้ำง ตำมแผน
อัตรำก ำลัง 3 ป ี(พ.ศ. 2561 - 2563) โดยค ำนวณต้ังจ่ำยไว้จ ำนวน 12 
เดือน ถือปฏิบัติตำมหนังสือส ำนักงำน กจ. กท. และ ก.อบต. ที ่มท 
0809.2/ว138  ลงวันที่ 30 ธันวำคม 2558

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำงและเงินปรับปรุงค่ำตอบแทน
พนักงำนจ้ำงโดยค ำนวณต้ังจ่ำยไว้จ ำนวน 12 เดือน ตำมแผนอัตรำ
ก ำลัง 3 ป ี(พ.ศ. 2561 - 2563) ถือปฏิบัติตำมหนังสือส ำนักงำน 
กจ. กท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว138  ลงวันที่ 30 ธันวำคม 2558

เงินเพิม่ต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง 62,700 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่งประเภทบริหำรท้องถิ่น ประเภท
อ ำนวยกำรท้องถิ่น ประเภทวิชำชีพเฉพำะ และเช่ียวชำญเฉพำะให้กับ
พนักงำน อบต. ตำมบัญชีอัตรำเงินประจ ำต ำแหน่งของพนักงำนส่วน
ท้องถิ่น ถือปฏิบัติตำมหนังสือส ำนักงำน กจ. กท. และ ก.อบต. ที ่มท 
0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวำคม 2558 โดยค ำนวณต้ังจ่ำยไว้จ ำนวน 
12 เดือน     

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 896,800 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นเงินเดือนพนักงำนส่วนต ำบลและเงินปรับปรุงเงินเดือน
พนักงำนส่วนต ำบลประจ ำปีตำมแผนอัตรำก ำลัง 3 ป ี(พ.ศ. 2561 - 
2563)โดยค ำนวณต้ังจ่ำยไว้จ ำนวน 12 เดือน ถือปฏิบัติตำมหนังสือ
ส ำนักงำน กจ. กท. และก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว138  ลงวันที่ 30 
ธันวำคม 2558

เงินประจ ำต ำแหน่ง 60,000 บำท

เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 2,243,680 บาท
เงินเดือนพนักงำน 1,224,180 บำท

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 8,364,295 บาท

งบบุคลากร 2,243,680 บาท
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รวม
รวม

จ ำนวน

จ ำนวน
เพือ่จ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรให้แก่ผู้บริหำร พนักงำนส่วน
ต ำบลและลูกจ้ำงประจ ำ ซ่ึงมีสิทธิเบิกเงินได้ตำมระเบียบกระทรวง
มหำดไทยว่ำด้วยเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำบุตรของพนักงำน
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และท่ีแก้ไขเพิม่เติมและหนังสือกรมบัญชีกลำง 
ด่วนท่ีสุด ที ่กค. 0422.3/ว257 ลงวันที่ 28 มิถุนำยน 2559

เพือ่จ่ำยเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นส ำหรับพนักงำนส่วนท้องถิ่นเป็น
กรณีพิเศษ (เงินรำงวัลประจ ำปี) ประจ ำป ีพ.ศ. 2563 ส ำหรับพนักงำน 
อบต. พนักงำนจ้ำง และพนักงำนทีไ่ด้รับเงินเดือน ค่ำจ้ำง และ
ค่ำตอบแทนจำกงบประมำณเงินอุดหนุนของรัฐบำล เพือ่เป็นกำรส่งเสริม
กำรปรับปรุงประสิทธิภำพและประสิทธิผลของงำนรำชกำรและเป็นขวัญ 
ก ำลังใจในกำรปฏิบัติงำน ต้ังจ่ำยตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วย
กำรก ำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รำงวัลประจ ำปีแก่พนักงำนส่วนท้องถิ่นฯ พ.ศ. 2557 จ ำนวน 236,665.-
บำท ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศำสตร์ท่ี 7 
หน้ำ 8ค่ำเพือ่จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงและ
คณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงจ ำนวน 100,000.-บำท เพือ่จ่ำยเป็น
ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงและคณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำง 
ฯลฯ

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร 20,000 บำท

ค่าตอบแทน 356,665 บาท
ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 336,665 บำท

งบด าเนินงาน 1,516,665 บาท
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รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวนค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 200,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำทรัพย์สิน เพือ่ให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ 
ถือปฏิบัติตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทยที ่มท 0808.2/ว0746 
ลงวันที่ 1 กุมภำพันธ ์2562

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 20,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและ
นอกรำชอำณำจักร เช่น ค่ำเบีย้เล้ียง ค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำทีพ่ัก ค่ำบริกำร

(1) ค่ำถ่ำยเอกสำร ค่ำเย็บหนังสือหรือเข้ำปกหนังสือ หรือจัดท ำเอกสำร
รูปเล่มอื่นใดทีเ่กี่ยวกับกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจและอ ำนำจหน้ำท่ีของ 
อบต.แม่สูน 
(2) ค่ำโฆษณำและเผยแพร่กำรด ำเนินกิจกำรของ อบต.แม่สูน ในส่ือ
ประเภทต่ำง ๆ เช่น วิทยุกระจำยเสียง โทรทัศน์ หนังสือพิมพ ์วำรสำร 
แผ่นพับ ป้ำยประชำสัมพันธ ์ส่ิงพิมพ์ต่ำง ๆ ค่ำจัดท ำป้ำยหรือแผงปิด
ประกำศ กำรจ้ำงท ำโปสเตอร์ กำรบันทึกภำพยนตร์ วีดีโอ วีดีทัศน์ ค่ำล้ำง
อัดขยำยรูปถ่ำย และค่ำใช้จ่ำยเพือ่โฆษณำและเผยแพร่อื่น ๆ ทีเ่กี่ยวกับ
กำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจและอ ำนำจหน้ำทีข่อง อบต.แม่สูน 
(3) ค่ำธรรมเนียมต่ำง ๆ ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินคดีตำมค ำพิพำกษำ 
ค่ำธรรมเนียมศำล ค่ำธรรมเนียมทีดิ่น หรือ ค่ำธรรมเนียมใด ๆ ทีเ่กี่ยวกับ
กำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจและอ ำนำจหน้ำทีข่อง อบต.แม่สูน 

รำยจ่ำยเกี่ยวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ

รำยจ่ำยเพือ่ให้ได้มำซ่ึงบริกำร
ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรต่ำง ๆ 300,000 บำท

ค่าใชส้อย 520,000 บาท

(4) ค่ำเบีย้ประกัน เพือ่จ่ำยเป็นค่ำเบีย้ประกันรถรำชกำรของ อบต.แม่สูน
(5) ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรให้ผู้รับจ้ำงเหมำท ำกำรอย่ำงหน่ึงอย่ำงใด ซ่ึงมิใช่
เป็นกำรประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม เสริมสร้ำงครุภัณฑ์หรือส่ิงก่อสร้ำง 
ฯลฯ เช่น ค่ำจ้ำงเหมำแรงงำนบุคคลภำยนอกเพือ่ปฏิบัติงำนต่ำง ๆ ค่ำจ้ำง
เหมำพนักงำนรักษำควำมปลอดภัย จ้ำงเหมำท ำควำมสะอำด ค่ำบริกำร
ก ำจัดปลวกหรือแมลง ค่ำจ้ำงเหมำท ำของ และค่ำจ้ำงเหมำอื่น ๆ ฯลฯ  ที่
เกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจและอ ำนำจหน้ำทีข่อง อบต.แม่สูน 
ถือปฏิบัติตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที ่มท 0808.2 / ว 
7120 ลงวันที่ 9 ธันวำคม 2559 และ อัตรำทีก่ ำหนดไว้ใน หนังสือท่ี มท 
0808.2 / ว0746  ลงวันที่ 1 กุมภำพันธ ์2562
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รวม
จ ำนวน

จ ำนวน
**เพือ่จ่ำยเป็นค่ำวัสดุไฟฟ้ำและวิทย ุเช่น ไมโครโฟน, ขำต้ังไมโครโฟน, 
ฟิวส์, สำยไฟฟ้ำ, หลอดไฟฟ้ำ, หลอดไฟ, เข็มขัดรัดสำยไฟฟ้ำ, ปล๊ักไฟฟ้ำ
, สวิตซ์ไฟฟ้ำ, หลอดวิทยุทรำนซิสเตอร์และชิ้นส่วนวิทย,ุ ลูกถ้วย
สำยอำกำศ, รีซีสเตอร์, มูฟวิง่คอยส์คอนเดนเซอร์, ขำหลอดฟลูออเรส
เซนซ์, เบรกเกอร์, สำยอำกำศ หรือเสำอำกำศส ำหรับวิทย,ุ ฯลฯ เพือ่ใช้ใน
กำรซ่อมแซม ปรับปรุง หรือ ติดต้ังระบบไฟฟ้ำของ อบต.แม่สูน ถือปฏิบัติ
ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ที ่มท 
0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16 กรกฎำคม 2556 หนังสือกรมส่งเสริมกำร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 
มิถุนำยน 2558 หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด 
ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนำยน 2559
**เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือชุดโคมไฟฟ้ำสำธำรณะ ส ำหรับติดต้ัง บริเวณจุด
เส่ียงภัยภำยในชุมชน จ ำนวน 186 จุด

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำวัสดุส ำนักงำน เช่น กระดำษ, หมึก, แฟ้ม, แบบพิมพ์กุญแจ
, ซอง, ธง, นำฬิกำ, หนังสือ, เคร่ืองคิดเลขขนำดเล็ก, เคร่ืองเจำะกระดำษ
ขนำดเล็ก, ทีเ่ย็บกระดำษขนำดเล็ก, ไม้บรรทัดเหล็ก,  กรรไกร, เก้ำอี้
พลำสติกน้ ำด่ืมส ำหรับบริกำรประชำชนในส ำนักงำน ฯลฯ เพือ่ใช้ในกำร
ปฏิบัติงำนตำมภำรกิจหน้ำทีข่อง อบต.แม่สูน ถือปฏิบัติตำมหนังสือกรม
ส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ที ่มท 0808.2/ว1657 ลง
วันท่ี 16 กรกฎำคม 2556 หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนำยน 2558 หนังสือกรม
ส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันท่ี 27 มิถุนำยน 2559

วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ 410,000 บำท

ค่าวัสดุ 640,000 บาท
วัสดุส ำนักงำน 20,000 บำท
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จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำแก๊สหุงต้ม, น้ ำมันเช้ือเพลิง, น้ ำมันดีเซล, น้ ำมันก๊ำด, 
น้ ำมันเบนซิน, น้ ำมันเตำ, น้ ำมันจำรบ,ี น้ ำมันเคร่ือง, ถ่ำน, ก๊ำส ฯลฯถือ
ปฏิบัติตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ที ่มท 
0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16 กรกฎำคม 2556 หนังสือกรมส่งเสริมกำร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 
มิถุนำยน 2558 หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด 
ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนำยน 2559

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำไขควง, ประแจ, แม่แรง, กุญแจปำกตำย, กุญแจเล่ือน, คีม
ล็อค, ล็อคเกียร์, ล็อคคลัตช,์ กระจกโค้งมน, ล็อคพวงมำลัย, สัญญำณไฟ
กระพริบ, สัญญำณไฟฉุกเฉิน, กรวยจรำจร, ยำงรถยนต์, น้ ำมันเบรก, 
น๊อตและสกรู, สำยไมล์, เพลำ, ฟิล์มกรองแสง, เบำะรถยนต์, เคร่ืองยนต์ 
(อะไหล่), ชุดเกียร์รถยนต์, เบรก, ครัช, พวงมำลัย, สำยพำนใบพัด, หม้อ
น้ ำ, หัวเทียน, แบตเตอร่ี, จำนจ่ำย, ล้อ, ถังน้ ำมัน, ไฟหน้ำ, ไฟเบรก, อำน
จักรยำน, ตลับลูกปืน, กระจกมองข้ำงรถยนต์, กันชนรถยนต์, เข็มขัน
นิรภัย ฯลฯถือปฏิบัติตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ด่วนท่ีสุด ที ่มท 0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16 กรกฎำคม 2556 หนังสือ
กรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ว 1134 
ลงวันที่ 9 มิถุนำยน 2558 หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ด่วนท่ีสุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนำยน 2559

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 100,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำวัสดุไฟฟ้ำและวิทย ุเช่น ไมโครโฟน, ขำต้ังไมโครโฟน, ฟิวส์
, สำยไฟฟ้ำ, หลอดไฟฟ้ำ, หลอดไฟ, เข็มขัดรัดสำยไฟฟ้ำ, ปล๊ักไฟฟ้ำ, 
สวิตซ์ไฟฟ้ำ, หลอดวิทยุทรำนซิสเตอร์และชิ้นส่วนวิทย,ุ ลูกถ้วยสำยอำกำศ
, รีซีสเตอร์, มูฟวิง่คอยส์คอนเดนเซอร์, ขำหลอดฟลูออเรสเซนซ์, เบรก
เกอร์, สำยอำกำศ หรือเสำอำกำศส ำหรับวิทย,ุ ฯลฯ เพือ่ใช้ในกำร
ซ่อมแซม ปรับปรุง หรือ ติดต้ังระบบไฟฟ้ำของ อบต.แม่สูน ถือปฏิบัติตำม
หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ที ่มท 0808.2/ว
1657 ลงวันที่ 16 กรกฎำคม 2556 หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนำยน 2558 
หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ที ่มท 0808.2/ว 
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนำยน 2559

วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง 40,000 บำท

วัสดุก่อสร้ำง 50,000 บำท
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จ ำนวน
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำแผ่นหรือจำนบันทึกข้อมูล, อุปกรณ์บันทึกข้อมูล 
(Diskett, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disk, Digital 
Video Disk, Flash Drive), เทปบันทึกข้อมูล (Reel Magnetic Tape, 
Cassette Tape, Cartrige Tape), หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ส ำหรับ
เคร่ืองพิมพ์คอมพิวเตอร์, ตลับผงหมึกส ำหรับเคร่ืองพิมพ์แบบเลเซอร์, 
กระดำษต่อเน่ือง, สำยเคเบิล้, หน่วยประมวลผล, ฮำร์ดดิสก์ไดนร์, ซีดีรอม
ไดร์ฟ, แผ่นกรองแสง, แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ ์(Key Board), 
เมนบอร์ด (Main Board), เมมโมร่ีชิป (Memor Chip) เช่น RAM, คัต
เตอร์ฟีดเตอร์ (Cut Sheet Feeder), เมำส์ (Mouse), 

วัสดุคอมพิวเตอร์ 20,000 บำท

พรินเตอร์สวิตชิ่งบ๊อกซ์ (Print Switching Box), เคร่ืองกระจำยสัญญำณ 
(Hub), แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิส์ (Card) เช่น Ethernet Card, Lan 
Card, Antivirus Card, Sound Card เป็นต้น เคร่ืองอ่ำนและบันทึก
ข้อมูลแบบต่ำงๆ เช่น แบบดิสเกตต์ (Diskette), แบบฮำร์ดดิสเกตต์ 
(Hard Disk), แบบซีดีรอม (CD-ROM), แบบออพติคอล (Optical) ฯลฯ 
ถือปฏิบัติตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ที ่
มท 0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16 กรกฎำคม 2556 หนังสือกรมส่งเสริม
กำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 
มิถุนำยน 2558 หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด 
ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนำยน 2559
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รวม
รวม

จ ำนวนจัดซ้ือรถขุดตีนตะขำบ ขนำด 150 แรงม้ำ จ ำนวน 1 คัน 4,500,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือรถขุดตีนตะขำบ ขนำด 150 แรงม้ำ 
รำคำคันละ 4,500,000.-บำท จ ำนวน 1 คัน
มีคุณลักษณะ ดังนี้
 1. เป็นรถขุดไฮดรอลิกตีนตะขำบ (Hydraulic Excavator) หมุนได้
รอบตัวขนำดทีก่ ำหนดเป็นขนำดก ำลังเคร่ืองยนต์ขั้นต่ ำ
 2. บุง๋กี้และควำมสำมำรถ
  (1) มีบุง๋กี๋พร้อมฟันและ Side Cutter
  (2) ขนำด 120 แรงม้ำ ควำมจุบุง้กี๋ไม่น้อยกว่ำ 0.70 ลูกบำศก์เมตร
  (3) ขนำด 150 แรงม้ำ ควำมจุบุง้กี๋ไม่น้อยกว่ำ 0.90 ลูกบำศก์เมตร
  (4) ขนำด 200 แรงม้ำ ควำมจุบุง้กี๋ไม่น้อยกว่ำ 1.20 ลูกบำศก์เมตร
  (5) มีระยะขุดไกลสุด (Digging Radius) ไม่น้อยกว่ำ 9.00 เมตร
  (6) มีระยะขุดลึกสุด (Digging Depth) ไม่น้อยกว่ำ 6.50 เมตร

ค่าครุภัณฑ์ 4,603,950 บาท
ครุภัณฑ์ก่อสร้ำง

งบลงทุน 4,603,950 บาท

 (7) มีระยะขุดได้สูงสุด (Cutting Height) ไม่น้อยกว่ำ 9.00 เมตร
  (8) มีควำมเร็วในกำรหมุน (Swing Speed) ไม่น้อยกว่ำ 8 รอบต่อนำที
 3. เคร่ืองยนต์ดีเซล 4 จังหวะ
 4. ระบบขับเคล่ือนเป็นแบบ Hydrostatic หรือ Hydraulic
    ตีนตะขำบแต่ละข้ำงสำมำรถขับเคล่ือนอิสระได้
 5. ระบบเคร่ืองล่ำง
  (1) ตีนตะขำบตำมมำตรฐำนโรงงำนผู้ผลิต
  (2) แผ่นตีนตะขำบเป็นแบบ Triple Grouser ควำมกว้ำงไม่น้อยกว่ำ 
600 มิลลิเมตร
  (3) ระยะกึ่งกลำงระหว่ำงตีนตะขำบ (Track Gauge) ไม่น้อยกว่ำ 
2,100 มิลลิเมตร
 6. น้ ำหนักใช้งำน (Operating Weight)
  (1) ขนำด 120 แรงม้ำ น้ ำหนักใช้งำนไม่น้อยกว่ำ 18,000 กิโลกรัม
  (2) ขนำด 150 แรงม้ำ น้ ำหนักใช้งำนไม่น้อยกว่ำ 19,500 กิโลกรัม
  (3) ขนำด 200 แรงม้ำ น้ ำหนักใช้งำนไม่น้อยกว่ำ 28,000 กิโลกรัม
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7. แรงฉุดลำก (Drawbar pull)
  (1) ขนำด 120 แรงม้ำ แรงฉุดลำกไม่น้อยกว่ำ 14,000 กิโลกรัม
  (2) ขนำด 150 แรงม้ำ แรงฉุดลำกไม่น้อยกว่ำ 17,000 กิโลกรัม
  (3) ขนำด 200 แรงม้ำ แรงฉุดลำกไม่น้อยกว่ำ 19,000 กิโลกรัม
 8. ระบบไฟฟ้ำ 24 โวลต์
 9. หลังคำกันแดดแบบ All Weather Steel Cap with Safety Glass 
10. อุปกรณ์ประกอบ
  (1) มิเตอร์บอกชั่วโมงกำรท ำงำนของเคร่ืองยนต์
  (2) เกจ์บอกอุณหภูมิเคร่ืองยนต์หรือสัญญำณ
  (3) เกจ์บอกควำมดันน้ ำมันเคร่ืองยนต์หรือสัญญำณ
  (4) เกจ์บอกควำมดันน้ ำมันไฮดรอลิก
  (5) เกจ์บอกไฟชำร์ทหรือสัญญำณไฟชำร์ท
  (6) หมวกนิรภัย ส ำหรับพนักงำนขับ 2 ชุด
  (7) กระบอกอัดจำระบี 1 ชุด
  (8) ไส้กรองอำกำศ จ ำนวน 2 ชุด
  (9) ไส้กรองทุกระบบ จ ำนวน 6 ชุด

  (10) ชุดประแจบล็อคส ำหรับใช้กับรถ ขนำดระหว่ำง 14 มิลลิเมตร ถึง 
26 มิลลิเมตร พร้อมอุปกรณ์บรรจุกล่องเหล็ก จ ำนวน 1 ชุด
  (11) ชุดประเจปำกตำยส ำหรับใช้กับรถ ขนำดระหว่ำง 14 มิลลิเมตร 
ถึง 26 มิลลิเมตร จ ำนวน 1 ชุด
  (12) เคร่ืองมือประจ ำรถ จ ำนวน 1 ชุด
  (13) มีสัญญำณและอุปกรณ์อื่น ๆ ตำมมำตรฐำนโรงงำนผู้ผลิต
  (14) หนังสือคู่มือจ ำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย คู่มือกำรบ ำรุงรักษำ 
(Operation Manual) คู่มือกำรซ่อม (Shop Manual) และ คู่มืออะไหล่ 
(Parts Book)
หมำยเหตุ : ก ำลังเคร่ืองยนต์ทีก่ ำหนด จะก ำหนดเป็นก ำลังทัง้หมด 
(Gross Power) หรือก ำลังสุทธ ิ(Net Power วัดที ่Flywheel) ซ่ึงหัก
ก ำลังของเคร่ืองมือ อุปกรณ์ต่ำง ๆ ออกแล้วก็ได้ แล้วแต่วัตถุประสงค์ใน
กำรใช้งำน “ก ำลัง” เคร่ืองยนขั้นต่ ำ “จึงสำมำรถเป็นได้ทัง้ขั้นต่ ำของ
ก ำลังทัง้หมดหรือก ำลังสุทธิก็ได้” ตำมบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ ฉบับ
เดือนธันวำคม 2561 หน้ำ 2 ล ำดับที ่1.4 รำยกำรที ่1.4.2 คุณลักษณะ
เฉพำะสังเขป 
หน้ำ 26 - 28 
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จ ำนวน

จ ำนวนจัดซ้ือเทปสำยไฟ ขนำด 50 เมตร จ ำนวน 1 ชุด 3,500 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือ เทปสำยไฟ ขนำด 50 เมตร
รำคำชุดละ 3,500.-บำท จ ำนวน 1 ชุด
คุณลักษณะพืน้ฐำน
- สำยเทปท ำด้วยวัสดุไฟเบอร์กลำส สำยไฟใยแก้ว
- เทปมีควำมยำว 50 เมตร
- มีตัวเลขบอกทุกระยะ 10 เซนติเมตร และขีดแบ่งย่อยทุกๆ 1 เซนติเมตร
- หน้ำกว้ำงของเส้นเทปไม่เกิน 6 มิลลิเมตร และหนำ 2 มิลลิเมตร
ถือปฏิบัติกำรต้ังงบประมำณตำมรำคำในจังหวัดหรือท้องถิ่น หรือรำคำ
ทีเ่คยจัดหำอย่ำงประหยัด ตำมแนวทำง หนังสือกระทรวงมหำดไทย 
ที ่มท 0808.2 / ว1989 ลงวันที่ 22 ม.ิย.2552 

จัดซ้ือกรวยจรำจร ขนำด 50 เซนติเมตร จ ำนวน 5 อัน 1,750 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือ กรวยจรำจร ขนำด 50 เซนติเมตร
รำคำชุดละ 350.-บำท จ ำนวน 5 อัน
คุณลักษณะพืน้ฐำน
- คำดแถบสะท้อนแลง
- ผลิตจำกวัสดุ EVA ทนทำนรถทับไม่แตก
- ควำมสูง 50 เซนติเมตร
- ฐำนกว้ำง 30x30 เซนติเมตร
ถือปฏิบัติกำรต้ังงบประมำณตำมรำคำในจังหวัดหรือท้องถิ่น หรือรำคำ
ทีเ่คยจัดหำอย่ำงประหยัด ตำมแนวทำง หนังสือกระทรวงมหำดไทย 
ที ่มท 0808.2 / ว1989 ลงวันที่ 22 ม.ิย.2552 

ครุภัณฑ์ส ำรวจ

173 



จ ำนวน
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส ำหรับงำนประมวลผล 
แบบที ่1 *(จอแสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 น้ิว) 
รำคำเคร่ืองละ 22,000.-บำท จ ำนวน 1 เคร่ือง
มีคุณลักษณะ ดังนี้
 1. มีหน่วยประมวลผลกลำง (CPU) ไม่น้อยกว่ำ 4 แกนหลัก (4 Core) 
โดยมีควำมเร็วสัญญำณนำฬิกำพืน้ฐำนไม่น้อยกว่ำ 2.8 GHz และมี
เทคโนโลยีเพิม่สัญญำณนำฬิกำได้ในกรณีทีต้่องใช้ ควำมสำมำรถในกำร
ประมวลผลสูง จ ำนวน 1 หน่วย
 2. หน่วยประมวลผลกลำง (CPU) มีหน่วยควำมจ ำแบบ Cache 
Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนำดไม่น้อยกว่ำ 8 MB
 3. มีหน่วยประมวลผลเพือ่แสดงภำพ โดยมีคุณลักษณะอย่ำงใดอย่ำง
หน่ึง หรือดีกว่ำ ดังนี้
  (1) เป็นแผนวงจรทีแ่สดงภำพแยกจำกแผนวงจรหลักท่ีมีหน่วยควำมจ ำ 
  ขนำดไม่น้อยกว่ำ 2 GB หรือ

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะ จ ำนวน 1 ชุด 22,000 บำท
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จ ำนวน
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือ เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุก๊ 
ส ำหรับงำนประมวลผล * รำคำเคร่ืองละ 22,000.-บำท จ ำนวน 1 เคร่ือง
มีคุณลักษณะ ดังนี้
 1. มีหน่วยประมวลผลกลำง (CPU) ไม่น้อยกว่ำ 4 แกนหลัก (4 Core) 
จ ำนวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่ำงใดอย่ำงหน่ึง หรือดีกว่ำ ดังนี้
  (1) ในกรณีทีม่ีหน่วยควำมจ ำแบบ Cache Memory รวมในระดับ 
(Level) เดียวกันขนำดไม่น้อยกว่ำ 4 MB ต้องมีควำมเร็วสัญญำณพืน้ฐำน
ไม่น้อยกว่ำ 2.2 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้ำนกรำฟฟิก (Graphics 
Processing Unit) 
  ไม่น้อยกว่ำ 10 แกน หรือ

จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค๊ จ ำนวน 1 เคร่ือง 22,000 บำท

 (2) มีหน่วยประมวลเพือ่แสดงภำพติดต้ังอยู่ภำยในหน่วยประมวลผล
กลำง แบบ Graphics Processing Unit ทีส่ำมำรถใช้หน่วยควำมจ ำหลัก
ในกำรแสดงในกำรแสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 2 GB หรือ
  (3) มีหน่วยประมวลผลเพือ่แสดงภำพทีม่ีควำมสำมำรถในกำรใช้
หน่วยควำมจ ำหลักในกำรแสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 2 GB
 4. มีหน่วยควำมจ ำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่ำ 
มีขนำดไม่น้อยกว่ำ 4 GB
 5. มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่ำ ขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ 
1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ 120 GB 
จ ำนวน 1 หน่วย
 6. มี DVD-RW หรือดีกว่ำ จ ำนวน 1 หน่วย
 7. มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่ำย (Network Interface) แบบ 
10/100/1000 Base-T หรือ ดีกว่ำ จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง
 8. มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่ำ 
ไม่น้อยกว่ำ 3 ช่อง
 9. มีแป้นพิมพ์และเมำส์
 10. มีจอแสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 น้ิว จ ำนวน 1 หน่วย
ตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพืน้ฐำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับ
เดือนมีนำคม 2562 ประกำศ ณ วันท่ี 15 มีนำคม 2562 ล ำดับที ่8 หน้ำ 4
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(2) ในกรณีทีมี่หน่วยควำมจ ำ แบบ Cache Memory รวมในระดับ 
(Level) เดียวกันขนำดไม่น้อยกว่ำ 6 MB ต้องมีควำมเร็วสัญญำณพืน้ฐำน
ไม่น้อยกว่ำ 1.6 GHz และมีเทคโนโลยีเพิม่สัญญำณนำฬิกำได้ในกรณีท่ี
ต้องใช้ควำมสำมำรถในกำรประมวลผลสูง
 2. มีหน่วยควำมจ ำ (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่ำ ขนำดไม่น้อยกว่ำ 8 GB
 3. มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่ำ ขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ 
1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ 120 GB 
จ ำนวน 1 หน่วย
 4. มีจอภำพทีร่องรับควำมละเอียดไม่น้อยกว่ำ 1,336 x 768 Pixel และ
มีขนำดไม่
 น้อยกว่ำ 12 น้ิว

5. มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่ำ ไม่น้อยกว่ำ 3 
ช่อง
 6. มีช่องเช่ือมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง
 7. มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่ำย (Network Interface) แบบ 
10/100/1000 Base-T หรือ ดีกว่ำ จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง
 8. สำมำรถใช้งำน Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth
ตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพืน้ฐำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับ
เดือนมีนำคม 2562 ประกำศ ณ วันท่ี 15 มีนำคม 2562 
ล ำดับที ่13 หน้ำ 6-7
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จ ำนวน

จ ำนวนจัดซ้ืออุปกรณ์อ่ำนบัตรแบบอเนกประสงค์(Smart Card Reader) 700 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือ อุปกรณ์อ่ำนบัตรเอนกประสงค์ (Smart Card 
Reader) รำคำเคร่ืองละ 700.-บำท จ ำนวน 1 เคร่ือง
มีคุณลักษณะ ดังนี้
 1. สำมำรถอ่ำนและเขียนข้อมูลในบัตรแบบเอนกประสงค์ 
(Smart Card Reader) ตำมมำตรฐำน ISO/IEC 7816 ได้
 2. มีควำมเร็วสัญญำณนำฬิกำไม่น้อยกว่ำ 4.8 MHz
 3. สำมำรถใช้งำนผ่ำนช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ได้
 4. สำมำรถใช้กับบัตรแบบเอนกประสงค์ (Smart Card) ทีใ่ช้
แรงดันไฟฟ้ำขนำด 5 Volth และ 1.8 Volts ได้เป็นอย่ำงน้อย
ตำมกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพืน้ฐำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับ
เดือนมีนำคม 2562 ประกำศ ณ วันท่ี 15 มีนำคม 2562 ล ำดับที ่58 
หน้ำ 21

จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขำวด ำ ชนิด Network ส ำหรับกระดำษ
ขนำด A3

54,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือ เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขำวด ำ ชนิด 
Network ส ำหรับกระดำษขนำด A3 รำคำเคร่ืองละ 54,000.-บำท 
จ ำนวน 1 เคร่ือง
มีคุณลักษณะ ดังนี้
 1. มีควำมละเอียดในกำรพิมพ์ไม่น้อยกว่ำ 1,200 x 1,200 dpi
 2. มีควำมเร็วในกำรพิมพ์ส ำหรับกระดำษ A4 ไม่น้อยกว่ำ 35  
หน้ำต่อนำท ี(ppm)
 3. มีควำมเร็วในกำรพิมพ์ส ำหรับกระดำษ A3 ไม่น้อยกว่ำ 18 
หน้ำต่อนำท ี(ppm)
 4. มีหน่วยควำมจ ำ (Memory) ขนำดไม่น้อยกว่ำ 256 MB
 5. มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่ำ 
จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง
 6. มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่ำย (Network Interface) แบบ 10/100 
Base-T หรือดีกว่ำ จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง
 7. มีถำดใส่กระดำษได้ไม่น้อยกว่ำ 250 แผ่น
 8. สำมำรถใช้ได้กับ A3, A4, Letter, Legal และ Custom
ตำมกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพืน้ฐำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับ
เดือนมีนำคม 2562 ประกำศ ณ วันท่ี 15 มีนำคม 2562 ล ำดับที ่49 
หน้ำ 18
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รวม
รวม
รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวนค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง 400,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำ ปรับปรุง ประกอบ ดัดแปลง 
ซ่อมแซมส่ิงก่อสร้ำง ฯลฯ

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงเมรุเผำศพ ขนำดกว้ำง 5.00 เมตร ยำว 6.50 
เมตร สถำนทีก่่อสร้ำง หมู่ที ่13 บ้ำนใหม่โป่งผำ ต ำบลแม่สูน อ ำเภอฝำง 
จังหวัดเชียงใหม ่(ตำมกำรออกแบบและประมำณรำคำ ที ่อบต.แม่สูน
ก ำหนดและได้รับกำรอนุมัติแบบแล้ว) ปรำกฎในแผนพัฒนำท้องถิ่น
(2561-2565)  ยุทธศำสตร์ท่ี 1 หน้ำ 5

ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง

ค่ำก่อสร้ำงส่ิงสำธำรณูปโภค
โครงกำรก่อสร้ำงเมรุ หมู่ที ่13 บ้ำนใหม่โป่งผำ 650,000 บำท

โครงกำรปรับปรุง ต่อเติม อำคำรส ำนักงำน และ อำคำรประกอบของ อบต.
แม่สูน

326,200 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำปรับปรุงต่อเติมอำคำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่สูน
และอำคำรประกอบ ประกอบด้วย กำรต่อเติมจุดประชำสัมพันธ ์, 
กำรต่อเติมทำงลำดผู้พิกำร , ปรับปรุงห้องน้ ำหลังส ำนักงำนให้เป็นห้องน้ ำ
ส ำหรับผู้พิกำร สถำนทีก่่อสร้ำง หมู่ที ่1 บ้ำนแม่สูนหลวง ต ำบลแม่สูน 
อ ำเภอฝำง จังหวัดเชียงใหม ่(ตำมกำรออกแบบและประมำณรำคำ ที ่
อบต.แม่สูนก ำหนดและได้รับกำรอนุมัติแบบแล้ว) ปรำกฎใน
แผนพัฒนำท้องถิ่น(2561-2565)  ยุทธศำสตร์ท่ี 7 หน้ำ 93

โครงกำรต่อเติมอำคำรศูนย์พัฒนำคุณภำพชีวิตและส่งเสริมอำชีพผู้สูงอำยุ
ต ำบลแม่สูน(ศพอส.)

75,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำต่อเติมอำคำรศูนย์พัฒนำคุณภำพชีวิตและส่งเสริมอำชีพ
ผู้สูงอำยุต ำบลแม่สูน(ศพอส.) ประกอบด้วย กำรต่อเติมเวท ี
ขนำดกว้ำง 4.00 เมตร ยำว 10.00 เมตร สถำนทีก่่อสร้ำง 
หมู่ที ่1 บ้ำนแม่สูนหลวง ต ำบลแม่สูน อ ำเภอฝำง จังหวัดเชียงใหม ่
(ตำมกำรออกแบบและประมำณรำคำ ที ่อบต.แม่สูนก ำหนดและ
ได้รับกำรอนุมัติแบบแล้ว)ปรำกฎในแผนพัฒนำท้องถิ่น(2561-2565)  
ยุทธศำสตร์ท่ี 7 หน้ำ 93

ค่าทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง 1,551,200 บาท
อำคำรต่ำง ๆ

งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 1,551,200 บาท
งบลงทุน 1,551,200 บาท
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จ ำนวน

รวม
รวม
รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวนเงินเพิม่ต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง 48,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นเงินเพิม่ค่ำครองชีพชั่วครำวและเงินเพิม่ตำมวุฒิของพนักงำน 
ตำมแผนอัตรำก ำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2561 - 2563) โดยค ำนวณต้ังจ่ำยไว้ 
จ ำนวน 12 เดือน ถือปฏิบัติตำมหนังสือส ำนักงำน กจ. กท. และ 
ก.อบต.ที ่มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวำคม 2558

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 612,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำงและเงินปรับปรุงค่ำตอบแทน
พนักงำนจ้ำงโดยค ำนวณต้ังจ่ำยไว้จ ำนวน 12 เดือน ตำมแผนอัตรำก ำลัง 
3 ป ี(พ.ศ. 2561 - 2563) ถือปฏิบัติตำมหนังสือส ำนักงำน กจ. กท. และ 
ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว138  ลงวันที่ 30 ธันวำคม 2558

เงินเดือนพนักงำน 117,800 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นเงินเดือนพนักงำนส่วนต ำบลและเงินปรับปรุงเงินเดือน
พนักงำนส่วนต ำบลประจ ำปีตำมแผนอัตรำก ำลัง 3 ป ี(พ.ศ. 2561 - 2563)
 โดยค ำนวณต้ังจ่ำยไว้จ ำนวน 12 เดือน ถือปฏิบัติตำมหนังสือส ำนักงำน 
กจ. กท. และก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว138  ลงวันที่ 30 ธันวำคม 2558

งบบุคลากร 777,800 บาท
เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 777,800 บาท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำออกแบบ ทีจ่่ำยให้แก่เอกชน นิติบุคคล 
หรือบุคคลภำยนอกเพือ่ให้ได้มำซ่ึงส่ิงก่อสร้ำง

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร 1,090,800 บาท

ค่ำออกแบบ ค่ำควบคุมงำนทีจ่่ำยให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภำยนอก
เพือ่ให้ได้มำซ่ึงส่ิงก่อสร้ำง

ค่ำจ้ำงออกแบบ ฯ 100,000 บำท
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รวม
รวม

จ ำนวน

รวม

จ ำนวนโครงกำรจัดงำนเกษตรและของดีต ำบลแม่สูน 100,000 บำท
เพือ่เป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรจัดงำนเกษตรและของดีต ำบลแม่สูน 
ได้แก ่ค่ำรับรอง ค่ำอำหำร , ค่ำอำหำรว่ำงค่ำพิธีกำรต่ำง ๆ ค่ำสถำนที ่, 
ค่ำจ้ำงเหมำตกแต่งสถำนที ่, ค่ำสำธำรณูปโภค ค่ำเช่ำหรือค่ำบริกำร ค่ำ
มหรสพ ฯลฯ และ ค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ตำมควำมจ ำเป็นและประหยัด โดยถือ
ปฏิบัติตำม ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยใน
กำรจัดงำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำ เข้ำร่วมกำรแข่งขัน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น
(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศำสตร์ท่ี 3 หน้ำ 44

ค่าใชส้อย 250,000 บาท
รำยจ่ำยเกี่ยวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ

ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 63,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นส ำหรับพนักงำนส่วนท้องถิ่นเป็น
กรณีพิเศษ (เงินรำงวัลประจ ำปี) ประจ ำป ีพ.ศ. 2563 ส ำหรับพนักงำน 
อบต. พนักงำนจ้ำง และพนักงำนทีไ่ด้รับเงินเดือน ค่ำจ้ำง และ
ค่ำตอบแทนจำกงบประมำณเงินอุดหนุนของรัฐบำล เพือ่เป็นกำรส่งเสริม
กำรปรับปรุงประสิทธิภำพและประสิทธิผลของงำนรำชกำรและเป็นขวัญ 
ก ำลังใจในกำรปฏิบัติงำน ต้ังจ่ำยตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วย
กำรก ำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รำงวัลประจ ำปี
แก่พนักงำนส่วนท้องถิ่นฯ พ.ศ. 2557 ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น(พ.ศ.
2561-2565) ยุทธศำสตร์ท่ี 7 หน้ำ 88

งบด าเนินงาน 313,000 บาท
ค่าตอบแทน 63,000 บาท
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จ ำนวน

จ ำนวนโครงกำรศูนย์เรียนรู้กำรปลูกพืชโรงเรือน 20,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำด ำเนินโครงกำรศูนย์กำรเรียนรู้กำรปลูกพืชในโรงเรือน 
เป็นค่ำอบรมถ่ำยทอดควำมรู้ให้แก่ประชำชน ค่ำสัมมนำ ศึกษำดูงำน 
ค่ำจัดกิจกรรมต่ำงๆ ค่ำจัดซ้ือวัสดุ อุปกรณ์  ค่ำจัดซ้ือเมล็ดพันธุพ์ืช และ 
ค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ตำมควำมจ ำเป็นและประหยัด ถือปฏิบัติตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม และกำรเข้ำรับ
กำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำทีท่้องถิ่น พ.ศ. 2557 ปรำกฏในแผนพัฒนำ
ท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศำสตร์ท่ี 3 หน้ำ 44

โครงกำรศูนย์บริกำรและถ่ำยทอดเทคโนโลยีทำงกำรเกษตรประจ ำต ำบลแม่
สูน

80,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำด ำเนินโครงกำรให้กับศูนย์บริกำรและถ่ำยทอดเทคโนโลยี
ทำงกำรเกษตรต ำบลแม่สูน เป็นค่ำอบรมถ่ำยทอดควำมรู้ให้แก่ประชำชน 
ค่ำสัมมนำ ศึกษำดูงำน ค่ำจัดกิจกรรมต่ำงๆ ค่ำจัดซ้ือวัสดุ อุปกรณ์  ค่ำ
จัดซ้ือเมล็ดพันธุพ์ืช / พันธุสั์ตว ์ต่ำงๆ และ ค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ตำมควำม
จ ำเป็นและประหยัด โดยถือปฏิบัติตำม ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย 
ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่ง
นักกีฬำ เข้ำร่วมกำรแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 , 
ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม และกำรเข้ำ
รับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำทีท้่องถิ่น พ.ศ. 2557 ปรำกฏในแผนพัฒนำ
ท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศำสตร์ท่ี 3 หน้ำ 44
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จ ำนวน

รวม
รวม
รวม

จ ำนวนโครงกำรปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรต์ิ ฯ 3,000 บำท
เพือ่เป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรต์ิ ได้แก ่ค่ำวัสดุ
อุปกรณ์  ค่ำจัดสถำนที ่ ค่ำพันธุไ์ม้  ฯลฯ และ ค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ตำมควำม
จ ำเป็นและประหยัด ภำยขอบเขตอ ำนำจหน้ำที ่ตำม พระรำชบัญญัติสภำ
ต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พุทธศักรำช 2537 และท่ีแก้ไข
เพิม่เติม( ฉบับที ่6 ) พุทธศักรำช 2552 มำตร68(1) ปรำกฏในแผนพัฒนำ
ท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศำสตร์ท่ี 5 หน้ำ 57

ค่าใชส้อย 63,000 บาท
รำยจ่ำยเกี่ยวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ

งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้ 63,000 บาท
งบด าเนินงาน 63,000 บาท

โครงกำรส่งเสริมประชำชนในกำรด ำรงชีวิตตำมแนวเศรษฐกิจพอเพียง 50,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนโครงกำรส่งเสริมประชำชนในกำร
ด ำรงชีวิตตำมแนวทำงปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง กำรลดรำยจ่ำย เช่น 
กำรปลูกผักสวนครัวร้ัวกินได้ กำรลดละเลิกอบำยมุข หรือมีกำรผลิตของใช้
ในชีวิตประจ ำวัน เพือ่ทดแทนกำรซ้ือจำกภำยนอก กำรส่งเสริมอำชีพ 
กิจกรรมกำรประหยัด เช่น กำรท ำบัญชีครัวเรือน กิจกรรมด้ำนกำร
เรียนรู้ กำรด ำรงชีวิตอย่ำงมีเหตุผล เช่น กำรดูแลสุขภำพ กำรบริโภค
อำหำรปลอดภัย กิจกรรมด้ำนกำรอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมและใช้ทรัพยำกร
อย่ำงยั่งยืน เช่น กำรคัดแยกขยะครัวเรือน กำรประหยัดพลังงำน มี
กิจกรรมด้ำนกำรเอื้อเฟือ้เผ่ือแผ่ ซ่ึงกันและกัน เช่น กำรร่วมกิจกรรม
สำธำรณะ กำรช่วยเหลือคนจน กำรร่วมงำนประเพณีวัฒนธรรม ฯลฯ 
และ ค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ตำมควำมจ ำเป็นและประหยัด โดยถือปฏิบัติตำม
หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ที ่มท 0891.4 /ว
1659 ลว. 24 ส.ค. 2553 ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น(พ.ศ.
2561-2565) ยุทธศำสตร์ท่ี 3 หน้ำ 44
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จ ำนวน

จ ำนวนโตรงกำรบ ำรุงรักษำซ่อมแซมเหมืองฝำย 50,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำ ซ่อมแซมเหมืองฝำย ค่ำพัฒนำผู้ดูแลเหมือง
ฝำย ค่ำวัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ และ ค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ตำมควำมจ ำเป็นและ
ประหยัด ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศำสตร์ท่ี 
5 หน้ำ 57

โครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ ฯ 10,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำด ำเนินโครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมำจำก
พระรำชด ำริ สมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี (อพ.สธ.) ได้แก ่กิจกรรมส ำรวจเก็บ
รวบรวมพันธุกรรมพืช กิจกรรมปลูกรักษำพันธุกรรมพืช กิจกรรมอนุรักษ์
และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช กิจกรรมศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช กิจกรรม
วำงแผนพัฒนำพันธุพ์ืช กิจกรรมสร้ำงจิตส ำนึกในกำรอนุรักษ์พันธุกรรม
พืช และกิจกรรมพิเศษสนับสนุนกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืช เป็นค่ำใช้จ่ำย
ในกำรด ำเนินงำน เช่น ค่ำสมนำคุณ ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงของ
วิทยำกร ค่ำอำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืม ค่ำจัดท ำส่ือประชำสัมพันธ ์แผ่นพับ 
ค่ำจัดท ำคู่มือปฏิบัติงำน ค่ำตอบแทน กำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร ค่ำ
จัดท ำเอกสำร ค่ำจัดท ำใบประกำศนียบัตร ค่ำวัสดุอุปกรณ์ และ ค่ำใช้จ่ำย
อื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้อง ตำมควำมจ ำเป็นและประหยัด โดยถือปฏิบัติตำม
หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุดท่ี มท 0891.54 / ว 
164 ลงวันที่ 26 มกรำคม 2558 และ หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ที ่มท 0810.6 / ว 1425 ลงวันที่ 4 เมษำยน 2562  
ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศำสตร์ท่ี 5 หน้ำ 57
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รวม
รวม
รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน
เพือ่จ่ำยเป็นเงินเบีย้ยังชีพผู้สูงอำยุ 
จ ำนวน 2,460 คน จ ำนวน 12 เดือน
อำย ุ60 - 69 ป ีจ ำนวน 1,650 คน
อำย ุ70 - 79 ป ีจ ำนวน 520 คน
อำย ุ80 - 89 ป ีจ ำนวน 250 คน
อำย ุ90 ปีขึ้นไป จ ำนวน 40 คน
ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วย หลักเกณฑ์กำรจ่ำยเงิน
เบีย้ยังชีพผู้สูงอำยุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 
แก้ไขเพิม่เติมถึง (ฉบับที ่4 ) พ.ศ. 2562
    

เพือ่จ่ำยเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ในอัตรำร้อยละ 0.2 
ของค่ำจ้ำง ตำมพระรำชบัญญัติเงินทดแทน(ฉบับที2่)พ.ศ.2561 
และ หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2 / 
ว 4172 ลงวันที่ 24 ธันวำคม 2561

เบีย้ยังชีพผู้สูงอำยุ 19,128,000 บำท

เพือ่จ่ำยสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงำนจ้ำง 
ในอัตรำร้อยละ 5 ถือปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัติประกันสังคม 
พ.ศ. 2533,พระรำชบัญญัติเงินทดแทน(ฉบับที2่)พ.ศ.2561,
หนังสือส ำนักงำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ด่วนท่ีสุด ที ่มท. 0809.5 / 
ว 9 ลว. 22 ม.ค. 2557, พ.ร.บ. ประกันสังคม พ.ศ. 2533,
หนังสือส ำนักงำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ด่วนท่ีสุด ที ่มท. 0809.5/ 
ว 81 ลว. 10 ก.ค. 2557,หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วน
ทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว4172 ลงวันที่ 24 ธันวำคม 2561    

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 20,000 บำท

งบกลาง 25,828,300 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 480,300 บำท

แผนงานงบกลาง
งบกลาง 25,828,300 บาท

งบกลาง 25,828,300 บาท
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จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกรณีฉุกเฉินจ ำเป็นเร่งด่วนซ่ึงไม่สำมำรถ
คำดกำรณ์ล่วงหน้ำได้ เช่น กำรเกิดสำธำรณภัยต่ำง ๆ อุทกภัย อัคคีภัย 
วำตภัย ภัยแล้ง ภัยหนำว แผ่นดินไหว ดินโคลนถล่ม หรือ เพือ่บรรเทำ
ปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชน หรือ กรณีทีม่ีควำมจ ำเป็นต้องจ่ำย
นอกเหนือจำกทีง่บประมำณต้ังจ่ำยไว้ ถือปฏิบัติตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำย
เพือ่ช่วยเหลือประชำชนตำมอ ำนำจหน้ำทีข่ององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และ ทีแ่ก้ไขเพิม่เติม (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2561 , หนังสือ
กระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที ่มท 0313.4 / ว 604 ลงวันที่ 12 
มีนำคม 2545 , หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2 / ว 3215 ลง
วันท่ี 6 มิถุนำยน 2559 หรือกรณีทีม่ีหนังสือส่ังกำรให้เบิกจ่ำยได้จำกเงิน
ประเภทน้ี 

เพือ่จ่ำยเป็นเงินค่ำช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์ทีแ่พทย์ได้รับรองและ
ท ำกำรวินิจฉัยแล้ว มีฐำนะยำกจนหรือถูกทอดท้ิง ขำดผู้อุปกำระดูแล 
ไม่สำมำรถประกอบอำชีพเล้ียงตนเองได้ จ ำนวน 100 คน ๆ 
ละ 500 บำท/เดือน จ ำนวน 12 เดือน ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย 
ว่ำด้วยกำรสงเครำะห์เพือ่กำรยังชีพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548   

ส ำรองจ่ำย 450,200 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นเงินเบีย้ยังชีพผู้พิกำร จ ำนวน 450 คนๆ ละ 800 บำท /
เดือน จ ำนวน 12 เดือน ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วย 
หลักเกณฑ์กำรจ่ำยเบีย้ควำมพิกำรให้คนพิกำรขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 แก้ไขเพิม่เติม (ฉบับที ่4) พ.ศ. 2562 และ 
หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ที ่มท 0810.6/
ว 684 ลงวันที่ 21 กุมภำพันธ ์2562
 

เบีย้ยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 600,000 บำท

เบีย้ยังชีพคนพิกำร 4,320,000 บำท
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เพือ่จ่ำยสมทบกองทุนสวัสดิกำรชุมชนต ำบลแม่สูน ตำมท่ีรัฐบำลมี
นโยบำยสนับสนุนกำรด ำเนินงำนสวัสดิกำรชุมชนทีป่ระชำชนออมทรัพย์
ร่วมกันจัดต้ังเป็นกองทุนสวัสดิกำรชุมชน เพือ่เป็นกำรสร้ำงหลักประกัน
ควำมมั่นคงของชุมชนและสังคมในกำรพัฒนำสู่คุณภำพชีวิตทีดี่ ฯ โดยถือ
ปฏิบัติตำมแนวทำงหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด ที ่มท 
0808.2 / ว 4295 ลงวันที่ 3 สิงหำคม 2560     

เงินสมทบกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น (กบท.) 349,800 บำท

สมทบกองทุนสวัสดิกำรชุมชนต ำบลแม่สูน 100,000 บำท

เพือ่สมทบกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำร/พนักงำนส่วนต ำบล 
ในอัตรำร้อยละ 1 ของรำยได้ หนังสือส ำนักงำนกองทุนบ ำเหน็จ
บ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น ที ่มท 0808.5/ว29 ลว. 12 ก.ค. 2560
หนังสือส ำนักงำนกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น ที ่มท 
0808.5/ว30 ลว. 12 ก.ค. 2560"     

สมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภำพ 380,000 บำท

เพือ่จ่ำยสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภำพ ระดับท้องถิ่นหรือพืน้ที ่
อบต.แม่สูน จ ำนวน 380,000.-บำท ในอัตรำร้อยละ 50 ของเงินจัดสรร 
สปสช. ถือปฏิบัติตำระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรต้ัง
งบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพือ่สมทบกองทุน พ.ศ. 
2561 , ตำมประกำศคณะกรรมกำรหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ เร่ือง 
กำรก ำหนดหลักเกณฑ์เพือ่สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด ำเนินงำนและบริหำรจัดกำรกองทุนหลักประกันสุขภำพ พ.ศ. 2557,
หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที ่มท. 0808.5/ว3466 ลงวันที่ 
29 ตุลำคม 2561,หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที ่มท 
0808.5/ว2305 ลงวันที่ 26 กรกฎำคม 2561     

รำยจ่ำยตำมข้อผูกพัน
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