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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน 
เรื่อง   ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

********************** 

   ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน ได้จัดท าร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 โดยได้รับความเห็นชอบจาก สภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน ในการประชุม
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2561  เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2561 และได้เสนอร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายดังกล่าวไปยังนายอ าเภอฝาง เพ่ือโปรดพิจารณาลงนามอนุมัติ นั้น 
  บัดนี้ นายอ าเภอฝาง ได้ลงนามนุมัติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 ตามหนังสือ ที่ ชม 0023.13/4137 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561 เรื่อง 
อนุมัติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ฉะนั้นจึง
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 71 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ.2437 , 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.2562 ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน 
โดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน ก่อนบังคับใช้ตามระเบียบ 
รายละเอียดปรากฏดังเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 

   จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

     ประกาศ ณ วันที่ 21 กันยายน พ.ศ.2561 
 
 
 
       (ลงชื่อ) 
                   ( นายวันชาติ  ศิริภทัรนุกูล ) 
            นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน 
เขต/อ าเภอ ฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
400  หมู่ 1 ถนนโชตนา  แขวง / ต าบลแม่สูน 
เขต/อ าเภอ ฝาง  จังหวัดเชียงใหม่  50110 

   
   

พื้นท่ี 76.09 ตารางกิโลเมตร 
   

ประชากรท้ังหมด         14,713  คน 
ชาย  7,347 คน 
หญิง  7,366 คน 

   

   

        ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561
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ส่วนที 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

องค์การบริหารส่วนตําบลแม่สูน

อําเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่
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ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลแม่สูน

              บัดนีถึงเวลาทีคณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่สูน จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจําปีต่อสภา
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่สูนอีกครังหนึง ฉะนัน ในโอกาสนี คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลแม่สูนจึงขอชีแจงให้ท่านประธานและ
สมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังต่อไปนี

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทัวไป

คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 80,056,132.50 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 21,082,974.95 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 33,835,015.12 บาท

1.1.4 รายการทีได้กันเงินไว้แบบก่อหนีผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการทีได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนีผูกพัน จํานวน 15 โครงการ รวม 1,946,458.00 บาท

1.2 เงินกู้คงค้าง จํานวน 0.00 บาท

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ วันที 15 มิถุนายน พ.ศ.2561 องค์กรปกครองส่วนท้องถินมีสถานะการเงิน ดังนี

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2561 ณ วันที 15 มิถุนายน พ.ศ.2561

(1) รายรับจริง จํานวน 64,997,444.93 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร จํานวน 1,953,653.00 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จํานวน 701,687.30 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จํานวน 273,140.99 บาท

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จํานวน 0.00 บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จํานวน 226,368.00 บาท

หมวดรายได้จากทุน จํานวน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 24,209,840.64 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป จํานวน 37,632,755.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนทีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 1,448,775.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จํานวน 43,842,422.45 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง จํานวน 16,710,738.00 บาท

งบบุคลากร จํานวน 14,452,414.00 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 8,898,310.45 บาท

งบลงทุน จํานวน 327,960.00 บาท

งบรายจ่ายอืน จํานวน 0.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 3,453,000.00 บาท

(4) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินอุดหนุนทีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 394,100.00 บาท

(5) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินสะสม จํานวน 8,486,400.00 บาท

(6) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินกู้ จํานวน 0.00 บาท
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คําแถลงงบประมาณ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่สูน
อําเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่

รายรับจริง ปี  2560 ประมาณการ ปี 2561 ประมาณการ ปี 2562

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร 1,840,019.00 1,630,000.00 1,700,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 970,707.85 764,600.00 732,700.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 479,083.47 400,000.00 400,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 404,085.56 350,000.00 300,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 3,693,895.88 3,144,600.00 3,132,700.00

รายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

หมวดภาษีจัดสรร 32,103,400.44 25,855,400.00 26,867,300.00

รวมรายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 32,103,400.44 25,855,400.00 26,867,300.00

รายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป 46,780,934.00 57,000,000.00 56,000,000.00

รวมรายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 46,780,934.00 57,000,000.00 56,000,000.00

รวม 82,578,230.32 86,000,000.00 86,000,000.00
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คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายจ่าย รายจ่ายจริงปี 2560 ประมาณการ ปี 2561 ประมาณการ ปี 2562

จ่ายจากงบประมาณ

งบกลาง 22,058,427.50 24,624,900.00 25,630,200.00

งบบุคลากร 21,611,807.00 26,797,858.00 27,125,850.00

งบดําเนินงาน 17,120,511.10 21,354,382.00 19,951,360.00

งบลงทุน 6,846,162.00 8,601,360.00 8,909,090.00

งบรายจ่ายอืน 20,000.00 20,000.00 20,000.00

งบเงินอุดหนุน 4,415,966.54 4,601,500.00 4,363,500.00

รวมจ่ายจากงบประมาณ 72,072,874.14 86,000,000.00 86,000,000.00

รวม 72,072,874.14 86,000,000.00 86,000,000.00
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ส่วนที 2

ข้อบัญญัติ

เรือง

งบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

องค์การบริหารส่วนตําบลแม่สูน

อําเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่
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บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของ องค์การบริหารส่วนตําบลแม่สูน
อําเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่

ด้าน ยอดรวม

ด้านบริหารทัวไป

แผนงานบริหารงานทัวไป 18,506,090

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 925,952

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 22,605,568

แผนงานสาธารณสุข 3,606,980

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1,127,320

แผนงานเคหะและชุมชน 2,025,500

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 527,500

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 830,000

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 9,028,880

แผนงานการเกษตร 1,186,010

ด้านการดําเนินงานอืน

แผนงานงบกลาง 25,630,200

งบประมาณรายจ่ายทังสิน 86,000,000
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ดับ

รว
ม

งบ
บุค
ลา
กร

1,
49

2,
80

0
7,

22
0,

61
0

0
0

8,
71

3,
41

0

   
 เง
ินเ
ดือ
น 
(ฝ
่าย
ปร
ะจ
ํา)

1,
49

2,
80

0
7,

22
0,

61
0

0
0

8,
71

3,
41

0

งบ
ดํา
เน
ินง
าน

21
5,

91
8

8,
88

7,
89

0
20

5,
45

0
16

0,
00

0
9,

46
9,

25
8

   
 ค
่าต
อบ
แท
น

11
0,

91
8

53
4,

00
0

0
0

64
4,

91
8

   
 ค
่าใ
ช้ส
อย

70
,0

00
5,

39
2,

22
3

20
5,

45
0

16
0,

00
0

5,
82

7,
67

3

   
 ค
่าว
ัสด
ุ

35
,0

00
2,

82
1,

66
7

0
0

2,
85

6,
66

7

   
 ค
่าส
าธ
าร
ณ
ูปโ
ภค

0
14

0,
00

0
0

0
14

0,
00

0

งบ
ลง
ทุน

13
,7

00
31

3,
20

0
0

0
32

6,
90

0

   
 ค
่าค
รุภ
ัณ
ฑ
์

13
,7

00
16

3,
20

0
0

0
17

6,
90

0

   
 ค
่าท
ีดิน
แล
ะส
ิงก
่อส
ร้า
ง

0
15

0,
00

0
0

0
15

0,
00

0

งบ
เง
ินอ
ุดห
นุน

0
4,

09
6,

00
0

0
0

4,
09

6,
00

0

   
 เง
ินอ
ุดห
นุน

0
4,

09
6,

00
0

0
0

4,
09

6,
00

0

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
รว
ม

1,
72

2,
41

8
20

,5
17

,7
00

20
5,

45
0

16
0,

00
0

22
,6

05
,5

68

9



แผ
นง
าน
สา
ธา
รณ
สุข

งา
น

งบ
งา
นบ
ริห
าร
ทัว
ไป
เก
ียว
กับ

สา
ธา
รณ
สุข

งา
นบ
ริก
าร
สา
ธา
รณ
สุข
แล
ะ

งา
นส
าธ
าร
ณ
สุข
อืน

รว
ม

งบ
บุค
ลา
กร

1,
48

5,
24

0
24

0,
00

0
1,

72
5,

24
0

   
 เง
ินเ
ดือ
น 
(ฝ
่าย
ปร
ะจ
ํา)

1,
48

5,
24

0
24

0,
00

0
1,

72
5,

24
0

งบ
ดํา
เน
ินง
าน

1,
26

5,
90

0
61

5,
84

0
1,

88
1,

74
0

   
 ค
่าต
อบ
แท
น

13
0,

90
0

15
,8

40
14

6,
74

0

   
 ค
่าใ
ช้ส
อย

72
0,

00
0

60
0,

00
0

1,
32

0,
00

0

   
 ค
่าว
ัสด
ุ

41
5,

00
0

0
41

5,
00

0

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
รว
ม

2,
75

1,
14

0
85

5,
84

0
3,

60
6,

98
0

แผ
นง
าน
สัง
คม
สง
เค
รา
ะห
์

งา
น

งบ
งา
นบ
ริห
าร
ทัว
ไป
เก
ียว
กับ

สัง
คม
สง
เค
รา
ะห
์

งา
นส
วัส
ดิก
าร
สัง
คม
แล
ะ

สัง
คม
สง
เค
รา
ะห
์

รว
ม

งบ
บุค
ลา
กร

1,
00

5,
36

0
0

1,
00

5,
36

0

   
 เง
ินเ
ดือ
น 
(ฝ
่าย
ปร
ะจ
ํา)

1,
00

5,
36

0
0

1,
00

5,
36

0

งบ
ดํา
เน
ินง
าน

71
,9

60
30

,0
00

10
1,

96
0

   
 ค
่าต
อบ
แท
น

71
,9

60
0

71
,9

60

   
 ค
่าใ
ช้ส
อย

0
30

,0
00

30
,0

00

งบ
เง
ินอ
ุดห
นุน

0
20

,0
00

20
,0

00

   
 เง
ินอ
ุดห
นุน

0
20

,0
00

20
,0

00

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
รว
ม

1,
07

7,
32

0
50

,0
00

1,
12

7,
32

0

แผ
นง
าน
เค
หะ
แล
ะช
ุมช
น

งา
น

งบ
งา
นก
ําจ
ัดข
ยะ
มูล
ฝอ
ยแ
ละ
สิง

ปฏ
ิกูล

รว
ม

งบ
บุค
ลา
กร

84
0,

00
0

84
0,

00
0

   
 เง
ินเ
ดือ
น 
(ฝ
่าย
ปร
ะจ
ํา)

84
0,

00
0

84
0,

00
0

งบ
ดํา
เน
ินง
าน

1,
18

5,
50

0
1,

18
5,

50
0

   
 ค
่าต
อบ
แท
น

55
,5

00
55

,5
00

   
 ค
่าใ
ช้ส
อย

1,
10

0,
00

0
1,

10
0,

00
0

   
 ค
่าว
ัสด
ุ

30
,0

00
30

,0
00

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
รว
ม

2,
02

5,
50

0
2,

02
5,

50
0
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แผ
นง
าน
สร
้าง
คว
าม
เข
้มแ
ข็ง
ขอ
งช
ุมช
น งา
น

งบ
งา
นส
่งเ
สร
ิมแ
ละ
สน
ับส
นุน

คว
าม
เข
้มแ
ข็ง
ชุม
ชน

รว
ม

งบ
ดํา
เน
ินง
าน

30
0,

00
0

30
0,

00
0

   
 ค
่าใ
ช้ส
อย

30
0,

00
0

30
0,

00
0

งบ
เง
ินอ
ุดห
นุน

22
7,

50
0

22
7,

50
0

   
 เง
ินอ
ุดห
นุน

22
7,

50
0

22
7,

50
0

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
รว
ม

52
7,

50
0

52
7,

50
0

แผ
นง
าน
กา
รศ
าส
นา
วัฒ
นธ
รร
มแ
ละ
นัน
ทน
าก
าร

งา
น

งบ
งา
นก
ีฬ
าแ
ละ
นัน
ทน
าก
าร

งา
นศ
าส
นา
วัฒ
นธ
รร
มท
้อง

ถิน
งา
นว
ิชา
กา
รว
าง
แผ
นแ
ละ
ส่ง

เส
ริม
กา
รท
่อง
เท
ียว

รว
ม

งบ
ดํา
เน
ินง
าน

25
0,

00
0

55
0,

00
0

30
,0

00
83

0,
00

0

   
 ค
่าใ
ช้ส
อย

25
0,

00
0

55
0,

00
0

30
,0

00
83

0,
00

0

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
รว
ม

25
0,

00
0

55
0,

00
0

30
,0

00
83

0,
00

0

แผ
นง
าน
อุต
สา
หก
รร
มแ
ละ
กา
รโ
ยธ
า งา
น

งบ
งา
นบ
ริห
าร
ทัว
ไป
เก
ียว
กับ

อุต
สา
หก
รร
มแ
ละ
กา
รโ
ยธ
า
งา
นก
่อส
ร้า
งโ
คร
งส
ร้า
งพ
ืน

ฐา
น

รว
ม

งบ
บุค
ลา
กร

2,
21

5,
08

0
0

2,
21

5,
08

0

   
 เง
ินเ
ดือ
น 
(ฝ
่าย
ปร
ะจ
ํา)

2,
21

5,
08

0
0

2,
21

5,
08

0

งบ
ดํา
เน
ินง
าน

93
0,

50
0

0
93

0,
50

0

   
 ค
่าต
อบ
แท
น

16
5,

50
0

0
16

5,
50

0

   
 ค
่าใ
ช้ส
อย

50
0,

00
0

0
50

0,
00

0

   
 ค
่าว
ัสด
ุ

26
5,

00
0

0
26

5,
00

0

งบ
ลง
ทุน

66
,9

00
5,

81
6,

40
0

5,
88

3,
30

0

   
 ค
่าค
รุภ
ัณ
ฑ
์

66
,9

00
0

66
,9

00

   
 ค
่าท
ีดิน
แล
ะส
ิงก
่อส
ร้า
ง

0
5,

81
6,

40
0

5,
81

6,
40

0

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
รว
ม

3,
21

2,
48

0
5,

81
6,

40
0

9,
02

8,
88

0
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แผ
นง
าน
กา
รเ
กษ
ตร

งา
น

งบ
งา
นส
่งเ
สร
ิมก
าร
เก
ษ
ตร

งา
นอ
นุร
ักษ
์แห
ล่ง
นํา
แล
ะ

ป่า
ไม
้

รว
ม

งบ
บุค
ลา
กร

76
2,

72
0

0
76

2,
72

0

   
 เง
ินเ
ดือ
น 
(ฝ
่าย
ปร
ะจ
ํา)

76
2,

72
0

0
76

2,
72

0

งบ
ดํา
เน
ินง
าน

35
3,

29
0

70
,0

00
42

3,
29

0

   
 ค
่าต
อบ
แท
น

53
,2

90
0

53
,2

90

   
 ค
่าใ
ช้ส
อย

30
0,

00
0

70
,0

00
37

0,
00

0

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
รว
ม

1,
11

6,
01

0
70

,0
00

1,
18

6,
01

0

แผ
นง
าน
งบ
กล
าง

งา
น

งบ
งบ
กล
าง

รว
ม

งบ
กล
าง

25
,6

30
,2

00
25

,6
30

,2
00

   
 ง
บก
ลา
ง

25
,6

30
,2

00
25

,6
30

,2
00

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
รว
ม

25
,6

30
,2

00
25

,6
30

,2
00
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ยอดรวม

18,506,090

925,952

22,605,568

3,606,980

1,127,320

2,025,500

527,500

830,000

9,028,880

1,186,010

25,630,200

86,000,000

      โดยทีเ่ป็นการสมควรต้ังงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  อาศัยอ านาจตามความใน
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิม่เติมถึง(ฉบับที ่6) พ.ศ. 2552 มาตรา 87 
จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน และโดยอนุมัติของนายอ าเภอฝาง

งบประมาณรายจ่ายทัง้สิ้น

ดา้นการเศรษฐกิจ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แผนงานการเกษตร

ดา้นการด าเนินงานอ่ืน

แผนงานงบกลาง

แผนงานสาธารณสุข

แผนงานสังคมสงเคราะห์

แผนงานเคหะและชุมชน

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ดา้นบริหารทัว่ไป

แผนงานบริหารงานทัว่ไป

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ดา้นบริการชมุชนและสังคม

แผนงานการศึกษา

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นจ านวนรวมทัง้ส้ิน 86,000,000 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทัว่ไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป 
เป็นจ านวนรวมทัง้ส้ิน 86,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน

ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

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

ขอ้บัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนต าบลแมสู่น

อ าเภอฝาง  จังหวัดเชยีงใหม่
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทัวไป

ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่สูน

อําเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่

ประมาณการรายรับรวมทังสิน 86,000,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 1,700,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและทีดิน จํานวน 1,150,000 บาท
ประมาณการไว้ตามจํานวนของผู้อยู่ในข่ายต้องชําระภาษี
ภาษีบํารุงท้องที จํานวน 200,000 บาท
ประมาณการไว้ตามจํานวนของผู้อยู่ในข่ายต้องชําระภาษี
ภาษีป้าย จํานวน 350,000 บาท
ประมาณการไว้ตามจํานวนของผู้อยู่ในข่ายต้องชําระภาษี
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 732,700 บาท
ค่าธรรมเนียมเกียวกับใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 6,000 บาท
ประมาณการไว้โดยถือเฉลียรายรับจริงของปีทีผ่านมาเป็นเกณฑ์
ค่าธรรมเนียมเกียวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 5,000 บาท
ประมาณการไว้โดยถือเฉลียรายรับจริงของปีทีผ่านมาเป็นเกณฑ์
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จํานวน 500,000 บาท
ประมาณการไว้โดยถือเฉลียรายรับจริงของปีทีผ่านมาเป็นเกณฑ์
ค่าธรรมเนียมเกียวกับทะเบียนพาณิชย์ จํานวน 2,000 บาท
ประมาณการไว้โดยถือเฉลียรายรับจริงของปีทีผ่านมาเป็นเกณฑ์
ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 40,000 บาท
ประมาณการไว้โดยถือเฉลียรายรับจริงของปีทีผ่านมาเป็นเกณฑ์
ค่าปรับการผิดสัญญา จํานวน 100,000 บาท
ประมาณการไว้โดยถือเฉลียรายรับจริงของปีทีผ่านมาเป็นเกณฑ์
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการทีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ จํานวน 60,000 บาท
ประมาณการไว้โดยถือเฉลียรายรับจริงของปีทีผ่านมาเป็นเกณฑ์
ค่าใบอนุญาตจัดตังสถานทีจําหน่ายอาหารหรือสถานทีสะสมอาหารในครัว 
หรือพืนทีใด ซึงมีพืนทีเกิน 200 ตารางเมตร

จํานวน 12,000 บาท

ประมาณการไว้โดยถือเฉลียรายรับจริงของปีทีผ่านมาเป็นเกณฑ์
ค่าใบอนุญาตเกียวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 1,500 บาท
ประมาณการไว้โดยถือเฉลียรายรับจริงของปีทีผ่านมาเป็นเกณฑ์
ค่าใบอนุญาตอืนๆ จํานวน 6,200 บาท
ประมาณการไว้โดยถือเฉลียรายรับจริงของปีทีผ่านมาเป็นเกณฑ์
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 400,000 บาท
ดอกเบีย จํานวน 400,000 บาท
ประมาณการไว้โดยถือเฉลียรายรับจริงของปีทีผ่านมาเป็นเกณฑ์
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หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 300,000 บาท
ค่าขายแบบแปลน จํานวน 100,000 บาท
ประมาณการไว้โดยถือเฉลียรายรับจริงของปีทีผ่านมาเป็นเกณฑ์
รายได้เบ็ดเตล็ดอืนๆ จํานวน 200,000 บาท
ประมาณการไว้โดยถือเฉลียรายรับจริงของปีทีผ่านมาเป็นเกณฑ์

รายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
หมวดภาษีจัดสรร รวม 26,867,300 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลือน จํานวน 1,034,100 บาท
ประมาณการไว้โดยถือเฉลียรายรับจริงของปีทีผ่านมาเป็นเกณฑ์
ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 8,200,000 บาท
ประมาณการไว้โดยถือเฉลียรายรับจริงของปีทีผ่านมาเป็นเกณฑ์
ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 6,100,000 บาท
ประมาณการไว้โดยถือเฉลียรายรับจริงของปีทีผ่านมาเป็นเกณฑ์
ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 580,000 บาท
ประมาณการไว้โดยถือเฉลียรายรับจริงของปีทีผ่านมาเป็นเกณฑ์
ภาษีสรรพสามิต จํานวน 8,700,000 บาท
ประมาณการไว้โดยถือเฉลียรายรับจริงของปีทีผ่านมาเป็นเกณฑ์
ค่าภาคหลวงแร่ จํานวน 70,000 บาท
ประมาณการไว้โดยถือเฉลียรายรับจริงของปีทีผ่านมาเป็นเกณฑ์
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 75,000 บาท
ประมาณการไว้โดยถือเฉลียรายรับจริงของปีทีผ่านมาเป็นเกณฑ์
เงินทีเก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ จํานวน 38,200 บาท
ประมาณการไว้โดยถือเฉลียรายรับจริงของปีทีผ่านมาเป็นเกณฑ์
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายทีดิน จํานวน 2,070,000 บาท
ประมาณการไว้โดยถือเฉลียรายรับจริงของปีทีผ่านมาเป็นเกณฑ์

รายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
หมวดเงินอุดหนุนทัวไป รวม 56,000,000 บาท
เงินอุดหนุนทัวไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าทีและภารกิจถ่ายโอน
เลือกทํา

จํานวน 56,000,000 บาท

ประมาณการไว้โดยคาดการณ์ว่าจะได้รับเงินลดลง     
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่สูน
อําเภอ ฝาง   จังหวัดเชียงใหม่

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 86,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 14,384,990 บาท
งบบุคลากร รวม 7,760,820 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 3,870,360 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 532,080 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนนายก อบต. รองนายก อบต. ดังนี 
 - เงินเดือนนายก อบต. 
   ในอัตราเดือนละ 21,120 บาท 
 - เงินเดือนรองนายก อบต. 
   ในอัตราเดือนละ 11,610 บาท

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 45,600 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งของ
นายก อบต. รองนายก อบต. ดังนี 
  - เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก อบต. 
    ในอัตราเดือนละ 1,900 บาท 
  - เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งรองนายก อบต.
    ในอัตราเดือนละ 950 บาท

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 45,600 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษของนายก อบต. 
รองนายก อบต. ดังนี 
 - เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก อบต. 
   ในอัตราเดือนละ 1,900 บาท 
 - เงินค่าตอบแทนพิเศษรองนายก อบต.
   ในอัตราเดือนละ 950 บาท

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 90,720 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการนายก อบต.
ในอัตราเดือนละ 7,560 บาท

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 3,156,360 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนสําหรับประธานสภา
อบต. รองประธานสภา อบต. เลขานุการสภา อบต.
สมาชิกสภา อบต. ดังนี 
 - เงินค่าตอบแทนรายเดือนประธานสภา อบต.
   ในอัตราเดือนละ 11,610 บาท 
 - เงินค่าตอบแทนรายเดือนรองประธานสภา อบต.
   ในอัตราเดือนละ 9,500 บาท 
 - เงินค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการสภา อบต.
   ในอัตราเดือนละ 7,560 บาท
 - เงินค่าตอบแทนรายเดือนสมาชิกสภา อบต. 
   ในอัตราเดือนละ 7,560 บาท
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,890,460 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,890,120 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบลประจําปี จํานวน 6 อัตรา และเงิน
ปรับปรุงเงินเดือนพนักงานส่วนตําบลประจําปี ซึงปรากฏในแผน
งานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป
โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน 

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 84,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนในอัตราเท่ากับอัตรา
เงินประจําตําแหน่งให้กับข้าราชการทีได้รับเงินประจําตําแหน่ง
ตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่ง 
โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน 

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 126,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งประเภทบริหาร ประเภทวิชาชีพ
เฉพาะ และเชียวชาญเฉพาะให้กับพนักงาน อบต. ตามบัญชีอัตราเงิน
ประจําตําแหน่งของพนักงานส่วนท้องถิน ตามประกาศ ก.อบต.จ
.เชียงใหม่ เรือง หลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับการบริหารงานบุคคล
ของ อบต. (แก้ไขเพิมเติมถึง ฉบับที 31 ) โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่
เกิน 12 เดือน 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,658,160 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 13 อัตรา และเงินปรับปรุง
ค่าตอบแทนพนักงานจ้างซึงปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว
ไป งานบริหารทัวไป โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 132,180 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้าง 
งบดําเนินงาน รวม 3,978,780 บาท
ค่าตอบแทน รวม 314,780 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 263,180 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนสําหรับพนักงานส่วนท้องถินเป็น
กรณีพิเศษ เงินรางวัลประจําปี ประจําปี พ.ศ. 2562 สําหรับพนักงาน อบต
. พนักงานครู อบต. ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง และพนักงานทีได้รับเงิน
เดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทนจากงบประมาณเงินอุดหนุนของรัฐบาล เพือ
เป็นการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานราชการ
และเป็นขวัญ กําลังใจในการปฏิบัติงาน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ
. 2557 ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561 – 2564 ยุทธศาสตร์
ที 7 หน้า 87

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานส่วนตําบล, ลูกจ้างประจํา และ
พนักงานจ้างทีปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 11,600 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ผู้บริหาร 
พนักงานส่วนตําบลและลูกจ้าง ซึงมีสิทธิเบิกเงินค่าช่วยเหลือ
การศึกษาบุตรได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เกียวกับการศึกษาพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ.2541 และทีแก้ไขเพิมเติม
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ค่าใช้สอย รวม 2,290,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 1,050,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายให้ได้มาซึงบริการต่าง ๆ
(1) ถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ หรือจัดทําเอกสารรูป
เล่มอืนใดทีเกียวกับการดําเนินงานตามภารกิจและอํานาจหน้าทีของ อบต
.แม่สูน ทีสามารถเบิกจ่ายได้ในรายจ่ายนี
(2) ค่าจ้างเหมาโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่การดําเนินกิจการ
ของ อบต.แม่สูน ในสือประเภทต่าง ๆ เช่น วิทยุกระจาย
เสียง โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ วารสาร แผ่นพับ ป้ายประชาสัมพันธ์ สิงพิมพ์
ต่าง ๆ ค่าจัดทําป้ายหรือแผงปิดประกาศ การจ้างทําโปสเตอร์      การ
บันทึกภาพยนตร์ วีดีโอ วีดีทัศน์ ค่าล้างอัดขยายรูปถ่าย และค่าใช้จ่ายเพือ
โฆษณาและเผยแพร่อืน ๆ ทีเกียวกับการดําเนินงานตามภารกิจและอํานาจ
หน้าทีของ อบต.แม่สูน ทีสามารถเบิกจ่ายได้ในรายจ่ายนี
(3) ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าเบียประกัน ค่าใช้จ่ายใน
การดําเนินคดีตามคําพิพากษา ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียม
ทีดิน หรือ ค่าธรรมเนียมใด ๆ ทีเกียวกับการดําเนินงานตามภารกิจและ
อํานาจหน้าทีของ อบต.แม่สูน ทีสามารถเบิกจ่ายได้ในรายจ่ายนี
(4) ค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างเหมาทําการอย่างหนึงอย่างใด ซึงมิใช่
เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม เสริมสร้างครุภัณฑ์หรือสิงก่อสร้าง ฯลฯ
 เช่น ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพือปฏิบัติงานต่าง ๆ ค่าจ้างเหมา
พนักงานรักษาความปลอดภัย ค่าจ้างเหมาสูบนํา จ้างเหมารถรับจ้าง  จ้าง
เหมาทําความสะอาด จ้างเหมาขนย้าย ค่าบริการกําจัดปลวกหรือแมลง ค่า
จ้างเหมาทําของ และค่าจ้างเหมาอืน ๆ ฯลฯ  ทีเกียวกับการดําเนินงานตาม
ภารกิจและอํานาจหน้าทีของ อบต.แม่สูน ทีสามารถเบิกจ่ายได้ในรายจ่าย
นี
(5) ค่าจ้างเหมาอืน ๆ ทีเกียวกับการดําเนินงานตามภารกิจและอํานาจ
หน้าทีของ อบต.แม่สูน ทีสามารถเบิกจ่ายได้ในรายจ่ายนี
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวสามารถเฉลียจ่ายกันได้ทุกรายการ ภายในวงเงินทีตัง
ประมาณการไว้ โดยถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของกระทรวง
มหาดไทย หนังสือ ด่วนมาก ที มท 0808.2 / ว 7120 ลงวันที 9
 ธันวาคม 2559 และ อัตราทีกําหนดไว้ใน หนังสือ ด่วนมาก ที มท
 0808.2 / ว 3523 ลงวันที 20 มิถุนายน 2559

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
-ค่ารับรองบุคคล/คณะบุคคล จํานวน 30,000.-บาท เพือจ่ายเป็นค่า
รับรอง รายจ่ายในการรับรองหรือเลียงรับรองของ อบต.,พิธีเปิดอาคาร
ต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี ฯลฯ
-ค่าเลียงรับรองสภาฯ จํานวน 30,000.-บาท เพือจ่ายเป็นค่ารับรอง ราย
จ่ายในการรับรองหรือเลียงรับรองของสภา ฯลฯ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายการดําเนินคดีและระงับข้อพิพาท จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเบียเลียงพยาน, ค่าตอบแทนกรรมการสอบข้อเท็จจริง, ค่า
ธรรมเนียมศาล, ค่าเสียหาย, หนีตามคําพิพากษา ฯลฯ และ ค่าใช้จ่ายอืน ๆ
 ตามความจําเป็นและประหยัด และ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ
.ศ.2561-2564) หน้า 100 ลําดับที 7
ค่าใช้จ่ายในการคุ้มครองดูแลสาธารณะสมบัติแผ่นดิน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการคุ้มครองดูแลสาธารณะสมบัติของแผ่น
ดิน เช่นค่ารังวัด วัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ ค่าใช้จ่ายอืน ๆ ตามความจําเป็นและ
ประหยัด 
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ค่าใช้จ่ายในการจัดงานพิธีการต่างๆ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานพิธีต่าง ๆ เช่น งานรัฐพิธี วันจักรี วัน
พ่อ วันแม่ วันปิยมหาราช ฯลฯ และ ค่าใช้จ่ายอืน ๆ ตามความจําเป็นและ
ประหยัด โดยถือปฏิบัติตาม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
เบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้า
ร่วมการแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 , ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557และ เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) หน้า 90 ลําดับที 4
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการ
จอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้
สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ
. 2555 และทีแก้ไขเพิมเติมถึงปัจจุบัน
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตัง จํานวน 500,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตังทัวไป กรณีการเลือกตังซ่อมหรือครบ
วาระ ฯลฯ ตามพระราชบัญญัติการเลือกตังสมาชิกสภาท้องถินหรือผู้
บริหารท้องถิน พ.ศ. 2545 และทีมีการแก้ไขเพิมเติม และ ค่าใช้จ่ายอืน ๆ
 ตามความจําเป็นและประหยัดและ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ
.2561-2564) หน้า 99 ลําดับที 5
โครงการ อบต. พบประชาชน จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ อบต.พบประชาชน เช่น  ค่าอบรม ค่า
วิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่าง ค่าอุปกรณ์  จัดซือสิงของ และเครือง
ดืม  ฯลฯ ค่าใช้จ่ายอืน ๆ ตามความจําเป็นและประหยัด โดยถือปฏิบัติ
ตาม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 , ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที
ท้องถิน พ.ศ. 2557และ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ
.2561-2564) หน้า 100 ลําดับที 6
โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานและของดีแม่สูน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการโครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานและของดี
แม่สูน เช่น  ค่าจัดนิทรรศการ ค่าจัดกิจกรรม ค่าสนับสนุนกิจกรรม การ
สาธิตประดิษฐ์ งานฝีมือ ค่าจ้างเหมาตกแต่ง สถานที ซุ้มเวที จุดถ่าย
ภาพ ค่าดอกไม้ โคม ธง ค่าเช่าเครืองเสียง อุปกรณ์ไฟฟ้า ค่าโฆษณาและ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาจัดการแสดงและจัดขบวนแห่ทาง
วัฒนธรรม ฯลฯ ค่าใช้จ่ายอืน ๆ ตามความจําเป็นและประหยัด โดยถือ
ปฏิบัติตาม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขัน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 , ระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557และ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี(พ.ศ.2561-2564) หน้า 78 ลําดับที 4
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โครงการฝึกอบรมเพิมประสิทธิภาพการทํางาน อบต.แม่สูน จํานวน 250,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และศึกษาดูงานให้แก่ผู้
บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงาน ส่วนตําบลพนักงานจ้าง ผู้นํา
ชุมชน ฯลฯ ให้มีทักษะความรู้เพิมขึน สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลและค่าใช้จ่ายอืน ๆ ตามความจําเป็นและ
ประหยัด โดยถือปฏิบัติตาม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้
จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ
.ศ. 2557และ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ
.2561-2564) หน้า 98 ลําดับที 2
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่ประชาคมอาเซียน จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่ประชาคมอา
เซียน เช่น  ค่าอบรม ค่าวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่าง เครืองดืม 
ค่าอุปกรณ์  จัดซือสิงของ ฯลฯ และ ค่าใช้จ่ายอืน ๆ ตามความจําเป็นและ
ประหยัด โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ
. 2557และ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564
) หน้า 101 ลําดับที 10
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมาย จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการโครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมาย เช่น  ค่า
อบรม ค่าวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่าง เครืองดืม  ค่าอุปกรณ์  ค่าจัด
ซือสิงของ ฯลฯ และ ค่าใช้จ่ายอืน ๆ ตามความจําเป็นและประหยัด โดยถือ
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ
. 2557และ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ
.2561-2564) หน้า 100 ลําดับที 8

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 90,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาทรัพย์สิน เพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
ค่าวัสดุ รวม 751,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าหนังสือ, เครืองคิดเลขขนาดเล็ก, เครืองเจาะกระดาษขนาด
เล็ก, ทีเย็บกระดาษขนาดเล็ก, ไม้บรรทัดเหล็ก,  กรรไกร, เก้าอี
พลาสติก, แปรงลบกระดานดํา, ตรายาง, ขาตัง (กระดานดํา), ทีถู
พืน, ตะแกรงวางเอกสาร, เครืองตัดโฟม, เครืองตัดกระดาษ, เครืองเย็บ
กระดาษ, กุญแจ, ภาพเขียน, แผนที, พระบรมฉายาลักษณ์, แผงปิด
ประกาศ, แผ่นป้ายชือสํานักงานหรือหน่วยงาน, แผ่นป้ายจราจรหรือแผ่น
ป้ายต่างๆ, มูลี, ม่านปรับแสง (ต่อผืน), พรม (ต่อผืน), นาฬิกาตังหรือ
แขวน, พระพุทธรูป, พระบรมรูปจํารอง, กระเป๋า, ตาชังขนาด
เล็ก, กระดาษ, หมึก, ดินสอ, ปากกา, ยางลบ, นํายาลบคําผิด, เทป
กาว, ชอล์ค, สมุด, ซองเอกสาร, ตลับผงหมึก, นําหมึก
ปรินท์, เทป พี วี ซี แบบใส, นํายาลบกระดาษไข, กระดาษไข, ไม้
บรรทัด, คลิป, เป๊ก, เข็มหมุด, กระดาษคาร์บอน, แฟ้ม, สมุดบัญชี, สมุด
ประวัติข้าราชการ, แบบพิมพ์, ผ้าสําลี, ธงชาติ, สิงพิมพ์ทีได้จากการซือ
หรือจ้างพิมพ์, ของทีใช้ในการบรรจุหีบห่อ, นํามัน ไข ขีผึง, นําดืมสําหรับ
บริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไมโครโฟน, ขาตังไมโครโฟน, หัวแร้งไฟฟ้า, เครืองวัด
กระแสไฟฟ้า, เครืองวัดแรงดันไฟฟ้า, มาตรสําหรับตรวจวงจร
ไฟฟ้า, เครืองประจุไฟ, ฟิวส์, สายไฟฟ้า, หลอดไฟฟ้า, หลอดไฟ, เข็มขัด
รัดสายไฟฟ้า, ปลักไฟฟ้า, สวิตซ์ไฟฟ้า, หลอดวิทยุทรานซิสเตอร์และชิน
ส่วนวิทยุ, ลูกถ้วยสายอากาศ, รีซีสเตอร์, มูฟวิงคอยส์คอนเดนเซอร์, ขา
หลอดฟลูออเรสเซนซ์, เบรกเกอร์, สายอากาศ หรือเสาอากาศสําหรับ
วิทยุ, เครืองรับโทรทัศน์, จานรับสัญญาณดาวเทียม, ดอกลําโพง, แผง
วงจร, ผังแสดงวงจรต่างๆ, แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ 

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าหม้อ, กระทะ, กะละมัง, ตะหลิว, กรอบ
รูป, มีด, ถัง, ถาด, แก้วนํา, จานรอง, ถ้วยชาม, ช้อนส้อม, กระจกเงา, โอ่ง
นํา, ทีนอน, กระโถน, เตาไฟฟ้า, เตานํามัน, เตารีด, เครืองบด
อาหาร, เครืองตีไข่ไฟฟ้า, เครืองปิงขนมปัง, กระทะไฟฟ้า, หม้อ
ไฟฟ้า หมายรวมถึงหม้อหุงข้าวไฟฟ้า, กระติกนําร้อน, กระติกนําแข็ง, ถัง
แก๊ส, เตา, ผงซักฟอก, สบู่, นํายาดับกลิน, แปรง, ไม้กวาด, เข่ง, มุ้ง, ผ้าปู
ทีนอน, ปลอกหมอน, หมอน, ผ้าห่ม, ผ้าปูโต๊ะ, นําจืดทีซือจากเอกชน ฯลฯ

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 41,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไม้
ต่างๆ, ค้อน, คีม, ชะแลง, จอบ, สิว, เสียม, เลือย, ขวาน, กบไสไม้, เทป
วัดระยะ, เครืองวัดขนาดเล็ก เช่น ตลับเมตร ลูกดิง, สว่าน, โถส้วม, อ่าง
ล้างมือ, ราวพาดผ้า, นํามันทาไม้, ทินเนอร์, สี, ปูนซีเมนต์, ทราย, อิฐหรือ
ซีเมนต์บล็อก, กระเบือง, สังกะสี, ตะปู, เหล็กเส้น, แปรงทาสี, ปูนขาว, ท่อ
นําและอุปกรณ์ประปา, ท่อต่างๆ, ท่อนําบาดาล ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไขควง, ประแจ, แม่แรง, กุญแจปากตาย, กุญแจเลือน, คีม
ล็อค, ล็อคเกียร์, ล็อคคลัตช์, กระจกโค้งมน, ล็อคพวงมาลัย, สัญญาณไฟ
กระพริบ, สัญญาณไฟฉุกเฉิน, กรวยจราจร, ยางรถยนต์, นํามัน
เบรก, น๊อตและสกรู, สายไมล์, เพลา, ฟิล์มกรองแสง, เบาะรถยนต์, เครือง
ยนต์ (อะไหล่), ชุดเกียร์รถยนต์, เบรก, ครัช, พวงมาลัย, สายพานใบ
พัด, หม้อนํา, หัวเทียน, แบตเตอรี, จานจ่าย, ล้อ, ถังนํามัน, ไฟหน้า, ไฟ
เบรก, อานจักรยาน, ตลับลูกปืน, กระจกมองข้างรถยนต์, กันชนรถ
ยนต์, เข็มขันนิรภัย ฯลฯ

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 350,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าแก๊สหุงต้ม, นํามันเชือเพลิง, นํามันดีเซล, นํามัน
ก๊าด, นํามันเบนซิน, นํามันเตา, นํามันจารบี, นํามันเครือง, ถ่าน, ก๊าส
 ฯลฯ

วัสดุการเกษตร จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเคียว, สปริงเกอร์ (Sprinkler), จอบหมุน, จานพรวน, ผา
นไถกระทะ, คราดซีพรวนดินระหว่างแถว, เครืองดักแมลง, ตะแกรงร่อน
เบนโธส, อวน (สําเร็จรูป), กระชัง, ปุ๋ย, ยาป้องกันและกําจัดศัตรูพืชและ
สัตว์, อาหารสัตว์, พืชและสัตว์, พันธุ์สัตว์ปีกและสัตว์นํา, นําเชือพันธุ์
สัตว์, วัสดุเพาะชํา, อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช เช่น ใบมีด เชือก, ผ้าใบ
หรือผ้าพลาสติก, หน้ากากป้องกันแก๊สพิษ ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นขาตังกล้อง, ขาตังเขียนภาพ, กล้องและระวิงใส่ฟิล์ม
ภาพยนตร์, เครืองกรอเทป, เลนส์ซูม, กระเป๋าใส่กล้องถ่าย
รูป, พู่กัน, สี, กระดาษเขียนโปสเตอร์, ฟิล์ม, เมมโมรีการ์ด, ฟิล์ม
สไลด์, แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร์, วิดีโอเทป, แผ่นซีดี), รูปสี
หรือขาวดําทีได้จากการล้าง อัดขยาย, ภาพดาวเทียม ฯลฯ
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าแผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล, อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล (
Diskett, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disk, Digital
 Video Disk, Flash Drive), เทปบันทึก
ข้อมูล (Reel Magnetic Tape, Cassette Tape, Cartrige Tape), 
หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครืองพิมพ์คอมพิวเตอร์, ตลับผงหมึก
สําหรับเครืองพิมพ์แบบเลเซอร์, กระดาษต่อเนือง, สายเคเบิล, หน่วย
ประมวลผล, ฮาร์ดดิสก์ไดนร์, ซีดีรอมไดร์ฟ, แผ่นกรองแสง, แผงแป้น
อักขระหรือแป้นพิมพ์ (Key Board), เมนบอร์ด (Main Board), เมมโม
รีชิป (Memor Chip) เช่น RAM, คัตเตอร์ฟีด
เตอร์ (Cut Sheet Feeder), เมาส์ (Mouse), พรินเตอร์สวิตชิง
บ๊อกซ์ (Print Switching Box), เครืองกระจายสัญญาณ (Hub), แผ่นวง
จรอิเล็กทรอนิส์ (Card) 
เช่น Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Card 
เป็นต้น เครืองอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ เช่น แบบดิส
เกตต์ (Diskette), แบบฮาร์ดดิสเกตต์ (Hard Disk), แบบซีดีรอม (CD-
ROM), แบบออพติคอล (Optical) ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 623,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 420,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในสํานักงานและในทีสาธารณะ ฯลฯ
ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 8,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่านําประปา ค่านําบาดาล
ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 95,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พืนฐาน, ค่าโทรศัพท์เคลือนที ฯลฯ และให้หมาย
ความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพือให้ได้ใช้บริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายทีเกิดขึน
เกียวกับการใช้บริการเช่น ค่าเช่าเครือง  ค่าเช่าเลขหมายโทรศัพท์  ค่า
บํารุงรักษาสาย ฯลฯ

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์, ค่าธนาณัติ, ค่าดวงตราไปรษณียากร, ค่าเช่าตู้
ไปรษณีย์, ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน ในระบบบริหารการเงินการคลังภาค
รัฐ แบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ฯลฯ

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโทรภาพ (โทรสาร), ค่าเทเลกซ์, ค่าวิทยุสือสาร, ค่าสือสาร
ผ่านดาวเทียม, ค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต รวมถึง อินเm
อร์เน็ตการ์ดและค่าสือสารอืน ๆ  เช่น  ค่าเคเบิลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณ
ดาวเทียม เป็นต้น และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพือให้ได้ใช้บริการ
ดังกล่าวและค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนเกียวกับการใช้บริการ
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งบลงทุน รวม 2,605,390 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 2,605,390 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
เครืองดูดฝุ่น จํานวน 4,600 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ เครืองดูดฝุ่น ขนาด 2000 วัตต์
ราคาเครืองละ 4,600 บาท จํานวน 1 เครือง
คุณลักษณะพืนฐาน
 - สามารถดูดฝุ่นและนํา
 - -ขนาด 2000 วัตต์
 - มีแผ่นกรองและถุงเก็บฝุ่น
 เนืองจากเป็นครุภัณฑ์นอกเหนือจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์(ของ
สํานักงบประมาณ)กําหนด จึงถือปฏิบัติการตังงบประมาณตามราคาใน
จังหวัดหรือท้องถิน หรือราคาทีเคยจัดหาอย่างประหยัด ตามแนว
ทาง หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2 / ว1989 ลงวันที 22 มิย
 2552 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(2561-2564)ฉบับเพิม
เติม ครังที 1 (ประกาศเมือ 22 กุมภาพันธ์ 2561)หน้า 57 ลําดับที 24

ชุดโซฟา จํานวน 29,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ ชุดโซฟาไม้บุนวม
ราคาชุดละ 29,000.-บาท จํานวน 1 ชุด
คุณลักษณะพืนฐาน
 เป็นชุดโซฟารับแขก ใน 1 ขุด ประกอบด้วย
  โต๊ะกลาง ขนาด(กว้าง x ลึก x สูง) 120 x 60 x 48
 เซนติเมตร จํานวน 1 ตัว
  โต๊ะข้าง ขนาด(กว้าง x ยาว x สูง) 60 x 60 x 48 เซนติเมตร จํานวน 1
 ตัว
  โซฟา 3 ทีนัง ขนาด(กว้าง x ลึก x สูง) 167 x 65 x 88
 เซนติเมตร  จํานวน 1 ตัว
  โซฟา 1 ทีนัง ขนาด(กว้าง x ลึก x สูง) 80 x 68 x 95
 เซนติเมตร  จํานวน 2 ตัว
 เนืองจากเป็นครุภัณฑ์นอกเหนือจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์(ของ
สํานักงบประมาณ)กําหนด จึงถือปฏิบัติการตังงบประมาณตามราคาใน
จังหวัดหรือท้องถิน หรือราคาทีเคยจัดหาอย่างประหยัด ตามแนว
ทาง หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2 / ว1989 ลงวันที 22 มิ.ย
.2552 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(2561-2564)ฉบับเพิม
เติม ครังที 1 (ประกาศเมือ 22 กุมภาพันธ์ 2561)หน้า 53 ลําดับที 4

โต๊ะเหล็ก จํานวน 4,700 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ โต๊ะเหล็กขนาด 5 ฟุต
ราคาตัวละ 4,700.-บาท จํานวน 1 ตัว
คุณลักษณะพืนฐาน
 โต๊ะทํางานเหล็ก ขนาดกว้าง 5 ฟุต(153.4 เซนติเมตร) 
 ลึก 77.3 เซนติเมตร สูง 75.0 เซนติเมตร 
 เนืองจากเป็นครุภัณฑ์นอกเหนือจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์(ของ
สํานักงบประมาณ)กําหนด จึงถือปฏิบัติการตังงบประมาณตามราคาใน
จังหวัดหรือท้องถิน หรือราคาทีเคยจัดหาอย่างประหยัด ตามแนว
ทาง หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2 / ว1989 ลงวันที 22 มิ.ย
. 2552 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(2561-2564)ฉบับเพิม
เติม ครังที 1 (ประกาศเมือ 22 กุมภาพันธ์ 2561)หน้า 56 ลําดับที 17
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พัดลม จํานวน 1,190 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ พัดลม
ราคาตัวละ 1,190.-บาท จํานวน 1 ตัว
คุณลักษณะพืนฐาน
 - เป็นพัดลมไฟฟ้าแบบตังพืน  ขนาด 18 นิว(450 mm.)
 - ใช้ไฟฟ้าขนาด 220 V. AC. 50 HZ.
 - ปรับมุมก้ม-เงยได้ สามารถปรับระดับพัดลม สูง/ตําได้ มีปุ่มปรับส่าย
อิสระ
 - มีสวิทซ์ ปิด/เปิด ความเร็ว 3 ระดับ
 เนืองจากเป็นครุภัณฑ์นอกเหนือจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์(ของ
สํานักงบประมาณ)กําหนด จึงถือปฏิบัติการตังงบประมาณตามราคาใน
จังหวัดหรือท้องถิน หรือราคาทีเคยจัดหาอย่างประหยัด ตามแนว
ทาง หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2 / ว1989 ลงวันที 22 มิ.ย
. 2552 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(2561-2564)ฉบับเพิม
เติม ครังที 1 (ประกาศเมือ 22 กุมภาพันธ์ 2561)หน้า 57 ลําดับที 25

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
รถยนต์บรรทุกนําแบบอเนกประสงค์ จํานวน 2,500,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ รถบรรทุกนําอเนกประสงค์
ราคาคันละ 2,500,000.-บาท จํานวน 1 คัน
คุณลักษณะพืนฐาน
 เป็นรถยนต์บรรทุกนําแบบอเนกประสงค์ ตัวชนิด 6 ล้อ เครืองยนต์
ดีเซล มีกําลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า ตอนท้ายหลังหัวเก๋งติด
ตังตู้บรรทุกนํามีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร ตัวชุดถังบรรจุ
นํา เป็นผลิตภัณฑ์ทีมีคุณภาพสูงผลิตและประกอบจากโรงงานทีได้รับการ
รับรองระบบมาตรฐาน ISO 9001 และ 14001 ในขอบข่ายการออกแบบ
และพัฒนา การผลิต การบํารุงรักษาและซ่อมแซม โดยมีหนังสือแต่งตังตัว
แทนจําหน่ายพร้อมนําเอกสารรับรองมาแสดงในวันยืนซองเสนอราคา ทัง
นีการกําหนดมาตรฐานต่าง ๆ เพือให้ได้ครุภัณฑ์ทีมีประสิทธิภาพในการ
ใช้งานและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ และอุปกรณ์ทุกชนิดเป็น
ของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน (รายละเอียดคุณลักษณะ ปรากฏตาม
รายงานสรุปผลการสืบราคาครุภัณฑ์ทีมีลักษณะและหรือราคานอกเหนือ
จากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตามคําสังองค์การบริหารส่วนตําบลแม่
สูนที 287 / 2561 ลงวันที 15 มิถุนายน 2561)เนืองจากเป็นครุภัณฑ์
นอกเหนือจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์(ของสํานักงบ
ประมาณ)กําหนด จึงถือปฏิบัติการตังงบประมาณตามราคาในจังหวัดหรือ
ท้องถิน หรือราคาทีเคยจัดหาอย่างประหยัด ตามแนวทาง หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2 / ว1989 ลงวันที 22 มิ.ย. 2552 เป็น
ไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(2561-2564)ฉบับเพิมเติม ครังที 1
 (ประกาศเมือ 22 กุมภาพันธ์ 2561)หน้า 53 ลําดับที 6
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ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
เครืองผสมสัญญาณเสียง จํานวน 19,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ เครืองผสมสัญญาณเสียง
ราคาเครืองละ 19,500.-บาท จํานวน 1 เครือง
คุณลักษณะพืนฐาน
 เป็นเครืองผสมสัญญาณเสียง(Mixer Amplifier)
 - มีช่องต่อสัญญาณเข้า จํานวนไม่น้อยกว่า 16 ช่องสัญญาณ(8 โมโม + 4
 สเตริโอ)
 - มีช่องต่อแบบ USB สําหรับเชือมต่อสัญญาณ เข้า/ออก กับคอมพิวเตอร์
 - มีดิจิตอลเอฟเฟ็ค SPX ในตัวไม่น้อยกว่า 24 โปรแกรม พร้อมสามารถ
ปรับแต่งค่า Parameter ได้
 - ใช้กับกระแสไฟฟ้า 220 V(โวลต์)
 เนืองจากเป็นครุภัณฑ์นอกเหนือจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์(ของ
สํานักงบประมาณ)กําหนด จึงถือปฏิบัติการตังงบประมาณตามราคาใน
จังหวัดหรือท้องถิน หรือราคาทีเคยจัดหาอย่างประหยัด ตามแนว
ทาง หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2 / ว1989 ลงวันที 22 มิ.ย
. 2552 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(2561-2564)ฉบับเพิม
เติม ครังที 1 (ประกาศเมือ 22 กุมภาพันธ์ 2561)หน้า 58 ลําดับที 26

ลําโพงอเนกประสงค์แบบเคลือนที จํานวน 7,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ ลําโพงอเนกประสงค์แบบเคลือนที
ราคาชุดละ 7,500.-บาท จํานวน 1 ชุด
คุณลักษณะพืนฐาน
 เป็นชุดลําโพงอเนกประสงค์แบบเคลือนทีขนาด 15 นิว มีช่อง
ต่อ Microphone , USB รองรับการเชือมต่อสัญญาณ BLUTOOTH 
พร้อมไมโครโฟนไร้สาย UHFคู่ (ความถี 801.15-801.85 MHZ)และมี
ชุดล้อลากและแบตเตอรีภายในตัว เพือเพิมความสะดวกสบายในการใช้
ภาคสนาม 
 เนืองจากเป็นครุภัณฑ์นอกเหนือจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์(ของ
สํานักงบประมาณ)กําหนด จึงถือปฏิบัติการตังงบประมาณตามราคาใน
จังหวัดหรือท้องถิน หรือราคาทีเคยจัดหาอย่างประหยัด ตามแนว
ทาง หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2 / ว1989 ลงวันที 22 มิ.ย
. 2552 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(2561-2564)ฉบับเพิม
เติม ครังที 1 (ประกาศเมือ 22 กุมภาพันธ์ 2561)หน้า 58 ลําดับที 27
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 32,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ เครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน * (จอ
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว) 
ราคาเครืองละ 16,000 บาท จํานวน 2 เครือง

คุณลักษณะพืนฐาน

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐาน
ไม่น้อยกว่า 3.5 GHz หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด
Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จ านวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3
 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อย
กว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า
19 นิว จํานวน 1 หน่วย
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2561 ณ วันที 23 พฤษภาคม 2561 หน้า 3
 ลําดับที 7 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(2561-2564)ฉบับเพิม
เติม ครังที 1 (ประกาศเมือ 22 กุมภาพันธ์ 2561)หน้า 57 ลําดับที 21
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ครุภัณฑ์อืน
เครืองฉีดนําแรงดันสูง จํานวน 6,900 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองฉีดนําแรงดันสูง 
ราคาเครืองละ 6,900.-บาท จํานวน 1 เครือง
คุณลักษณะพืนฐาน
     - ปัมผลิตจากวัสดุอัลลอยด์ และ วาล์วโลหะ คุณภาพสูง ทนทาน
     - พร้อมทีเก็บสายไฟ และท่อฉีดนําเคลือนย้ายสะดวก
     - หัวฉีดหมุนได้ 3 แบบ (หัวฉีดนําแรงดันสูง / หัวฉีดใบพัด / หัวฉีด
เทอร์โบ)
     - กําลังไฟ(วัตต์) : 1500 W
 - ปริมาณการผลิต(ลิตร/ชัวโมง) : 350
 - ประเภทแรงดันนํา(บาร์ : 120
 - ชนิดปืนอัดฉีด : ปืนฉีดยาว
 - อุณหภูมินําสูงสุด(องศา) : 40
 เนืองจากเป็นครุภัณฑ์นอกเหนือจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์(ของ
สํานักงบประมาณ)กําหนด    จึงถือปฏิบัติการตังงบประมาณตามราคาใน
จังหวัดหรือท้องถิน หรือราคาทีเคยจัดหาอย่างประหยัด ตามแนว
ทาง หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2 / ว1989 ลงวันที 22 มิ.ย
. 2552 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(2561-2564)ฉบับเพิม
เติม ครังที 1 (ประกาศเมือ 22 กุมภาพันธ์ 2561)หน้า 58 ลําดับที 28

งบรายจ่ายอืน รวม 20,000 บาท
รายจ่ายอืน รวม 20,000 บาท
รายจ่ายอืน
ค่าจ้างทีปรึกษาประเมินความพึงพอใจ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างทีปรึกษาประเมินความพึงพอใจของประชาชนทีมีต่อ
การให้บริการของ อบต.แม่สูน

งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน
อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 20,000 บาท
อุดหนุนเทศบาลตําบลสันทราย จํานวน  20,000.-บาท 
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการสนับสนุนการดําเนินงานศูนย์ปฏิบัติ
การร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถินระดับ
อําเภอ ประจําปีงบประมาณ 2562 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว1791 ลว. 3 เม.ย. 2560 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที
สุด ที มท 0808.2/ว3616 ลว. 24 มิ.ย. 2560 เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) ฉบับเพิมเติม ครังที 1 (ประกาศเมือ 22
 กพ 2561) หน้า 52 ลําดับที 1
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 656,480 บาท
งบบุคลากร รวม 580,080 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 580,080 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 280,080 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบลประจําปี จํานวน 1 อัตรา และเงิน
ปรับปรุงเงินเดือนพนักงานส่วนตําบลประจําปี ซึงปรากฏในแผน
งานบริหารงานทัวไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ
โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 288,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 2 อัตรา และเงินปรับปรุงค่า
ตอบแทนพนักงานจ้าง ซึงปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานวาง
แผนสถิติและวิชาการโดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน 

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้าง 
งบดําเนินงาน รวม 76,400 บาท
ค่าตอบแทน รวม 46,400 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 41,600 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนสําหรับพนักงานส่วนท้องถินเป็น
กรณีพิเศษ เงินรางวัลประจําปี ประจําปี พ.ศ. 2562 สําหรับพนักงาน อบต
. พนักงานครู อบต. ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง และพนักงานทีได้รับเงิน
เดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทนจากงบประมาณเงินอุดหนุนของรัฐบาล เพือ
เป็นการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานราชการ
และเป็นขวัญ กําลังใจในการปฏิบัติงาน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทน
อืนเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ. 2557 ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561 –
 2564 ยุทธศาสตร์ที 7 หน้า 87

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 4,800 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบลซึงมีสิทธิ
เบิกเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ตามระเบียบฯ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษา
พนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ.2541 และทีมีการแก้ไขเพิมเติม

ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิน เช่น  ค่าเครือง
เสียง  เครืองดืม  ค่าอาหาร  ค่าวัสดุ  อุปกรณ์ จัดทําป้าย การประชา
สัมพันธ์  ฯลฯ  เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2548 และทีแก้ไขเพิม
เติมจนถึงปัจจุบัน , หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท
 0810.2 / ว 0600 ลว. 29 ม.ค. 2559 , หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0810.3/5797 ลว. 10 ต.ค. 2559 และ เป็น
ไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564 ) หน้า 63 ลําดับที 1
โครงการสนับสนุนกระบวนการจัดทําแผนชุมชน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน เช่น  ค่า
เครืองเสียง  เครืองดืม  ค่าอาหาร  ค่าวัสดุ  อุปกรณ์ จัดทําป้าย การประชา
สัมพันธ์  ฯลฯ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0891.4 /   ว
 856 ลว. 12 มี.ค. 2553 และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ
. 2561 – 2564 ) หน้า 63 ลําดับที 2
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งานบริหารงานคลัง รวม 3,464,620 บาท
งบบุคลากร รวม 2,817,420 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,817,420 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,132,460 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบลประจําปี จํานวน 7 อัตรา และเงิน
ปรับปรุงเงินเดือนพนักงานส่วนตําบลประจําปี ซึงปรากฏในแผน
งานบริหารงานทัวไป งานบริหารงานคลัง โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่
เกิน 12 เดือน

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 12,840 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนในอัตราเท่ากับอัตรา
เงินประจําตําแหน่งให้กับข้าราชการทีได้รับเงินประจําตําแหน่ง
ตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่ง 
โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน 

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งประเภทบริหาร ประเภทวิชาชีพ
เฉพาะ และเชียวชาญเฉพาะให้กับพนักงาน อบต. ตามบัญชีอัตราเงิน
ประจําตําแหน่งของพนักงานส่วนท้องถิน ตามประกาศ ก.อบต.จ
.เชียงใหม่ เรือง หลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับการบริหารงานบุคคล
ของ อบต. (แก้ไขเพิมเติมถึง ฉบับที 31 )โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่
เกิน 12 เดือน

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 252,120 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างประจําให้แก่ลูกจ้างประจํา พร้อมเงิน
ปรับปรุงค่าจ้างประจํา ตามตําแหน่งและอัตราที ก.อบต. กําหนด 
โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 324,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 3 อัตรา และเงินปรับปรุงค่า
ตอบแทนพนักงานจ้าง ซึงปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหาร
งานคลัง โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 36,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้าง ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิมการครองชีพชัวคราวของข้า
ราชการและลูกจ้างประจําส่วนราชการ (ฉบับที 6) พ.ศ. 2558 และมติ ก
.อบต.จ.เชียงใหม่ ครังที 7/2558 เมือวันที 20 ก.ค. 2558
โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน

งบดําเนินงาน รวม 596,700 บาท
ค่าตอบแทน รวม 206,700 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 198,600 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนสําหรับพนักงานส่วนท้องถินเป็น
กรณีพิเศษ เงินรางวัลประจําปี ประจําปี พ.ศ. 2562 สําหรับพนักงาน อบต
. พนักงานครู อบต. ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง และพนักงานทีได้รับเงิน
เดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทนจากงบประมาณเงินอุดหนุนของรัฐบาล เพือ
เป็นการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานราชการ
และเป็นขวัญ กําลังใจในการปฏิบัติงาน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทน
อืนเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ. 2557 ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี 
พ.ศ. 2561 – 2564 ยุทธศาสตร์ที 7 หน้า 87
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 8,100 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบลและ
ลูกจ้าง ซึงมีสิทธิเบิกเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ตามระเบียบฯ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษา
พนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ.2541 และทีมีการแก้ไขเพิมเติม

ค่าใช้สอย รวม 290,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 100,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายให้ได้มาซึงบริการต่าง ๆ
(1) ถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ หรือจัดทําเอกสารรูป
เล่มอืนใดทีเกียวกับการดําเนินงานตามภารกิจและอํานาจหน้าทีของ อบต
.แม่สูน ทีสามารถเบิกจ่ายได้ในรายจ่ายนี
(2) ค่าจ้างเหมาโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่การดําเนินกิจการ
ของ อบต.แม่สูน ในสือประเภทต่าง ๆ เช่น วิทยุกระจาย
เสียง โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ วารสาร แผ่นพับ ป้ายประชาสัมพันธ์ สิงพิมพ์
ต่าง ๆ ค่าจัดทําป้ายหรือแผงปิดประกาศ การจ้างทําโปสเตอร์      การ
บันทึกภาพยนตร์ วีดีโอ วีดีทัศน์ ค่าล้างอัดขยายรูปถ่าย และค่าใช้จ่ายเพือ
โฆษณาและเผยแพร่อืน ๆ ทีเกียวกับการดําเนินงานตามภารกิจและอํานาจ
หน้าทีของ อบต.แม่สูน ทีสามารถเบิกจ่ายได้ในรายจ่ายนี
(3) ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าเบียประกัน ค่าใช้จ่ายใน
การดําเนินคดีตามคําพิพากษา ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียม
ทีดิน หรือ ค่าธรรมเนียมใด ๆ ทีเกียวกับการดําเนินงานตามภารกิจและ
อํานาจหน้าทีของ อบต.แม่สูน ทีสามารถเบิกจ่ายได้ในรายจ่ายนี
(4) ค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างเหมาทําการอย่างหนึงอย่างใด ซึงมิใช่
เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม เสริมสร้างครุภัณฑ์หรือสิงก่อสร้าง ฯลฯ
 เช่น ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพือปฏิบัติงานต่าง ๆ ค่าจ้างเหมา
พนักงานรักษาความปลอดภัย ค่าจ้างเหมาสูบนํา จ้างเหมารถรับจ้าง  จ้าง
เหมาทําความสะอาด จ้างเหมาขนย้าย ค่าบริการกําจัดปลวกหรือแมลง ค่า
จ้างเหมาทําของ และค่าจ้างเหมาอืน ๆ ฯลฯ  ทีเกียวกับการดําเนินงานตาม
ภารกิจและอํานาจหน้าทีของ อบต.แม่สูน ทีสามารถเบิกจ่ายได้ในรายจ่าย
นี
(5) ค่าจ้างเหมาอืน ๆ ทีเกียวกับการดําเนินงานตามภารกิจและอํานาจ
หน้าทีของ อบต.แม่สูน ทีสามารถเบิกจ่ายได้ในรายจ่ายนี
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวสามารถเฉลียจ่ายกันได้ทุกรายการ ภายในวงเงินทีตัง
ประมาณการไว้ โดยถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของกระทรวง
มหาดไทย หนังสือ ด่วนมาก ที มท 0808.2 / ว 7120 ลงวันที 9
 ธันวาคม 2559 และ อัตราทีกําหนดไว้ใน หนังสือ ที มท 0808.2 / ว
 1536 ลงวันที 19 มีนาคม 2561 

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการ
จอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้
สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2555
 และทีมีการแก้ไขเพิมเติม
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โครงการปรับปรุงแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จํานวน 110,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการจัดทําแผนทีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน  การพัฒนาระบบจัดเก็บรายได้ของตําบลแม่สูน ให้ได้
มาตรฐาน มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ฯลฯ และ ค่าใช้จ่ายอืน ๆ ตามความ
จําเป็นและประหยัด โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้อง
ถิน พ.ศ. 2557และ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564
) หน้า 99 ลําดับที 4  

โครงการฝึกอบรมเพือการพัฒนาองค์ความรู้เกียวกับการปฏิบัติงาน การจัด
เก็บรายได้ การเงินการคลัง และการพัสดุ

จํานวน 20,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมเพือการพัฒนาองค์ความรู้เกียว
กับการปฏิบัติงาน การจัดเก็บรายได้ การเงิน การคลัง และ การ
พัสดุ ได้แก่ ค่าป้าย ค่าวิทยากร ค่าพาหนะวิทยากร ค่าอาหารว่างพร้อม
เครืองดืม ค่าอาหาร ค่าอุปกรณ์ ฯลฯ และ ค่าใช้จ่ายอืน ๆ ตามความจําเป็น
และประหยัด โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้
จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ
.ศ. 2557และ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ
.2561-2564) หน้า 101 ลําดับที 11
โครงการอบรมคณะกรรมการจัดหาพัสดุ จํานวน 20,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมคณะกรรมการจัดหาพัสดุ ได้แก่ ค่า
ป้าย ค่าวิทยากร ค่าพาหนะวิทยากร ค่าอาหารว่างพร้อมเครืองดืม ค่า
อาหาร ค่าอุปกรณ์ ฯลฯ และ ค่าใช้จ่ายอืน ๆ ตามความจําเป็นและ
ประหยัด โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ
. 2557และ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564
) หน้า 102 ลําดับที 12

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาทรัพย์สิน เพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
   

ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าหนังสือ, เครืองคิดเลขขนาดเล็ก, เครืองเจาะกระดาษขนาด
เล็ก, ทีเย็บกระดาษขนาดเล็ก, ไม้บรรทัดเหล็ก,  กรรไกร, เก้าอี
พลาสติก, แปรงลบกระดานดํา, ตรายาง, ขาตัง (กระดานดํา), ทีถู
พืน, ตะแกรงวางเอกสาร, เครืองตัดโฟม, เครืองตัดกระดาษ, เครืองเย็บ
กระดาษ, กุญแจ, ภาพเขียน, แผนที, พระบรมฉายาลักษณ์, แผงปิด
ประกาศ, แผ่นป้ายชือสํานักงานหรือหน่วยงาน, แผ่นป้ายจราจรหรือแผ่น
ป้ายต่างๆ, มูลี, ม่านปรับแสง (ต่อผืน), พรม (ต่อผืน), นาฬิกาตังหรือ
แขวน, พระพุทธรูป, พระบรมรูปจํารอง, กระเป๋า, ตาชังขนาด
เล็ก, กระดาษ, หมึก, ดินสอ, ปากกา, ยางลบ, นํายาลบคําผิด, เทป
กาว, ชอล์ค, สมุด, ซองเอกสาร, ตลับผงหมึก, นําหมึก
ปรินท์, เทป พี วี ซี แบบใส, นํายาลบกระดาษไข, กระดาษไข, ไม้
บรรทัด, คลิป, เป๊ก, เข็มหมุด, กระดาษคาร์บอน, แฟ้ม, สมุดบัญชี, สมุด
ประวัติข้าราชการ, แบบพิมพ์, ผ้าสําลี, ธงชาติ, สิงพิมพ์ทีได้จากการซือ
หรือจ้างพิมพ์, ของทีใช้ในการบรรจุหีบห่อ, นํามัน ไข ขีผึง, นําดืมสําหรับ
บริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไขควง, ประแจ, แม่แรง, กุญแจปากตาย, กุญแจเลือน, คีม
ล็อค, ล็อคเกียร์, ล็อคคลัตช์, กระจกโค้งมน, ล็อคพวงมาลัย, สัญญาณไฟ
กระพริบ, สัญญาณไฟฉุกเฉิน, กรวยจราจร, ยางรถยนต์, นํามัน
เบรก, น๊อตและสกรู, สายไมล์, เพลา, ฟิล์มกรองแสง, เบาะรถยนต์, เครือง
ยนต์ (อะไหล่), ชุดเกียร์รถยนต์, เบรก, ครัช, พวงมาลัย, สายพานใบ
พัด, หม้อนํา, หัวเทียน, แบตเตอรี, จานจ่าย, ล้อ, ถังนํามัน, ไฟหน้า, ไฟ
เบรก, อานจักรยาน, ตลับลูกปืน, กระจกมองข้างรถยนต์, กันชนรถ
ยนต์, เข็มขันนิรภัย ฯลฯ

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าแก๊สหุงต้ม, นํามันเชือเพลิง, นํามันดีเซล, นํามัน
ก๊าด, นํามันเบนซิน, นํามันเตา, นํามันจารบี, นํามันเครือง, ถ่าน, ก๊าส
 ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นขาตังกล้อง, ขาตังเขียนภาพ, กล้องและระวิงใส่ฟิล์ม
ภาพยนตร์, เครืองกรอเทป, เลนส์ซูม, กระเป๋าใส่กล้องถ่าย
รูป, พู่กัน, สี, กระดาษเขียนโปสเตอร์, ฟิล์ม, เมมโมรีการ์ด, ฟิล์ม
สไลด์, แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร์, วิดีโอเทป, แผ่นซีดี), รูปสี
หรือขาวดําทีได้จากการล้าง อัดขยาย, ภาพดาวเทียม ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าแผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล, อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล (
Diskett, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disk, Digital
 Video Disk, Flash Drive), เทปบันทึก
ข้อมูล (Reel Magnetic Tape, Cassette Tape, Cartrige Tape), 
หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครืองพิมพ์คอมพิวเตอร์, ตลับผงหมึก
สําหรับเครืองพิมพ์แบบเลเซอร์, กระดาษต่อเนือง, สายเคเบิล, หน่วย
ประมวลผล, ฮาร์ดดิสก์ไดนร์, ซีดีรอมไดร์ฟ, แผ่นกรองแสง, แผงแป้น
อักขระหรือแป้นพิมพ์ (Key Board), เมนบอร์ด (Main Board), เมมโม
รีชิป (Memor Chip) เช่น RAM, คัตเตอร์ฟีด
เตอร์ (Cut Sheet Feeder), เมาส์ (Mouse), พรินเตอร์สวิตชิง
บ๊อกซ์ (Print Switching Box), เครืองกระจายสัญญาณ (Hub), แผ่นวง
จรอิเล็กทรอนิส์ (Card) 
เช่น Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Card 
เป็นต้น เครืองอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ เช่น แบบดิส
เกตต์ (Diskette), แบบฮาร์ดดิสเกตต์ (Hard Disk), แบบซีดีรอม (CD-
ROM), แบบออพติคอล (Optical) ฯลฯ
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งบลงทุน รวม 50,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 50,500 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
เก้าอีสํานักงาน จํานวน 18,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ เก้าอีสํานักงาน
ราคาชุดละ 1,850.-บาท จํานวน 10 ชุด
คุณลักษณะพืนฐาน
 เก้าอีสํานักงาน เป็นแบบมีล้อพร้อมพนักพิง สามารถปรับระดับสูง/ตําได้ 
 ขนาด(กว้างxยาวxสูง) 60x65x92 เซนติเมตร 
 เนืองจากเป็นครุภัณฑ์นอกเหนือจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์(ของ
สํานักงบประมาณ)กําหนด จึงถือปฏิบัติการตังงบประมาณตามราคาใน
จังหวัดหรือท้องถิน หรือราคาทีเคยจัดหาอย่างประหยัด ตามแนว
ทาง หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2 / ว1989 ลงวันที 22 มิ.ย
.2552 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(2561-2564)ฉบับเพิม
เติม ครังที 1 (ประกาศเมือ 22 กุมภาพันธ์ 2561)หน้า 56 ลําดับที 20

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 32,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ เครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน * 
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว) 
ราคาเครืองละ 16,000 บาท จํานวน 2 เครือง

คุณลักษณะพืนฐาน

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐาน
ไม่น้อยกว่า 3.5 GHz หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด
Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จ านวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3
 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อย
กว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า
19 นิว จํานวน 1 หน่วย
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2561 ณ วันที 23 พฤษภาคม 2561 หน้า 3
 ลําดับที 7 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(2561-2564)ฉบับเพิม
เติม ครังที 1 (ประกาศเมือ 22 กุมภาพันธ์ 2561)หน้า 57 ลําดับที 21
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 762,952 บาท
งบบุคลากร รวม 705,720 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 705,720 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 225,720 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบลประจําปี จํานวน 1 อัตรา และเงิน
ปรับปรุงเงินเดือนพนักงานส่วนตําบลประจําปี ซึงปรากฏในแผนงานการ
รักษาความสงบภายใน งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภาย
ในโดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 432,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 4 อัตรา และเงินปรับปรุงค่า
ตอบแทนพนักงานจ้าง ซึงปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภาย
ใน งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน
โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 48,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้าง ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิมการครองชีพชัวคราวของข้า
ราชการและลูกจ้างประจําส่วนราชการ (ฉบับที 6) พ.ศ. 2558 และมติ ก
.อบต.จ.เชียงใหม่ ครังที 7/2558 เมือวันที 20 ก.ค. 2558 โดยคํานวณตัง
จ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน

งบดําเนินงาน รวม 57,232 บาท
ค่าตอบแทน รวม 57,232 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 48,232 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าป่วยการชดเชยการงานหรือเวลาทีเสียไปเพือสนับสนุนการ
ปฏิบัติหน้าทีของอาสาสมัคร ตามความบัญญัติใน ข้อ 4 , ข้อ 6 (1) (2
) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พุทธ
ศักราช 2560
- เพือจ่ายเป็นค่า◌่ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ของผู้มีสิทธิ
ได้รับ ตามระเบียบ กฏหมายกําหนด
- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของบุคคลหน่วยงาน
อืน หรือ องค์กรเอกชน ผู้ปฏิบัติงานเป็นประโยชน์ให้กับองค์การบริหาร
ส่วนตําบลแม่สูน ผู้มีสิทธิได้รับตาม ระเบียบ กฎหมายกําหนด
- เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนสําหรับพนักงานส่วนท้องถินเป็น
กรณีพิเศษ เงินรางวัลประจําปี ประจําปี พ.ศ. 2562 สําหรับพนักงาน อบต
. พนักงานครู อบต. ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง และพนักงานทีได้รับเงิน
เดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทนจากงบประมาณเงินอุดหนุนของรัฐบาล เพือ
เป็นการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานราชการ
และเป็นขวัญ กําลังใจในการปฏิบัติงาน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทน
อืนเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ. 2557 ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี 
พ.ศ. 2561 – 2564 ยุทธศาสตร์ที 7 หน้า 87

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 9,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบลซึงมีสิทธิ
เบิกเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ตามระเบียบฯ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษา
พนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ.2541 และทีมีการแก้ไขเพิมเติม
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งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 163,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 120,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการของศูนย์ อปพร. จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการของศูนย์ อพปร. เช่น ค่าอบรม ค่าดําเนินการ
ต่าง ๆ และ ค่าใช้จ่ายอืน ๆ ตามความจําเป็นและประหยัด โดยถือปฏิบัติ
ตาม ตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่ง
ชาติ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายของอาสาสมัครในการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย พ.ศ. 2560 , ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ
. 2557และ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ
.2561-2564) หน้า 67 ลําดับที 2
โครงการฝึกอบรมป้องกันอุบัติภัยเบืองต้นในสถานศึกษา จํานวน 30,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมป้องกันอุบัติภัยเบืองต้นในสถาน
ศึกษา ได้แก่ ค่าป้าย ค่าวิทยากร ค่าพาหนะวิทยากร ค่าอาหารว่างพร้อม
เครืองดืม ค่าอาหาร ค่าอุปกรณ์ ฯลฯ และ ค่าใช้จ่ายอืน ๆ ตามความจําเป็น
และประหยัด โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้
จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ
.ศ. 2557และ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ
.2561-2564) หน้า 69 ลําดับที 7
โครงการรณรงค์ความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุทางถนน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนเช่น  ค่าเครืองเสียง  เครืองดืม  ค่าอาหาร  ค่าวัสดุ  อุปกรณ์ จัดทํา
ป้าย
ประชาสัมพันธ์  ฯลฯ  และ ค่าใช้จ่ายอืน ๆ ตามความจําเป็นและ
ประหยัด โดยถือปฏิบัติตาม หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วน
ทีสุด ที มท 0810.4 / ว 661 ลงวันที 9 มีนาคม 2561 และ เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) หน้า 68 ลําดับที 4

ค่าวัสดุ รวม 60,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไมโครโฟน, ขาตังไมโครโฟน, หัวแร้งไฟฟ้า, เครืองวัด
กระแสไฟฟ้า, เครืองวัดแรงดันไฟฟ้า, มาตรสําหรับตรวจวงจร
ไฟฟ้า, เครืองประจุไฟ, ฟิวส์, สายไฟฟ้า, หลอดไฟฟ้า, หลอดไฟ, เข็มขัด
รัดสายไฟฟ้า, ปลักไฟฟ้า, สวิตซ์ไฟฟ้า, หลอดวิทยุทรานซิสเตอร์และชิน
ส่วนวิทยุ, ลูกถ้วยสายอากาศ, รีซีสเตอร์, มูฟวิงคอยส์คอนเดนเซอร์, ขา
หลอดฟลูออเรสเซนซ์, เบรกเกอร์, สายอากาศ หรือเสาอากาศสําหรับ
วิทยุ, เครืองรับโทรทัศน์, จานรับสัญญาณดาวเทียม, ดอกลําโพง, แผง
วงจร, ผังแสดงวงจรต่างๆ, แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 35,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไขควง, ประแจ, แม่แรง, กุญแจปากตาย, กุญแจเลือน, คีม
ล็อค, ล็อคเกียร์, ล็อคคลัตช์, กระจกโค้งมน, ล็อคพวงมาลัย, สัญญาณไฟ
กระพริบ, สัญญาณไฟฉุกเฉิน, กรวยจราจร, ยางรถยนต์, นํามัน
เบรก, น๊อตและสกรู, สายไมล์, เพลา, ฟิล์มกรองแสง, เบาะรถยนต์, เครือง
ยนต์ (อะไหล่), ชุดเกียร์รถยนต์, เบรก, ครัช, พวงมาลัย, สายพานใบ
พัด, หม้อนํา, หัวเทียน, แบตเตอรี, จานจ่าย, ล้อ, ถังนํามัน, ไฟหน้า, ไฟ
เบรก, อานจักรยาน, ตลับลูกปืน, กระจกมองข้างรถยนต์, กันชนรถ
ยนต์, เข็มขันนิรภัย ฯลฯ
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วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นชุดเครืองมือผ่าตัด, ทีวางกรวยแก้ว, กระบอกตวง, เบ้า
หลอม, หู (Stethoscope), เปลหามคนไข้, คีมถอนฟัน, เครืองวัดนํา
ฝน, ถังเก็บเชือเพลิง, เครืองนึง, เครืองมือวิทยาศาสตร์, สําลี และผ้าพัน
แผล, เวชภัณฑ์, แอลกอฮอล์, ฟิล์มเอกซเรย์, เคมีภัณฑ์, ออกซิเจน, นํายา
ต่างๆ, เลือด, สายยาง, ลูกยาง, หลอดแก้ว, ลวดเชือมเงิน, ถุงมือ, กระดาษ
กรอง, จุกต่างๆ, สัตว์เลียงเพือการทดลองวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์, หลอดเอกเรย์ ฯลฯ

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเครืองแบบ, เสือ, กางเกง, ผ้า, เครืองหมายยศและ
สังกัด, ถุงเท้า, รองเท้า, เข็มขัด, หมวก, ผ้าผูกคอ, เครืองแต่งกายชุดฝึก
โขนละคร ฯลฯ

งบลงทุน รวม 43,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 43,000 บาท
ครุภัณฑ์เครืองดับเพลิง
สายส่งนําดับเพลิง จํานวน 18,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ สายส่งนําดับเพลิง
ราคาชุดละ 18,000.-บาท จํานวน 1 ชุด
คุณลักษณะพืนฐาน
 สายส่งนําดับเพลิง ขนาด 1.5 นิว ยาว 20 เมตร 
 พร้อมข้อต่อสวมเร็ว จํานวน 2 เส้น
 เนืองจากเป็นครุภัณฑ์นอกเหนือจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์(ของ
สํานักงบประมาณ)กําหนด จึงถือปฏิบัติการตังงบประมาณตามราคาใน
จังหวัดหรือท้องถิน หรือราคาทีเคยจัดหาอย่างประหยัด ตามแนว
ทาง หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2 / ว1989 ลงวันที 22 มิ.ย
. 2552 

หัวฉีดดับเพลิง จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ หัวฉีดดับเพลิง
ราคาชุดละ 25,000.-บาท จํานวน 1 ชุด
คุณลักษณะพืนฐาน
 เป็นหัวฉีดดับเพลิงแบบด้ามปืน ปรับระดับนําได้ 4 ระดับ
 - มีคันโยก เปิด/ปิดนํา (แบบบอลวาล์ว) ได้ตามความต้องการ
 - สามารถปรับปริมาณนําได้ 4 ระดับ 30-60-95-125 แกลลอน/นาที
 - สามารถปรับชนิดของนําได้ 3 ระดับ ลําตรง/กึงลําฝอย/ม่านนํา
 เนืองจากเป็นครุภัณฑ์นอกเหนือจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์(ของ
สํานักงบประมาณ)กําหนด จึงถือปฏิบัติการตังงบประมาณตามราคาใน
จังหวัดหรือท้องถิน หรือราคาทีเคยจัดหาอย่างประหยัด ตามแนว
ทาง หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2 / ว1989 ลงวันที 22 มิ.ย
. 2552 

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 1,722,418 บาท
งบบุคลากร รวม 1,492,800 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,492,800 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,192,800 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบลประจําปี จํานวน 4 อัตรา และเงิน
ปรับปรุงเงินเดือนพนักงานส่วนตําบลประจําปี ซึงปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา
โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งประเภทบริหาร ประเภทวิชาชีพ
เฉพาะ และเชียวชาญเฉพาะให้กับพนักงาน อบต. ตามบัญชีอัตราเงิน
ประจําตําแหน่งของพนักงานส่วนท้องถิน ตามประกาศ ก.อบต.จ
.เชียงใหม่ เรือง หลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับการบริหารงานบุคคล
ของ อบต. (แก้ไขเพิมเติมถึง ฉบับที 31 ) โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่
เกิน 12 เดือน

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 216,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 2 อัตรา และเงินปรับปรุงค่า
ตอบแทนพนักงานจ้าง ซึงปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทัวไป
เกียวกับการศึกษา โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้าง ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิมการครองชีพชัวคราวของข้า
ราชการและลูกจ้างประจําส่วนราชการ (ฉบับที 6) พ.ศ. 2558 และมติ ก
.อบต.จ.เชียงใหม่ ครังที 7/2558 เมือวันที 20 ก.ค. 2558
โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน

งบดําเนินงาน รวม 215,918 บาท
ค่าตอบแทน รวม 110,918 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 102,518 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนสําหรับพนักงานส่วนท้องถินเป็น
กรณีพิเศษ เงินรางวัลประจําปี ประจําปี พ.ศ. 2562 สําหรับพนักงาน อบต
. พนักงานครู อบต. ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง และพนักงานทีได้รับเงิน
เดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทนจากงบประมาณเงินอุดหนุนของรัฐบาล เพือ
เป็นการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานราชการ
และเป็นขวัญ กําลังใจในการปฏิบัติงาน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทน
อืนเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ. 2557 ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี 
พ.ศ. 2561 – 2564 ยุทธศาสตร์ที 7 หน้า 87

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 8,400 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบลซึงมีสิทธิ
เบิกเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ตามระเบียบฯ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษา
พนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ.2541 และทีมีการแก้ไขเพิมเติม
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ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 30,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายให้ได้มาซึงบริการต่าง ๆ
(1) ถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ หรือจัดทําเอกสารรูป
เล่มอืนใดทีเกียวกับการดําเนินงานตามภารกิจและอํานาจหน้าทีของ อบต
.แม่สูน ทีสามารถเบิกจ่ายได้ในรายจ่ายนี
(2) ค่าจ้างเหมาโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่การดําเนินกิจการ
ของ อบต.แม่สูน ในสือประเภทต่าง ๆ เช่น วิทยุกระจาย
เสียง โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ วารสาร แผ่นพับ ป้ายประชาสัมพันธ์ สิงพิมพ์
ต่าง ๆ ค่าจัดทําป้ายหรือแผงปิดประกาศ การจ้างทําโปสเตอร์      การ
บันทึกภาพยนตร์ วีดีโอ วีดีทัศน์ ค่าล้างอัดขยายรูปถ่าย และค่าใช้จ่ายเพือ
โฆษณาและเผยแพร่อืน ๆ ทีเกียวกับการดําเนินงานตามภารกิจและอํานาจ
หน้าทีของ อบต.แม่สูน ทีสามารถเบิกจ่ายได้ในรายจ่ายนี
(3) ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าเบียประกัน ค่าใช้จ่ายใน
การดําเนินคดีตามคําพิพากษา ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียม
ทีดิน หรือ ค่าธรรมเนียมใด ๆ ทีเกียวกับการดําเนินงานตามภารกิจและ
อํานาจหน้าทีของ อบต.แม่สูน ทีสามารถเบิกจ่ายได้ในรายจ่ายนี
(4) ค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างเหมาทําการอย่างหนึงอย่างใด ซึงมิใช่
เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม เสริมสร้างครุภัณฑ์หรือสิงก่อสร้าง ฯลฯ
 เช่น ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพือปฏิบัติงานต่าง ๆ ค่าจ้างเหมา
พนักงานรักษาความปลอดภัย ค่าจ้างเหมาสูบนํา จ้างเหมารถรับจ้าง  จ้าง
เหมาทําความสะอาด จ้างเหมาขนย้าย ค่าบริการกําจัดปลวกหรือแมลง ค่า
จ้างเหมาทําของ และค่าจ้างเหมาอืน ๆ ฯลฯ  ทีเกียวกับการดําเนินงานตาม
ภารกิจและอํานาจหน้าทีของ อบต.แม่สูน ทีสามารถเบิกจ่ายได้ในรายจ่าย
นี
(5) ค่าจ้างเหมาอืน ๆ ทีเกียวกับการดําเนินงานตามภารกิจและอํานาจ
หน้าทีของ อบต.แม่สูน ทีสามารถเบิกจ่ายได้ในรายจ่ายนี
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวสามารถเฉลียจ่ายกันได้ทุกรายการ ภายในวงเงินทีตัง
ประมาณการไว้ โดยถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของกระทรวง
มหาดไทย หนังสือ ด่วนมาก ที มท 0808.2 / ว 7120 ลงวันที 9
 ธันวาคม 2559 และ อัตราทีกําหนดไว้ใน หนังสือ ที มท 0808.2 / ว
 1536 ลงวันที 19 มีนาคม 2561 

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการ
จอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้
สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ
     

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาทรัพย์สิน เพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
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ค่าวัสดุ รวม 35,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าหนังสือ, เครืองคิดเลขขนาดเล็ก, เครืองเจาะกระดาษขนาด
เล็ก, ทีเย็บกระดาษขนาดเล็ก, ไม้บรรทัดเหล็ก,  กรรไกร, เก้าอี
พลาสติก, แปรงลบกระดานดํา, ตรายาง, ขาตัง (กระดานดํา), ทีถู
พืน, ตะแกรงวางเอกสาร, เครืองตัดโฟม, เครืองตัดกระดาษ, เครืองเย็บ
กระดาษ, กุญแจ, ภาพเขียน, แผนที, พระบรมฉายาลักษณ์, แผงปิด
ประกาศ, แผ่นป้ายชือสํานักงานหรือหน่วยงาน, แผ่นป้ายจราจรหรือแผ่น
ป้ายต่างๆ, มูลี, ม่านปรับแสง (ต่อผืน), พรม (ต่อผืน), นาฬิกาตังหรือ
แขวน, พระพุทธรูป, พระบรมรูปจํารอง, กระเป๋า, ตาชังขนาด
เล็ก, กระดาษ, หมึก, ดินสอ, ปากกา, ยางลบ, นํายาลบคําผิด, เทป
กาว, ชอล์ค, สมุด, ซองเอกสาร, ตลับผงหมึก, นําหมึก
ปรินท์, เทป พี วี ซี แบบใส, นํายาลบกระดาษไข, กระดาษไข, ไม้
บรรทัด, คลิป, เป๊ก, เข็มหมุด, กระดาษคาร์บอน, แฟ้ม, สมุดบัญชี, สมุด
ประวัติข้าราชการ, แบบพิมพ์, ผ้าสําลี, ธงชาติ, สิงพิมพ์ทีได้จากการซือ
หรือจ้างพิมพ์, ของทีใช้ในการบรรจุหีบห่อ, นํามัน ไข ขีผึง, นําดืมสําหรับ
บริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นขาตังกล้อง, ขาตังเขียนภาพ, กล้องและระวิงใส่ฟิล์ม
ภาพยนตร์, เครืองกรอเทป, เลนส์ซูม, กระเป๋าใส่กล้องถ่าย
รูป, พู่กัน, สี, กระดาษเขียนโปสเตอร์, ฟิล์ม, เมมโมรีการ์ด, ฟิล์ม
สไลด์, แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร์, วิดีโอเทป, แผ่นซีดี), รูปสี
หรือขาวดําทีได้จากการล้าง อัดขยาย, ภาพดาวเทียม ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าแผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล, อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล (
Diskett, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disk, Digital
 Video Disk, Flash Drive), เทปบันทึก
ข้อมูล (Reel Magnetic Tape, Cassette Tape, Cartrige Tape), 
หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครืองพิมพ์คอมพิวเตอร์, ตลับผงหมึก
สําหรับเครืองพิมพ์แบบเลเซอร์, กระดาษต่อเนือง, สายเคเบิล, หน่วย
ประมวลผล, ฮาร์ดดิสก์ไดนร์, ซีดีรอมไดร์ฟ, แผ่นกรองแสง, แผงแป้น
อักขระหรือแป้นพิมพ์ (Key Board), เมนบอร์ด (Main Board), เมมโม
รีชิป (Memor Chip) เช่น RAM, คัตเตอร์ฟีด
เตอร์ (Cut Sheet Feeder), เมาส์ (Mouse), พรินเตอร์สวิตชิง
บ๊อกซ์ (Print Switching Box), เครืองกระจายสัญญาณ (Hub), แผ่น
วงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Card) 
เช่น Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Card 
เป็นต้น เครืองอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ เช่น แบบดิส
เกตต์ (Diskette), แบบฮาร์ดดิสเกตต์ (Hard Disk), แบบซีดีรอม (CD-
ROM), แบบออพติคอล (Optical) ฯลฯ
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งบลงทุน รวม 13,700 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 13,700 บาท
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
จัดซือตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต จํานวน 1 ตู้ จํานวน 9,400 บาท
เพือจ่ายเป็น ค่าจัดซือตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต ราคาตู้ละ 9,400
.-บาท จํานวน 1 ตู้
1) ขนาดกําหนดเป็นความจุภายในขันตํา
2) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 5 คิวบิกฟุต เป็นรุ่นทีได้รับฉลาก
ประสิทธิภาพ 
   เบอร์ 5 ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
3) การจัดซือตู้เย็นขนาดอืนให้พิจารณาถึงการประหยัดพลังงานไฟฟ้าด้วย
นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคา
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนมกราคม 2561 
หน้า 10 ลําดับที 6.1 รายการที 6.1.2 คุณลักษณะเฉพาะสังเขปหน้า 60
  และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(2561-2564)ฉบับเพิมเติม ครัง
ที 1 (ประกาศเมือ 22 กุมภาพันธ์ 2561)หน้า 58 ลําดับที 29

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้องติดตังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จํานวน 4,300 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ เครืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตังถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) 
ราคาเครืองละ 4,300 บาท จํานวน 1 เครือง
คุณลักษณะพืนฐาน
- เป็นเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตังถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที (ppm) 
หรือ  8.8 ภาพต่อนาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 10 หน้าต่อนาที (ppm) 
หรือ 4.5 ภาพต่อนาที (ipm)
- มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2561 ณ วันที 23 พฤษภาคม 2561
 หน้า 16 ลําดับที 42 และ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(2561-
2564)ฉบับเพิมเติม ครังที 1 (ประกาศเมือ 22 กุมภาพันธ์ 2561
)หน้า 58 ลําดับที 30

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 20,517,700 บาท
งบบุคลากร รวม 7,220,610 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 7,220,610 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 4,289,010 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานครูประจําปี จํานวน 14 อัตรา และเงินปรับ
ปรุงเงินเดือนพนักงานส่วนครูประจําปี ซึงปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่
เกิน 12 เดือน
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เงินวิทยฐานะ จํานวน 151,200 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะของข้าราชการครู อบต. และ บุคลากรทางการ
ศึกษา ตาม พรบ.เงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจําตําแหน่งข้า
ราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา(รวมทีมีการแก้ไข)โดยคํานวณ
ตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 2,516,400 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 17 อัตรา และเงินปรับปรุง
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ซึงปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อน
วัยเรียนและประถมศึกษา โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 264,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้าง ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิมการครองชีพชัวคราวของข้า
ราชการและลูกจ้างประจําส่วนราชการ (ฉบับที 6) พ.ศ. 2558 และมติ ก
.อบต.จ.เชียงใหม่ ครังที 7/2558 เมือวันที 20 ก.ค. 2558
โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน

งบดําเนินงาน รวม 8,887,890 บาท
ค่าตอบแทน รวม 534,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 484,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนสําหรับพนักงานส่วนท้องถินเป็น
กรณีพิเศษ เงินรางวัลประจําปี ประจําปี พ.ศ. 2562 สําหรับพนักงาน อบต
. พนักงานครู อบต. ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง และพนักงานทีได้รับเงิน
เดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทนจากงบประมาณเงินอุดหนุนของรัฐบาล เพือ
เป็นการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานราชการ
และเป็นขวัญ กําลังใจในการปฏิบัติงาน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ. 2557
 ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี 
พ.ศ. 2561 – 2564 ยุทธศาสตร์ที 7 หน้า 87

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ผู้พนักงานส่วนตําบลซึงมี
สิทธิเบิกเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ตามระเบียบฯ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษา
พนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ.2541 และทีมีการแก้ไขเพิมเติม
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ค่าใช้สอย รวม 5,392,223 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 172,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายให้ได้มาซึงบริการต่าง ๆ
(1) ถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ หรือจัดทําเอกสารรูป
เล่มอืนใดทีเกียวกับการดําเนินงานตามภารกิจและอํานาจหน้าทีของ อบต
.แม่สูน ทีสามารถเบิกจ่ายได้ในรายจ่ายนี
(2) ค่าจ้างเหมาโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่การดําเนินกิจการ
ของ อบต.แม่สูน ในสือประเภทต่าง ๆ เช่น วิทยุกระจาย
เสียง โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ วารสาร แผ่นพับ ป้ายประชาสัมพันธ์ สิงพิมพ์
ต่าง ๆ ค่าจัดทําป้ายหรือแผงปิดประกาศ การจ้างทําโปสเตอร์      การ
บันทึกภาพยนตร์ วีดีโอ วีดีทัศน์ ค่าล้างอัดขยายรูปถ่าย และค่าใช้จ่ายเพือ
โฆษณาและเผยแพร่อืน ๆ ทีเกียวกับการดําเนินงานตามภารกิจและอํานาจ
หน้าทีของ อบต.แม่สูน ทีสามารถเบิกจ่ายได้ในรายจ่ายนี
(3) ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าเบียประกัน ค่าใช้จ่ายใน
การดําเนินคดีตามคําพิพากษา ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียม
ทีดิน หรือ ค่าธรรมเนียมใด ๆ ทีเกียวกับการดําเนินงานตามภารกิจและ
อํานาจหน้าทีของ อบต.แม่สูน ทีสามารถเบิกจ่ายได้ในรายจ่ายนี
(4) ค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างเหมาทําการอย่างหนึงอย่างใด ซึงมิใช่
เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม เสริมสร้างครุภัณฑ์หรือสิงก่อสร้าง ฯลฯ
 เช่น ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพือปฏิบัติงานต่าง ๆ ค่าจ้างเหมา
พนักงานรักษาความปลอดภัย ค่าจ้างเหมาสูบนํา จ้างเหมารถรับจ้าง  จ้าง
เหมาทําความสะอาด จ้างเหมาขนย้าย ค่าบริการกําจัดปลวกหรือแมลง ค่า
จ้างเหมาทําของ และค่าจ้างเหมาอืน ๆ ฯลฯ  ทีเกียวกับการดําเนินงานตาม
ภารกิจและอํานาจหน้าทีของ อบต.แม่สูน ทีสามารถเบิกจ่ายได้ในรายจ่าย
นี
(5) ค่าจ้างเหมาอืน ๆ ทีเกียวกับการดําเนินงานตามภารกิจและอํานาจ
หน้าทีของ อบต.แม่สูน ทีสามารถเบิกจ่ายได้ในรายจ่ายนี
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวสามารถเฉลียจ่ายกันได้ทุกรายการ ภายในวงเงินทีตัง
ประมาณการไว้ โดยถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของกระทรวง
มหาดไทย หนังสือ ด่วนมาก ที มท 0808.2 / ว 7120 ลงวันที 9
 ธันวาคม 2559 และ อัตราทีกําหนดไว้ใน หนังสือ ที มท 0808.2 / ว
 1536 ลงวันที 19 มีนาคม 2561 

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการ
จอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้
สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2555
 และทีมีการแก้ไขเพิมเติม    
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โครงการวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เช่น ค่าของขวัญ ของรางวัล ค่า
อาหาร เครืองดืม ค่าซือสิงของ ค่าเช่าเครืองเสียง เครืองดนตรี ฯลฯ
 และ ค่าใช้จ่ายอืน ๆ ตามความจําเป็นและประหยัด โดยถือปฏิบัติ
ตาม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 , ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที
ท้องถิน พ.ศ. 2557และ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-
2564) หน้า 85 ลําดับที 8   

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนบ้านล้องอ้อ จํานวน 3,674,203 บาท
1. เงินอุดหนุนสําหรับโรงเรียนบ้านล้องอ้อ จํานวน 832,000 บาท เพือ
เป็นค่าใช้จ่ายอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านล้องอ้อ สังกัดกองการ
ศึกษาฯ อบต.แม่สูน จํานวน 208 คน อัตราคนละ 20 บาท จํานวน 200
 วัน
2. ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา จํานวน 20,000
 บาท เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียน
บ้านล้องอ้อ สังกัดกองการศึกษาฯ อบต.แม่สูน
3. ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน จํานวน 16,800 บาท เพือจ่ายเป็นค่า
ใช้จ่ายในการเชือมต่อ 
อินเตอร์เน็ต ความเร็วสูง ระบบ ADSL และระบบ WiFi โรงเรียนบ้านล้อ
งอ้อ สังกัดกองการศึกษา
ฯ อบต.แม่สูน
4. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน จํานวน 100,000
 บาท เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียนบ้าน
ล้องอ้อ สังกัดกองการศึกษาฯ อบต.แม่สูน
5. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน จํานวน 50,000
 บาท เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนบ้านล้อ
งอ้อ สังกัดกองการศึกษาฯ อบต.แม่สูน
6. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาพนักงานครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนบ้าน
ล้องอ้อ  สังกัดกองการศึกษาฯ อบต.แม่สูน
7. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการ
พัฒนาท้องถิน (SBMLD) จํานวน 750,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้อง
ถิน (SBMLD) ของโรงเรียนบ้านล้องอ้อ สังกัดกองการศึกษาฯ อบต.แม่
สูน
8. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถินทีจัดทําแผน
พัฒนาการศึกษาดีเด่น จํานวน 50,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถินทีจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น
ของโรงเรียนบ้านล้องอ้อ สังกัดกองการศึกษาฯ อบต.แม่สูน
9. ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถาน
ศึกษา จํานวน 21,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกัน
ยาเสพติดในสถานศึกษาของโรงเรียนบ้านล้องอ้อ สังกัดกองการ
ศึกษาฯ อบต.แม่สูน
10. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถาน
ศึกษา จํานวน 50,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรม
รักการอ่านในสถานศึกษาของโรงเรียนบ้านล้องอ้อ สังกัดกองการ
ศึกษาฯ อบต.แม่สูน
11. ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของศูนย์การเรียนรูด้านการท่อง
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เทียวฯ จํานวน 50,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของศูนย์
การเรียนรู้ด้านการท่องเทียวฯ ของโรงเรียนบ้านล้องอ้อ สังกัดกองการ
ศึกษาฯ อบต.แม่สูน
12. ค่าปัจจัยพืนฐานสําหรับนักเรียนยากจน ระดับประถมศึกษา
จํานวน 124 คน จํานวน 49,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าปัจจัยพืนฐาน
สําหรับนักเรียนยากจน (ไม่เกินร้อยละ 40 % ของจํานวนนักเรียนระดับ
ประถมศึกษา)ของโรงเรียนบ้านล้องอ้อ สังกัดกองการศึกษาฯ อบต.แม่สูน
13. ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) จํานวน 378,400 บาท เพือจ่าย
เป็นค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ของโรงเรียนบ้านล้องอ้อ สังกัดกอง
การศึกษาฯ อบต. แม่สูน
14. ค่าหนังสือเรียน จํานวน 101,363 บาท เพือจ่ายเป็นค่าหนังสือ
เรียน ของโรงเรียนบ้านล้องอ้อ สังกัดกองการศึกษาฯ อบต. แม่สูน
15. ค่าอุปกรณ์การเรียน จํานวน 65,160 บาท เพือจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์
การเรียน ของโรงเรียนบ้าน
ล้องอ้อ สังกัดกองการศึกษาฯ อบต. แม่สูน
16. ค่าเครืองแบบ จํานวน 69,840 บาท เพือจ่ายเป็นค่าเครืองแบบ ของ
โรงเรียนบ้านล้องอ้อ 
สังกัดกองการศึกษาฯ อบต. แม่สูน
17. ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน จํานวน 95,640 บาท เพือจ่ายเป็น
ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ของโรงเรียนบ้านล้องอ้อ สังกัดกองการ
ศึกษาฯ อบต.แม่สูน
18. ค่าใช้จ่ายโครงการศึกษาดูงานจากแหล่งเรียนรู้ภายนอกห้อง
เรียนฯ จํานวน 50,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าโครงการศึกษาดูงานจาก
แหล่งเรียนรู้ภายนอกห้องเรียนฯ ของโรงเรียนบ้านล้องอ้อ สังกัดกองการ
ศึกษาฯ อบต. แม่สูน
19. ค่าใช้จ่ายโครงการสถานศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 30,000
 บาท เพือจ่ายเป็นค่าโครงการสถานศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง ของโรงเรียน
บ้านล้องอ้อ สังกัดกองการศึกษาฯ อบต. แม่สูน
20. ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมทักษะวิชาการฯ จํานวน 100,000 เพือจ่าย
เป็นค่าโครงการส่งเสริมทักษะวิชาการฯ ของโรงเรียนบ้านล้องอ้อ สังกัด
กองการศึกษาฯ อบต. แม่สูน
21. ค่าใช้จายโครงการค่ายพักแรมลูกเสือ จํานวน 10,000 บาท เพือจ่าย
เป็นค่าโครงการค่ายพักแรมลูกเสือ ของโรงเรียนบ้านล้องอ้อ สังกัดกอง
การศึกษาฯ อบต. แม่สูน
22. ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมวันสําคัญประจําปี จํานวน 20,000
 บาท เพือจ่ายเป็นค่าโครงการจัดกิจกรรมวันสําคัญประจําปี ของโรงเรียน
บ้านล้องอ้อ สังกัดกองการศึกษาฯ อบต. แม่สูน
23. ค่าใช้จ่ายโครงการเพิมประสิทธิภาพ ส่งเสริมการจัดการเรียนการ
สอน จํานวน 705,000.-บาท ของโรงเรียนบ้านล้องอ้อ สังกัดกองการ
ศึกษา ฯ อบต.แม่สูน 
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธี
การนําเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการ
ศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2551
 และ เป็นไปตามแนวทางการซักซ้อม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที
สุด ที มท 0816.2 / ว 3234 ลงวันที 19 มิถุนายน 2561

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 1,466,020 บาท
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1. เงินอุดหนุนสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 999,600 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันศูนย์ จํานวน 204 คน อัตราคนละ 20
 บาท จํานวน 245 วัน
  ศพด.บ้านสันมะม่วง จํานวน 23 คน เป็นเงิน 112,700 บาท 
  ศพด.บ้านแม่สูนหลวง จํานวน 33 คน เป็นเงิน 161,700 บาท 
  ศพด.บ้านหนองยาว จํานวน 30 คน เป็นเงิน 147,000 บาท  
  ศพด.บ้านหนองยาว (กรมศาสนา) จํานวน 30 คน เป็นเงิน 147,000
 บาท  
  ศพด.บ้านต้นส้าน จํานวน 23 คน เป็นเงิน 112,700 บาท  
  ศพด.บ้านสันป่าแดง จํานวน 20 คน เป็นเงิน 98,000 บาท 
  ศพด.บ้านแม่สูนน้อย จํานวน 25 คน เป็นเงิน 122,500 บาท  
  ศพด.บ้านล้องอ้อ จํานวน 20 คน เป็นเงิน 98,000 บาท

2. ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) จํานวน 346,800 บาท
    เพือเป็นค่าใช้จ่ายค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว)  จํานวน 204
 คน อัตราคนละ 1700 บาท/ปี
  ศพด.บ้านสันมะม่วง จํานวน 23 คน เป็นเงิน 39,100 บาท 
  ศพด.บ้านแม่สูนหลวง จํานวน 33 คน เป็นเงิน 56,100 บาท 
  ศพด.บ้านหนองยาว จํานวน 30 คน เป็นเงิน 51,000 บาท  
  ศพด.บ้านหนองยาว (กรมศาสนา) จํานวน 30 คน เป็นเงิน 51,000
 บาท  
  ศพด.บ้านต้นส้าน จํานวน 23 คน เป็นเงิน 39,100 บาท  
  ศพด.บ้านสันป่าแดง จํานวน 20 คน เป็นเงิน 34,000 บาท 
  ศพด.บ้านแม่สูนน้อย จํานวน 25 คน เป็นเงิน 42,500 บาท  
  ศพด.บ้านล้องอ้อ จํานวน 20 คน เป็นเงิน 34,000 บาท
3. ค่าหนังสือเรียน จํานวน 14,800 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.แม่
สูน อัตราคนละ 200.-บาท/ปี
4. ค่าอุปกรณ์การเรียน จํานวน 14,800 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต
.แม่สูน อัตราคนละ 200.-บาท/ปี
5. ค่าเครืองแบบ จํานวน 22,200 บาท
   เพือจ่ายเป็นค่าเครืองแบบ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.แม่
สูน อัตราคนละ 300.-บาท/ปี
6. ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน จํานวน 31,820 บาท

วันทีพิมพ์ : 30/8/2561  09:58:02 หน้า : 30/66

93



   เพือจ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
    สังกัด อบต.แม่สูน อัตราคนละ 215.-บาท/ปี

7. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก ศพด. จํานวน 26,000
 บาท
    เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็กสังกัด อบต
.แม่สูน 
    จํานวน  13 คน ในอัตราคนละ  2,000 บาท/ปี

8. โครงการเสริมสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิเด็กปฐมวัย จํานวน 10,000
 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าจัดงานโครงการเสริมสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิเด็ก
ปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
    เช่น  ค่าของรางวัล ค่าอาหาร เครืองดืม ค่าซือสิงของ ค่าเช่าเครือง
เสียง เครืองดนตรี ฯลฯ

โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธี
การนําเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการ
ศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2551
 และ เป็นไปตามแนวทางการซักซ้อม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที
สุด ที มท 0816.2 / ว 3234 ลงวันที 19 มิถุนายน 2561

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 2,821,667 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าหนังสือ, เครืองคิดเลขขนาดเล็ก, เครืองเจาะกระดาษขนาด
เล็ก, ทีเย็บกระดาษขนาดเล็ก, ไม้บรรทัดเหล็ก,  กรรไกร, เก้าอี
พลาสติก, แปรงลบกระดานดํา, ตรายาง, ขาตัง (กระดานดํา), ทีถู
พืน, ตะแกรงวางเอกสาร, เครืองตัดโฟม, เครืองตัดกระดาษ, เครืองเย็บ
กระดาษ, กุญแจ, ภาพเขียน, แผนที, พระบรมฉายาลักษณ์, แผงปิด
ประกาศ, แผ่นป้ายชือสํานักงานหรือหน่วยงาน, แผ่นป้ายจราจรหรือแผ่น
ป้ายต่างๆ, มูลี, ม่านปรับแสง (ต่อผืน), พรม (ต่อผืน), นาฬิกาตังหรือ
แขวน, พระพุทธรูป, พระบรมรูปจํารอง, กระเป๋า, ตาชังขนาด
เล็ก, กระดาษ, หมึก, ดินสอ, ปากกา, ยางลบ, นํายาลบคําผิด, เทป
กาว, ชอล์ค, สมุด, ซองเอกสาร, ตลับผงหมึก, นําหมึก
ปรินท์, เทป พี วี ซี แบบใส, นํายาลบกระดาษไข, กระดาษไข, ไม้
บรรทัด, คลิป, เป๊ก, เข็มหมุด, กระดาษคาร์บอน, แฟ้ม, สมุดบัญชี, สมุด
ประวัติข้าราชการ, แบบพิมพ์, ผ้าสําลี, ธงชาติ, สิงพิมพ์ทีได้จากการซือ
หรือจ้างพิมพ์, ของทีใช้ในการบรรจุหีบห่อ, นํามัน ไข ขีผึง, นําดืมสําหรับ
บริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าหม้อ, กระทะ, กะละมัง, ตะหลิว, กรอบ
รูป, มีด, ถัง, ถาด, แก้วนํา, จานรอง, ถ้วยชาม, ช้อนส้อม, กระจกเงา, โอ่ง
นํา, ทีนอน, กระโถน, เตาไฟฟ้า, เตานํามัน, เตารีด, เครืองบด
อาหาร, เครืองตีไข่ไฟฟ้า, เครืองปิงขนมปัง, กระทะไฟฟ้า, หม้อ
ไฟฟ้า หมายรวมถึงหม้อหุงข้าวไฟฟ้า, กระติกนําร้อน, กระติกนําแข็ง, ถัง
แก๊ส, เตา, ผงซักฟอก, สบู่, นํายาดับกลิน, แปรง, ไม้กวาด, เข่ง, มุ้ง, ผ้าปู
ทีนอน, ปลอกหมอน, หมอน, ผ้าห่ม, ผ้าปูโต๊ะ, นําจืดทีซือจากเอกชน ฯลฯ
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ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 2,751,667 บาท
ค่าอาหารเสริม จํานวน 2,751,667.-บาท
เพือจ่ายเป็น
- ค่าวัสดุโครงการจัดซืออาหารเสริม (นม)
 เพือจัดสรรให้แก่เด็กเล็ก – ประถมศึกษาปีที 6 เด็กในสังกัด สพฐ
. จํานวน 1,024 คน 
          อัตราคนละ 7.37 บาท จํานวน 260 วัน จํานวน 1,962,191
.-บาท 
ร.ร. ชุมชนบ้านสูนหลวง จํานวน 266 คน เป็นเงิน 509,710.-บาท
ร.ร. บ้านต้นส้าน จํานวน 92 คน เป็นเงิน 176,291.-บาท
ร.ร. บ้านปางสัก จํานวน 150 คน เป็นเงิน 287,430.-บาท
ร.ร. บ้านแม่สูนน้อย จํานวน 128 คน เป็นเงิน 245,274.-บาท
ร.ร. บ้านสันป่าแดง จํานวน 144 คน เป็นเงิน 275,933.-บาท
ร.ร. บ้านหนองยาว จํานวน 244 คน เป็นเงิน 467,553.-บาท

- ค่าวัสดุโครงการจัดซืออาหารเสริม (นม)
 เพือจัดสรรให้แก่เด็กเล็ก – ประถมศีกษาปีที 6 เด็กในโรงเรียนบ้านล้อ
งอ้อ สังกัดกองการศึกษาฯ อบต. แม่สูน จํานวน 208 คน อัตราคน
ละ 7.37 บาท จํานวน 260 วัน จํานวน 398,570.-บาท

- ค่าวัสดุโครงการจัดซืออาหารเสริม (นม) 
 เพือจัดสรรให้แก่เด็กเล็กใน ศพด. สังกัดกองการศึกษาฯ อบต. แม่
สูน จํานวน 204 คน 
อัตราคนละ 7.37 บาท จํานวน 260 วัน จํานวน 390,906.-บาท
   ศพด.บ้านสันมะม่วง จํานวน 23 คน เป็นเงิน 44,073 บาท 
   ศพด.บ้านแม่สูนหลวง จํานวน 33 คน เป็นเงิน 63,235 บาท 
   ศพด.บ้านหนองยาว จํานวน 30 คน เป็นเงิน 57,486 บาท  
   ศพด.บ้านหนองยาว (กรมศาสนา) จํานวน 30 คน เป็นเงิน 57,486
 บาท  
   ศพด.บ้านต้นส้าน จํานวน 23 คน เป็นเงิน 44,073 บาท  
   ศพด.บ้านสันป่าแดง จํานวน 20 คน เป็นเงิน 38,324 บาท 
   ศพด.บ้านแม่สูนน้อย จํานวน 25 คน เป็นเงิน 47,905 บาท  
   ศพด.บ้านล้องอ้อ จํานวน 20 คน เป็นเงิน 38,324 บาท
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าแผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล, อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล (
Diskett, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disk, Digital
 Video Disk, Flash Drive), เทปบันทึก
ข้อมูล (Reel Magnetic Tape, Cassette Tape, Cartrige Tape), 
หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครืองพิมพ์คอมพิวเตอร์, ตลับผงหมึก
สําหรับเครืองพิมพ์แบบเลเซอร์, กระดาษต่อเนือง, สายเคเบิล, หน่วย
ประมวลผล, ฮาร์ดดิสก์ไดนร์, ซีดีรอมไดร์ฟ, แผ่นกรองแสง, แผงแป้น
อักขระหรือแป้นพิมพ์ (Key Board), เมนบอร์ด (Main Board), เมมโม
รีชิป (Memor Chip) เช่น RAM, คัตเตอร์ฟีด
เตอร์ (Cut Sheet Feeder), เมาส์ (Mouse), พรินเตอร์สวิตชิง
บ๊อกซ์ (Print Switching Box), เครืองกระจายสัญญาณ (Hub), แผ่นวง
จรอิเล็กทรอนิก
ส์ (Card) 
เช่น Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Card 
เป็นต้น เครืองอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ เช่น แบบดิส
เกตต์ (Diskette), แบบฮาร์ดดิสเกตต์ (Hard Disk), แบบซีดีรอม (CD-
ROM), แบบออพติคอล (Optical) ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 140,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในโรงเรียนบ้านล้องอ้อ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด
กองการศึกษาฯ อบต.แม่สูน    

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านําประปา ค่านําบาดาล ในโรงเรียนบ้านล้องอ้อ ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก สังกัดกองการศึกษาฯ อบต.แม่สูน    

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พืนฐาน, ค่าโทรศัพท์เคลือนที ฯลฯ และให้หมาย
ความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายทีเกิด
ขึนเกียวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครือง ค่าเช่าเลขหมายโทรศัพท์ ค่า
บํารุงรักษาสาย ฯลฯ    

งบลงทุน รวม 313,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 163,200 บาท
ครุภัณฑ์การศึกษา
โต๊ะเก้าอีนักเรียน ระดับประถมศึกษา จํานวน 79,000 บาท
เพือจ่ายเป็น ค่าจัดซือ โต๊ะ-เก้าอีนักเรียนระดับประถมศึกษา ราคาชุด
ละ 1,580.-บาท จํานวน 50 ชุด เป็นครุภัณฑ์นอกเหนือจากบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์(ของสํานักงบประมาณ)กําหนด จึงอ้างอิงเทียบเคียงกับ
เกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขันพืนฐาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ลําดับที 2  โดยถือปฏิบัติการ
ตังงบประมาณตามราคาในจังหวัดหรือท้องถินหรือราคาทีเคยจัดหาอย่าง
ประหยัด ตามแนวทาง หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2
 / ว1989 ลงวันที 22 มิย 2552 และ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี(2561-2564)ฉบับเพิมเติม ครังที 1 (ประกาศเมือ 22
 กุมภาพันธ์ 2561)หน้า 59 ลําดับที 31
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ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
กล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิตอล จํานวน 19,300 บาท
เพือจ่ายเป็น ค่าจัดซือกล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล 
ความละเอียด 20 ล้านพิกเซล ราคาตัวละ 19,300.-บาท จํานวน 1 ตัว

1) เป็นกล้องคอมแพค (Compact Digital Camera)
2) ความละเอียดทีกําาหนดเป็นความละเอียดทีเซ็นเซอร์
ภาพ(Image Sensor)
3) มีระบบแฟลชในตัว
4) สามารถถอดเปลียนสือบันทึกข้อมูลได้อย่างสะดวกเมือข้อมูลเต็มหรือ
เมือต้องการเปลียน
5) สามารถโอนถ่ายข้อมูลจากกล้องไปยังเครืองคอมพิวเตอร์ได้
6) มีกระเป๋าบรรจุกล้อง

ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนมกราคม 2561 
หน้า 8 ลําดับที 5.4 รายการที 5.4.2 คุณลักษณะเฉพาะสังเขปหน้า 58
 และ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(2561-2564)ฉบับเพิมเติม ครัง
ที 1 (ประกาศเมือ 22 กุมภาพันธ์ 2561)หน้า 59 ลําดับที 32

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
กล้องจุลทรรศน์ ชนิด 2 ตา จํานวน 35,000 บาท
เพือจ่ายเป็น ค่าจัดซือกล้องจุลทรรศน์ ชนิด 2 ตา 
ราคาตัวละ 35,000.-บาท จํานวน 1 กล้อง
เป็นกล้องจุลทรรศน์ ชนิด 2 ตา
 1) งานการสอน
  (1) มีกําลังขยายไม่น้อยกว่า 1,000 เท่า
  (2) หัวกล้อง (Viewing Head) เป็นชนิดกระบอกตาคู่ 
      หมุนได้รอบ 360 องศา และ มีปุ่มล็อกตรึงให้อยู่กับที
  (3) เลนส์ใกล้ตา (Eye Pieces) ชนิดเห็นภาพกว้าง 
      กําลังขยาย 10 x 1 คู่ มี Field number ไม่น้อยกว่า 18 มิลลิเมตร
  (4) เลนส์วัตถุ (Objective) ชนิด Achromatic Parfocal กําลังขยาย
   4 X  1 หัว
   10 X  1 หัว
   40 X  1 หัว
   100 X  1 หัว
  (5) แป้นบรรจุเลนส์วัตถุ สามารถบรรจุเลนส์วัตถุได้ไม่น้อยกว่า 4 ช่อง
  (6) ระบบแสงไฟอยู่ในฐานกล้อง
  (7) ใช้ไฟ 220 โวลต์
  (8) มีสารเคลือบเลนส์เพือป้องกันเชือรา

ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนมกราคม 2561 
หน้า 23 ลําดับที 512.1 รายการที 12.1.2 คุณลักษณะเฉพาะสังเขป
หน้า 88 และ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(2561-2564)ฉบับเพิม
เติม ครังที 1 (ประกาศเมือ 22 กุมภาพันธ์ 2561)หน้า 59 ลําดับที 33
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี จํานวน 17,000 บาท
เพือจ่ายเป็น ค่าจัดซือเครืองพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ 
หรือชนิด LED สี ราคาเครืองละ 17,000 บาท จํานวน 1 เครือง
คุณลักษณะพืนฐาน
- เป็นอุปกรณ์ทีมีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner 
และ Fax ภายในเครืองเดียวกัน
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า 22 หน้าต่อนาที (ppm)
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 22 หน้าต่อนาที (ppm)
- มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 192 MB
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา และ สี) ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สามารถถ่ายสําเนาเอกสารได้ทังสีและขาวด า
- สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สําเนา
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
- มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า 
จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ประจําปี พ.ศ. 2561 ณ วันที 23 พฤษภาคม 2561 หน้า 19 ลําดับที 52
  และ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(2561-2564)ฉบับเพิมเติม ครัง
ที 1 (ประกาศเมือ 22 กุมภาพันธ์ 2561)หน้า 59 ลําดับที 34

เครืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้องติดตังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จํานวน 12,900 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ เครืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตังถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) 
ราคาเครืองละ 4,300 บาท จํานวน 3 เครือง
คุณลักษณะพืนฐาน
- เป็นเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตังถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที (ppm) 
หรือ  8.8 ภาพต่อนาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 10 หน้าต่อนาที (ppm) 
หรือ 4.5 ภาพต่อนาที (ipm)
- มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2561 ณ วันที 23 พฤษภาคม 2561
 หน้า 16 ลําดับที 42 และ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(2561-
2564)ฉบับเพิมเติม ครังที 1 (ประกาศเมือ 22 กุมภาพันธ์ 2561
)หน้า 58 ลําดับที 30

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 150,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียน จํานวน 150,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการซ่อมแซมอาคารเรียนของโรงเรียนบ้านล้อ
งอ้อ สังกัดกองการศึกษาฯ อบต.แม่สูน    
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งบเงินอุดหนุน รวม 4,096,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 4,096,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนโรงเรียนสังกัด สพฐ. จํานวน 4,096,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน จํานวน 1,024 คน 
อัตราคนละ 20 บาท จํานวน 200 วัน   
    -แม่สูนหลวง จํานวน 266 คน เป็นเงิน 1,064,000 บาท
    -ต้นส้าน จํานวน 92 คน เป็นเงิน 368,000 บาท
    -ปางสัก จํานวน 150 คน เป็นเงิน 600,000 บาท
    -แม่สูนน้อย จํานวน 128 คน เป็นเงิน 512,000 บาท
    -สันป่าแดง จํานวน 144 คน เป็นเงิน 576,000 บาท
    -หนองยาว จํานวน 244 คน เป็นเงิน 976,000 บาท
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งานระดับมัธยมศึกษา รวม 205,450 บาท
งบดําเนินงาน รวม 205,450 บาท
ค่าใช้สอย รวม 205,450 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 205,450 บาท

1.ค่าปัจจัยพืนฐานสําหรับนักเรียนยากจน 
    -ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น อัตราคนละ 1,500 บาท/ภาคเรียน เป็น
เงิน 21,000 บาท

2.ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) จํานวน 117,000.-บาท
    (1)รายหัว ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น อัตราคนละ 1,750 บาท/ภาค
เรียน เป็นเงิน 91,000.-บาท
    (2)รายหัวส่วนเพิม (TOP UP) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น อัตราคน
ละ 500 บาท/ภาคเรียน 
       เป็นเงิน 26,000.-บาท

3.ค่าหนังสือเรียน  เป็นเงิน 21,950.-บาท
    -มัธยมศึกษาปีที 1 อัตราคนละ 764.-บาท/ปี 
    -มัธยมศึกษาปีที 2 อัตราคนละ 865.-บาท/ปี
    -มัธยมศึกษาปีที 3 อัตราคนละ 959.-บาท/ปี

4.ค่าอุปกรณ์การเรียน  
    -ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น อัตราคนละ 210 บาท/ภาคเรียน เป็น
เงิน 10,920.-บาท

5.ค่าเครืองแบบนักเรียน 
    -ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น อัตราคนละ 450 บาท/ปี เป็นเงิน 11,700
.-บาท

6.ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
    -ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น อัตราคนละ 440 บาท/ภาคเรียน เป็น
เงิน 22,880 บาท

โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธี
การนําเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการ
ศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2551
 และ เป็นไปตามแนวทางการซักซ้อม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที
สุด ที มท 0816.2 / ว 3234 ลงวันที 19 มิถุนายน 2561

งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รวม 160,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 160,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 160,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษา ในช่วงปิดภาคเรียน จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างนักเรียน นักศึกษา ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลแม่
สูน ปฏิบัติงานช่วงปิดภาคเรียนและวันหยุด ตามแนวทางหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท 0891.4 / ว 569  ลงวันที 14 มีนาคม 2551 และ เป็น
ไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปีพ.ศ.2561-2564) หน้า 64 ลําดับที 1
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โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา และผู้มีส่วนเกียวข้อง
กับการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลแม่สูน

จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าอบรมสัมมนา ทัศนศึกษาดูงาน  ให้แก่บุคลากรทางการ
ศึกษา พนักงานครู ครูผู้ช่วย ครูอัตราจ้าง ผู้ดูแลเด็ก และผู้มีส่วนเกียวข้อง
กับการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลแม่
สูน และ ค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้อง ตามความจําเป็นและประหยัด โดยถือ
ปฏิบัติตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ
. 2557 , ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2555 และทีแก้ไขเพิมเติมถึง
ปัจจุบัน และ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ
.2561-2564) หน้า 83 ลําดับที 5

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข รวม 2,751,140 บาท
งบบุคลากร รวม 1,485,240 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,485,240 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 986,400 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบลประจําปี จํานวน 3 อัตรา และเงิน
ปรับปรุงเงินเดือนพนักงานส่วนตําบลประจําปี ซึงปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข
โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งประเภทบริหาร ประเภทวิชาชีพ
เฉพาะ และเชียวชาญเฉพาะให้กับพนักงาน อบต. ตามบัญชีอัตราเงิน
ประจําตําแหน่งของพนักงานส่วนท้องถิน ตามประกาศ ก.อบต.จ
.เชียงใหม่ เรือง หลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับการบริหารงานบุคคล
ของ อบต. (แก้ไขเพิมเติมถึง ฉบับที 31 ) โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่
เกิน 12 เดือน

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 390,360 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 3 อัตรา และเงินปรับปรุงค่า
ตอบแทนพนักงานจ้าง ซึงปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการ
สาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 48,480 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้าง ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิมการครองชีพชัวคราวของข้า
ราชการและลูกจ้างประจําส่วนราชการ (ฉบับที 6) พ.ศ. 2558 และมติ ก
.อบต.จ.เชียงใหม่ ครังที 7/2558 เมือวันที 20 ก.ค. 2558
โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน

งบดําเนินงาน รวม 1,265,900 บาท
ค่าตอบแทน รวม 130,900 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 100,900 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนสําหรับพนักงานส่วนท้องถินเป็น
กรณีพิเศษ เงินรางวัลประจําปี ประจําปี พ.ศ. 2562 สําหรับพนักงาน อบต
. พนักงานครู อบต. ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง และพนักงานทีได้รับเงิน
เดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทนจากงบประมาณเงินอุดหนุนของรัฐบาล เพือ
เป็นการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานราชการ
และเป็นขวัญ กําลังใจในการปฏิบัติงาน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทน
อืนเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ. 2557 ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี 
พ.ศ. 2561 – 2564 ยุทธศาสตร์ที 7 หน้า 87
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานส่วนตําบล, ลูกจ้างประจํา และ
พนักงานจ้างทีปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ

ค่าใช้สอย รวม 720,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 90,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายให้ได้มาซึงบริการต่าง ๆ
(1) ถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ หรือจัดทําเอกสารรูป
เล่มอืนใดทีเกียวกับการดําเนินงานตามภารกิจและอํานาจหน้าทีของ อบต
.แม่สูน ทีสามารถเบิกจ่ายได้ในรายจ่ายนี
(2) ค่าจ้างเหมาโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่การดําเนินกิจการ
ของ อบต.แม่สูน ในสือประเภทต่าง ๆ เช่น วิทยุกระจาย
เสียง โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ วารสาร แผ่นพับ ป้ายประชาสัมพันธ์ สิงพิมพ์
ต่าง ๆ ค่าจัดทําป้ายหรือแผงปิดประกาศ การจ้างทําโปสเตอร์  การบันทึก
ภาพยนตร์ วีดีโอ วีดีทัศน์ ค่าล้างอัดขยายรูปถ่าย และค่าใช้จ่ายเพือ
โฆษณาและเผยแพร่อืน ๆ ทีเกียวกับการดําเนินงานตามภารกิจและอํานาจ
หน้าทีของ อบต.แม่สูน ทีสามารถเบิกจ่ายได้ในรายจ่ายนี
(3) ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าเบียประกัน ค่าใช้จ่ายใน
การดําเนินคดีตามคําพิพากษา ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียม
ทีดิน หรือ ค่าธรรมเนียมใด ๆ ทีเกียวกับการดําเนินงานตามภารกิจและ
อํานาจหน้าทีของ อบต.แม่สูน ทีสามารถเบิกจ่ายได้ในรายจ่ายนี
(4) ค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างเหมาทําการอย่างหนึงอย่างใด ซึงมิใช่
เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม เสริมสร้างครุภัณฑ์หรือสิงก่อสร้าง ฯลฯ
 เช่น ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพือปฏิบัติงานต่าง ๆ ค่าจ้างเหมา
พนักงานรักษาความปลอดภัย ค่าจ้างเหมาสูบนํา จ้างเหมารถรับจ้าง  จ้าง
เหมาทําความสะอาด จ้างเหมาขนย้าย ค่าบริการกําจัดปลวกหรือแมลง ค่า
จ้างเหมาทําของ และค่าจ้างเหมาอืน ๆ ฯลฯ  ทีเกียวกับการดําเนินงานตาม
ภารกิจและอํานาจหน้าทีของ อบต.แม่สูน ทีสามารถเบิกจ่ายได้ในรายจ่าย
นี
(5) ค่าจ้างเหมาอืน ๆ ทีเกียวกับการดําเนินงานตามภารกิจและอํานาจ
หน้าทีของ อบต.แม่สูน ทีสามารถเบิกจ่ายได้ในรายจ่ายนี
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวสามารถเฉลียจ่ายกันได้ทุกรายการ ภายในวงเงินทีตัง
ประมาณการไว้ โดยถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของกระทรวง
มหาดไทย หนังสือ ด่วนมาก ที มท 0808.2 / ว 7120 ลงวันที 9
 ธันวาคม 2559 และ อัตราทีกําหนดไว้ใน หนังสือ ที มท 0808.2 / ว
 1536 ลงวันที 19 มีนาคม 2561 

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการ
จอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้
สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2555
 และทีมีการแก้ไขเพิมเติม
     

โครงการทดสอบคุณภาพนํา จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการตรวจวิเคราะห์คุณภาพนํา เช่น นําเพือการ
อุปโภค นําเสียต่าง ๆ ฯลฯ และ ค่าใช้จ่ายอืน ๆ ตามความจําเป็นและ
ประหยัด เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ
.2561-2564) หน้า 93 ลําดับที 4

วันทีพิมพ์ : 30/8/2561  09:58:02 หน้า : 39/66

102



โครงการทําดีเพือแผ่นดินชุมชนปลอดขยะ (Zero west) จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนแต่ละครัว
เรือนมีการคัดแยกขยะตังแต่ต้นทางและให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการขยะในชุมชนของตนเอง เช่น ค่าวัสดุ อปกรณ์ ในการดําเนิน
งาน ค่าประชุม อบรม รณรงค์ ในชุมชน ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าของ
รางวัลในการประกวดหมู่บ้านจัดการขยะด้วยตนเองและค่าใช้จ่ายอืน ๆ
 ตามความจําเป็นและประหยัด โดยถือปฏิบัติตาม ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา
และการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ
.ศ.2559 , ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
และ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) หน้า 92 ลําดับ
ที 3

โครงการป้องกันและแก้ไขมลพิษทางอากาศ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
มลพิษทางอากาศ เช่น การรณรงค์งดเผาขยะ การทําปุ๋ยหมักจากเศษ
ใบไม้และวัสดุทางการเกษตร ค่าจัดซือวัสดุ อุปกรณ์ทีเกียวข้อง ค่าจัด
ประชุม อบรม ฯลฯ 
และ ค่าใช้จ่ายอืน ๆ ตามความจําเป็นและประหยัด โดยถือปฏิบัติตาม ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 , ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่า
ใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้อง
ถิน พ.ศ. 2557และ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564
) หน้า 92 ลําดับที 1
     

โครงการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก จํานวน 145,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก เช่น ค่า
วัสดุ อปกรณ์ ในการดําเนินงาน ค่าประชุม อบรม รณรงค์ ในชุมชน ฯลฯ  
และ ค่าใช้จ่ายอืน ๆ ตามความจําเป็นและประหยัด โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557และ เป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) หน้า 96 ลําดับที 5  

โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 55,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้า เช่น ค่าอบรม ประชุม ศึกษาดูงาน ค่าตอบแทนวิทยากร ค่า
พาหนะ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ และ ค่าใช้
จ่ายอืน ๆ ตามความจําเป็นและประหยัด โดยถือปฏิบัติตามแนวทาง
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.5 / ว
 1046 ลงวันที 10 เมษายน 2561 , หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที
สุด ที มท 0810.5 / ว 0120 ลงวันที 12 มกราคม 2560 และ ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557และ เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) หน้า 95 ลําดับที 1
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โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มจิตอาสาในการส่งเสริม ฟืนฟู ดูแลสุขภาพผู้สูง
อายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสตําบลแม่สูน

จํานวน 200,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมในการส่งเสริมให้ภาค
ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการสุขภาพในชุมชนของตนเอง เช่น ค่า
อบรม ประชุม ศึกษาดูงาน ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าพาหนะ ค่า
วัสดุ อุปกรณ์ และ ค่าใช้จ่ายอืน ๆ ตามความจําเป็นและประหยัด โดยถือ
ปฏิบัติตาม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขัน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 , ระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557และ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี(พ.ศ.2561-2564) หน้า 75 ลําดับที 1
     

โครงการอบรมป้องกันโรคติดต่อและไม่ติดต่อในชุมชน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมป้องกันโรคติดต่อและ
ไม่ติดต่อในชุมชน เช่น ค่าอบรม ประชุม ศึกษาดูงาน ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าพาหนะ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และ ค่าใช้จ่ายอืน ๆ ตามความจําเป็น
และประหยัด โดยถือปฏิบัติตาม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนัก
กีฬา เข้าร่วมการแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
 , ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557และ เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) หน้า 96 ลําดับที 6   

โครงการอาหารปลอดภัย จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอาหารปลอดภัย เช่น ค่า
อบรม ประชุม ศึกษาดูงาน ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าพาหนะ ค่า
วัสดุ อุปกรณ์ และ ค่าใช้จ่ายอืน ๆ ตามความจําเป็นและประหยัด โดยถือ
ปฏิบัติตาม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขัน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 , ระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557และ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี(พ.ศ.2561-2564) หน้า 97 ลําดับที 7

ค่าวัสดุ รวม 415,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าหนังสือ, เครืองคิดเลขขนาดเล็ก, เครืองเจาะกระดาษขนาด
เล็ก, ทีเย็บกระดาษขนาดเล็ก, ไม้บรรทัดเหล็ก,  กรรไกร, เก้าอี
พลาสติก, แปรงลบกระดานดํา, ตรายาง, ขาตัง (กระดานดํา), ทีถู
พืน, ตะแกรงวางเอกสาร, เครืองตัดโฟม, เครืองตัดกระดาษ, เครืองเย็บ
กระดาษ, กุญแจ, ภาพเขียน, แผนที, พระบรมฉายาลักษณ์, แผงปิด
ประกาศ, แผ่นป้ายชือสํานักงานหรือหน่วยงาน, แผ่นป้ายจราจรหรือแผ่น
ป้ายต่างๆ, มูลี, ม่านปรับแสง (ต่อผืน), พรม (ต่อผืน), นาฬิกาตังหรือ
แขวน, พระพุทธรูป, พระบรมรูปจํารอง, กระเป๋า, ตาชังขนาด
เล็ก, กระดาษ, หมึก, ดินสอ, ปากกา, ยางลบ, นํายาลบคําผิด, เทป
กาว, ชอล์ค, สมุด, ซองเอกสาร, ตลับผงหมึก, นําหมึก
ปรินท์, เทป พี วี ซี แบบใส, นํายาลบกระดาษไข, กระดาษไข, ไม้
บรรทัด, คลิป, เป๊ก, เข็มหมุด, กระดาษคาร์บอน, แฟ้ม, สมุดบัญชี, สมุด
ประวัติข้าราชการ, แบบพิมพ์, ผ้าสําลี, ธงชาติ, สิงพิมพ์ทีได้จากการซือ
หรือจ้างพิมพ์, ของทีใช้ในการบรรจุหีบห่อ, นํามัน ไข ขีผึง, นําดืมสําหรับ
บริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไมโครโฟน, ขาตังไมโครโฟน, หัวแร้งไฟฟ้า, เครืองวัด
กระแสไฟฟ้า, เครืองวัดแรงดันไฟฟ้า, มาตรสําหรับตรวจวงจร
ไฟฟ้า, เครืองประจุไฟ, ฟิวส์, สายไฟฟ้า, หลอดไฟฟ้า, หลอดไฟ, เข็มขัด
รัดสายไฟฟ้า, ปลักไฟฟ้า, สวิตซ์ไฟฟ้า, หลอดวิทยุทรานซิสเตอร์และชิน
ส่วนวิทยุ, ลูกถ้วยสายอากาศ, รีซีสเตอร์, มูฟวิงคอยส์คอนเดนเซอร์, ขา
หลอดฟลูออเรสเซนซ์, เบรกเกอร์, สายอากาศ หรือเสาอากาศสําหรับ
วิทยุ, เครืองรับโทรทัศน์, จานรับสัญญาณดาวเทียม, ดอกลําโพง, แผง
วงจร, ผังแสดงวงจรต่างๆ, แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไขควง, ประแจ, แม่แรง, กุญแจปากตาย, กุญแจเลือน, คีม
ล็อค, ล็อคเกียร์, ล็อคคลัตช์, กระจกโค้งมน, ล็อคพวงมาลัย, สัญญาณไฟ
กระพริบ, สัญญาณไฟฉุกเฉิน, กรวยจราจร, ยางรถยนต์, นํามัน
เบรก, น๊อตและสกรู, สายไมล์, เพลา, ฟิล์มกรองแสง, เบาะรถยนต์, เครือง
ยนต์ (อะไหล่), ชุดเกียร์รถยนต์, เบรก, ครัช, พวงมาลัย, สายพานใบ
พัด, หม้อนํา, หัวเทียน, แบตเตอรี, จานจ่าย, ล้อ, ถังนํามัน, ไฟหน้า, ไฟ
เบรก, อานจักรยาน, ตลับลูกปืน, กระจกมองข้างรถยนต์, กันชนรถ
ยนต์, เข็มขันนิรภัย ฯลฯ

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 250,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าแก๊สหุงต้ม, นํามันเชือเพลิง, นํามันดีเซล, นํามัน
ก๊าด, นํามันเบนซิน, นํามันเตา, นํามันจารบี, นํามันเครือง, ถ่าน, ก๊าส
 ฯลฯ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 75,000 บาท
เพือจ่ายเป็นชุดเครืองมือผ่าตัด, ทีวางกรวยแก้ว, กระบอกตวง, เบ้า
หลอม, หู (Stethoscope), เปลหามคนไข้, คีมถอนฟัน, เครืองวัดนํา
ฝน, ถังเก็บเชือเพลิง, เครืองนึง, เครืองมือวิทยาศาสตร์, สําลี และผ้าพัน
แผล, เวชภัณฑ์, แอลกอฮอล์, ฟิล์มเอกซเรย์, เคมีภัณฑ์, ออกซิเจน, นํายา
ต่างๆ, เลือด, สายยาง, ลูกยาง, หลอดแก้ว, ลวดเชือมเงิน, ถุงมือ, กระดาษ
กรอง, จุกต่างๆ, สัตว์เลียงเพือการทดลองวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์, หลอดเอกเรย์ ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นขาตังกล้อง, ขาตังเขียนภาพ, กล้องและระวิงใส่ฟิล์ม
ภาพยนตร์, เครืองกรอเทป, เลนส์ซูม, กระเป๋าใส่กล้องถ่าย
รูป, พู่กัน, สี, กระดาษเขียนโปสเตอร์, ฟิล์ม, เมมโมรีการ์ด, ฟิล์ม
สไลด์, แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร์, วิดีโอเทป, แผ่นซีดี), รูปสี
หรือขาวดําทีได้จากการล้าง อัดขยาย, ภาพดาวเทียม ฯลฯ
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าแผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล, อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล (
Diskett, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disk, Digital
 Video Disk, Flash Drive), เทปบันทึก
ข้อมูล (Reel Magnetic Tape, Cassette Tape, Cartrige Tape), 
หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครืองพิมพ์คอมพิวเตอร์, ตลับผงหมึก
สําหรับเครืองพิมพ์แบบเลเซอร์, กระดาษต่อเนือง, สายเคเบิล, หน่วย
ประมวลผล, ฮาร์ดดิสก์ไดนร์, ซีดีรอมไดร์ฟ, แผ่นกรองแสง, แผงแป้น
อักขระหรือแป้นพิมพ์ (Key Board), เมนบอร์ด (Main Board), เมมโม
รีชิป (Memor Chip) เช่น RAM, คัตเตอร์ฟีด
เตอร์ (Cut Sheet Feeder), เมาส์ (Mouse), พรินเตอร์สวิตชิง
บ๊อกซ์ (Print Switching Box), เครืองกระจายสัญญาณ (Hub), แผ่นวง
จรอิเล็กทรอนิส์ (Card) 
เช่น Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Card 
เป็นต้น เครืองอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ เช่น แบบดิส
เกตต์ (Diskette), แบบฮาร์ดดิสเกตต์ (Hard Disk), แบบซีดีรอม (CD-
ROM), แบบออพติคอล (Optical) ฯลฯ

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน รวม 855,840 บาท
งบบุคลากร รวม 240,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 240,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 216,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 2 อัตรา และเงินปรับปรุงค่า
ตอบแทนพนักงานจ้าง ซึงปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการ
สาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้าง ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิมการครองชีพชัวคราวของข้า
ราชการและลูกจ้างประจําส่วนราชการ (ฉบับที 6) พ.ศ. 2558 และมติ ก
.อบต.จ.เชียงใหม่ ครังที 7/2558 เมือวันที 20 ก.ค. 2558
โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน

งบดําเนินงาน รวม 615,840 บาท
ค่าตอบแทน รวม 15,840 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 15,840 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนสําหรับพนักงานส่วนท้องถินเป็น
กรณีพิเศษ เงินรางวัลประจําปี (โบนัส) ประจําปี พ.ศ. 2562 สําหรับ
พนักงาน อบต. พนักงานครู อบต. ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง และ
พนักงานทีได้รับเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทนจากงบประมาณเงินอุด
หนุนของรัฐบาล เพือเป็นการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของงานราชการและเป็นขวัญ กําลังใจในการปฏิบัติงาน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทน
อืนเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ. 2557 ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561 –
 2564 ยุทธศาสตร์ที 7 หน้า 87
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ค่าใช้สอย รวม 600,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน อบต.แม่สูน จํานวน 600,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการะบบการแพทย์ฉุกเฉิน อบต.แม่
สูน ได้แก่
1) เป็นการดําเนินงานระบบการแพทย์ฉุกเฉิน อบต.แม่สูน เป็นค่า
- ค่าวัสดุ อุปกรณ์ประจํารถปฏิบัติการฉุกเฉินและบุคลากรทางการแพทย์
- ค่าจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติการในระบบการแพทย์ฉุกเฉินเพือปฏิบัติงาน
ประจําในชุดปฏิบัติการ
  ฉุกเฉิน ของ อบต.แม่สูน เพือให้บริการตลอด 24 ชัวโมง
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม การให้ความรู้เครือข่ายภาคประชาชนใน
การปฐมพยาบาลเบืองต้นและของ อบต.แม่สูน เพือให้บริการตลอด 24
 ชัวโมง
3) สนับสนุนการดําเนินงานตามแนวทางการจัดเป็นหน่วยเคลือนทีสําหรับ
รักษาพยาบาลแบบฉุกเฉินแก่ผู้สูงอายุและคนพิการ กําหนดให้มีการแจ้ง
เรียกหน่วยเคลือนทีสําหรับรักษาพยาบาลแบบฉุกเฉินได้ตลอด 24
 ชัวโมง จากหมายเลขโทรศัพท์ทีกําหนด
- สนับสนุนภารกิจยานพาหนะและอุปกรณ์รักษาพยาบาลเบืองต้น รับผู้
ป่วยฉุกเฉินไปส่งต่อให้กับโรงพยาบาลอย่างปลอดภัย โดยกรณีปกติจัดให้
เป็นหน่วยพาหนะรับส่งผู้สูงอายุและคนพิการทีไม่สามารถช่วยเหลือตนเอง
ได้
ค่าใช้จ่ายทุกรายการดังกล่าวสามารถถัวเฉลียกันได้ทุกรายการภายในวง
เงินงบประมาณทีตังไว้ โดยถือปฏิบัติตาม หนังสือกระทรวง
มหาดไทย  ที มท 0891.3 / ว 2826 ลงวันที 17 กันยายน 2553 , เป็น
ไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564 ) หน้า 66  ลําดับที 3

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 1,077,320 บาท
งบบุคลากร รวม 1,005,360 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,005,360 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 356,160 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบลประจําปี จํานวน 1 อัตรา และเงิน
ปรับปรุงเงินเดือนพนักงานส่วนตําบลประจําปี ซึงปรากฏในแผนงานสังคม
สงเคราะห์ งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์
โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 625,200 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 4 อัตรา และเงินปรับปรุงค่า
ตอบแทนพนักงานจ้าง ซึงปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหาร
ทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์ โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้าง ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิมการครองชีพชัวคราวของข้า
ราชการและลูกจ้างประจําส่วนราชการ (ฉบับที 6) พ.ศ. 2558 และมติ ก
.อบต.จ.เชียงใหม่ ครังที 7/2558 เมือวันที 20 ก.ค. 2558
โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน
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งบดําเนินงาน รวม 71,960 บาท
ค่าตอบแทน รวม 71,960 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 71,960 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนสําหรับพนักงานส่วนท้องถินเป็น
กรณีพิเศษ เงินรางวัลประจําปี ประจําปี พ.ศ. 2562 สําหรับพนักงาน อบต
. พนักงานครู อบต. ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง และพนักงานทีได้รับเงิน
เดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทนจากงบประมาณเงินอุดหนุนของรัฐบาล เพือ
เป็นการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานราชการ
และเป็นขวัญ กําลังใจในการปฏิบัติงาน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทน
อืนเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ. 2557 ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561 –
 2564 ยุทธศาสตร์ที 7 หน้า 87

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 50,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการอบรมสิทธิประโยชน์ให้กับผู้พิการและญาติ จํานวน 30,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมสิทธิประโยชน์ให้กับผู้พิการและ
ญาติ ได้แก่ ค่าป้าย ค่าวิทยากร ค่าพาหนะวิทยากร ค่าอาหารว่างพร้อม
เครืองดืม ค่าอาหาร ค่าอุปกรณ์ ฯลฯ และ ค่าใช้จ่ายอืน ๆ ตามความจําเป็น
และประหยัด โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้
จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ
.ศ. 2557และ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564
) หน้า 72 ลําดับที 3   

งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน
อุดหนุนศูนย์พัฒนาครอบครัว จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนศูนย์พัฒนาครอบครัว ตามโครงการโรงเรียน
ครอบครัว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที
สุด ที มท 0808.2/ว1791 ลว. 3 เม.ย. 2560 หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว3616 ลว. 24 มิ.ย. 2560 เป็นไป
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ. 2561 – 2564) หน้า 97 ลําดับที 4      

แผนงานเคหะและชุมชน
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล รวม 2,025,500 บาท
งบบุคลากร รวม 840,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 840,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 756,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 7 อัตรา และเงินปรับปรุงค่า
ตอบแทนพนักงานจ้าง ซึงปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัด
ขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน
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เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 84,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้าง ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิมการครองชีพชัวคราวของข้า
ราชการและลูกจ้างประจําส่วนราชการ (ฉบับที 6) พ.ศ. 2558 และมติ ก
.อบต.จ.เชียงใหม่ ครังที 7/2558 เมือวันที 20 ก.ค. 2558
โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน

งบดําเนินงาน รวม 1,185,500 บาท
ค่าตอบแทน รวม 55,500 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 55,500 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนสําหรับพนักงานส่วนท้องถินเป็น
กรณีพิเศษ เงินรางวัลประจําปี ประจําปี พ.ศ. 2562 สําหรับพนักงาน อบต
. พนักงานครู อบต. ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง และพนักงานทีได้รับเงิน
เดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทนจากงบประมาณเงินอุดหนุนของรัฐบาล เพือ
เป็นการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานราชการ
และเป็นขวัญ กําลังใจในการปฏิบัติงาน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทน
อืนเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ. 2557 ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี 
พ.ศ. 2561 – 2564 ยุทธศาสตร์ที 7 หน้า 87
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ค่าใช้สอย รวม 1,100,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 1,100,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายให้ได้มาซึงบริการต่าง ๆ
(1) ถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ หรือจัดทําเอกสารรูป
เล่มอืนใดทีเกียวกับการดําเนินงานตามภารกิจและอํานาจหน้าทีของ อบต
.แม่สูน ทีสามารถเบิกจ่ายได้ในรายจ่ายนี
(2) ค่าจ้างเหมาโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่การดําเนินกิจการ
ของ อบต.แม่สูน ในสือประเภทต่าง ๆ เช่น วิทยุกระจาย
เสียง โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ วารสาร แผ่นพับ ป้ายประชาสัมพันธ์ สิงพิมพ์
ต่าง ๆ ค่าจัดทําป้ายหรือแผงปิดประกาศ การจ้างทําโปสเตอร์ การบันทึก
ภาพยนตร์ วีดีโอ วีดีทัศน์ ค่าล้างอัดขยายรูปถ่าย และค่าใช้จ่ายเพือ
โฆษณาและเผยแพร่อืน ๆ ทีเกียวกับการดําเนินงานตามภารกิจและอํานาจ
หน้าทีของ อบต.แม่สูน ทีสามารถเบิกจ่ายได้ในรายจ่ายนี
(3) ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าเบียประกัน ค่าใช้จ่ายใน
การดําเนินคดีตามคําพิพากษา ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียม
ทีดิน หรือ ค่าธรรมเนียมใด ๆ ทีเกียวกับการดําเนินงานตามภารกิจและ
อํานาจหน้าทีของ อบต.แม่สูน ทีสามารถเบิกจ่ายได้ในรายจ่ายนี
(4) ค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างเหมาทําการอย่างหนึงอย่างใด ซึงมิใช่
เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม เสริมสร้างครุภัณฑ์หรือสิงก่อสร้าง ฯลฯ
 เช่น ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกในการจัดเก็บมูลฝอยริมถนนสาย
หลัก การทําปุ๋ยหมัก ธนาคารกิงไม้ใบไม้เพือชุมชน การปฏิบัติงานจัดเก็บ
มูลฝอยทัวไปหรือค่าใช้จ่ายอย่างอืนทีมีลักษณะเดียวกัน ฯลฯ ค่าจ้างเหมา
พนักงานทําความสะอาด ค่าจ้างเหมาพนักงานเก็บขยะ ค่าจ้างเหมาเก็บ
กวาดขยะทําความสะอาดถนน จ้างเหมาปราบวัชพืช ดูแลต้นไม้ ค่าจ้าง
เหมาทําของ และค่าจ้างเหมาอืน ๆ ฯลฯ ทีเกียวกับการดําเนินงานตาม
ภารกิจและอํานาจหน้าทีของ อบต.แม่สูน ทีสามารถเบิกจ่ายได้ในรายจ่าย
นี
(5) ค่าจ้างเหมาอืน ๆ ทีเกียวกับการดําเนินงานตามภารกิจและอํานาจ
หน้าทีของ อบต.แม่สูน ทีสามารถเบิกจ่ายได้ในรายจ่ายนี
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวสามารถเฉลียจ่ายกันได้ทุกรายการ ภายในวงเงินทีตัง
ประมาณการไว้ โดยถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของกระทรวง
มหาดไทย หนังสือ ด่วนมาก ที มท 0808.2 / ว 7120 ลงวันที 9
 ธันวาคม 2559 และ อัตราทีกําหนดไว้ใน หนังสือ ที มท 0808.2 / ว
 1536 ลงวันที 19 มีนาคม 2561 

ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครืองแต่งกาย ค่าเครืองแบบ กางเกง ผ้ากัน
เปือน เครืองหมายยศและสังกัด ถุงเท้า รองเท้า เข็มขัด หมวก และอืน ๆ
 ฯลฯ เท่าทีจําเป็นในภารกิจการกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล       
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 527,500 บาท
งบดําเนินงาน รวม 300,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 300,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการค่ายอบรมธรรมะสร้างสุข จํานวน 50,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการค่ายอบรมธรรมะสร้างสุข ได้แก่ ค่า
ป้าย ค่าวิทยากร ค่าพาหนะวิทยากร ค่าอาหารว่างพร้อมเครืองดืม ค่า
อาหาร ค่าอุปกรณ์ ฯลฯ และ ค่าใช้จ่ายอืน ๆ ตามความจําเป็นและ
ประหยัด โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ
. 2557และ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564
) หน้า 65 ลําดับที 5
    

โครงการพัฒนาศักยภาพคณะทํางานสภาเด็กตําบลแม่สูน จํานวน 10,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการค่ายพัฒนาศักยภาพคณะทํางานสภา
เด็ก ได้แก่ ค่าป้าย ค่าวิทยากร ค่าพาหนะวิทยากร ค่าอาหารว่างพร้อม
เครืองดืม ค่าอาหาร ค่าอุปกรณ์ ฯลฯ และ ค่าใช้จ่ายอืน ๆ ตามความจําเป็น
และประหยัด โดยถือปฏิบัติตาม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนัก
กีฬา เข้าร่วมการแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ
.2559 , ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ
. 2557และ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ
.2561-2564) หน้า 65 ลําดับที 6
โครงการเยาวชนแม่สูนสมานฉันท์ จํานวน 30,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเยาวชนแม่สูนสมานฉันท์ ได้แก่ ค่า
ป้าย ค่าวิทยากร ค่าพาหนะวิทยากร ค่าอาหารว่างพร้อมเครืองดืม ค่า
อาหาร ค่าอุปกรณ์ ฯลฯ และ ค่าใช้จ่ายอืน ๆ ตามความจําเป็นและ
ประหยัด โดยถือปฏิบัติตาม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
เบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้า
ร่วมการแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 , ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557และ เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) หน้า 66 ลําดับที 7

โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตสดใส จํานวน 30,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมสุขภาพจิตสดใส ได้แก่ ค่าป้าย ค่า
วิทยากร ค่าพาหนะวิทยากร ค่าอาหารว่างพร้อมเครืองดืม ค่าอาหาร ค่า
อุปกรณ์ ฯลฯ และ ค่าใช้จ่ายอืน ๆ ตามความจําเป็นและประหยัด โดยถือ
ปฏิบัติตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
และ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) หน้า 66 ลําดับ
ที 8 

วันทีพิมพ์ : 30/8/2561  09:58:02 หน้า : 48/66

111



โครงการอบรมการจําหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าออนไลน์ จํานวน 20,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมการจําหน่ายสินค้าออ
นไลน์ ได้แก่ ค่าป้าย ค่าวิทยากร ค่าพาหนะวิทยากร ค่าอาหารว่างพร้อม
เครืองดืม ค่าอาหาร ค่าอุปกรณ์ ฯลฯ และ ค่าใช้จ่ายอืน ๆ ตามความจําเป็น
และประหยัด โดยถือปฏิบัติตาม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนัก
กีฬา เข้าร่วมการแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
 , ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557และ เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) หน้า 77 ลําดับที 2

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนําผู้สูงอายุตําบลแม่สูน จํานวน 30,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนําผู้สูงอายุ
ตําบลแม่สูน ได้แก่ ค่าป้าย ค่าวิทยากร ค่าพาหนะวิทยากร ค่าอาหารว่าง
พร้อมเครืองดืม ค่าอาหาร ค่าอุปกรณ์ ฯลฯ และ ค่าใช้จ่ายอืน ๆ ตามความ
จําเป็นและประหยัด โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้อง
ถิน พ.ศ. 2557และ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ
.2561-2564) หน้า 64 ลําดับที 3
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพงานด้านคุ้มครองเด็กแก่กลุ่มแกนนํา จํานวน 20,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพงานด้านคุ้มครองเด็ก
แก่กลุ่มแกนนํา ได้แก่ ค่าป้าย ค่าวิทยากร ค่าพาหนะวิทยากร ค่าอาหาร
ว่างพร้อมเครืองดืม ค่าอาหาร ค่าอุปกรณ์ ฯลฯ และ ค่าใช้จ่ายอืน ๆ ตาม
ความจําเป็นและประหยัด โดยถือปฏิบัติตาม ระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557และ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี(พ.ศ.2561-2564) หน้า 66 ลําดับที 9

โครงการอบรมพัฒนาอาชีพผู้สูงวัย จํานวน 30,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมพัฒนาอาชีพผู้สูงวัย ได้แก่ ค่า
ป้าย ค่าวิทยากร ค่าพาหนะวิทยากร ค่าอาหารว่างพร้อมเครืองดืม ค่า
อาหาร ค่าอุปกรณ์ ฯลฯ และ ค่าใช้จ่ายอืน ๆ ตามความจําเป็นและ
ประหยัด โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ
. 2557และ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564
) หน้า 72 ลําดับที 2
     

โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพือการเรียนรู้ จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพือการเรียนรู้ให้แก่
ผู้สูงอายุตําบลแม่สูน ฯลฯ ให้มีทักษะความรู้ในด้านต่างๆ เพิมขึน และค่า
ใช้อืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ และ ค่าใช้จ่ายอืน ๆ ตามความจําเป็นและ
ประหยัด โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ
. 2557และ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564
) หน้า 73 ลําดับที 4
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งบเงินอุดหนุน รวม 227,500 บาท
เงินอุดหนุน รวม 227,500 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนกองร้อยตํารวจตระเวนชายแดนที 334 จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามตามโครงการการศึกษาเพือต่อต้านการใช้ยา
เสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E ประเทศไทย)  ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว1791 ลว. 3 เม.ย
. 2560 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว3616 ลว
. 24 มิ.ย. 2560 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ. 2561– 2564
 )หน้า 98 ลําดับที 9 

อุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอฝาง จํานวน 127,500 บาท
1.อุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอฝาง (ศป.ปส.อ.ฝาง)จํานวน  50,000
 บาท 
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ใน
พืนทีหมู่บ้าน/ชุมชน อําเภอฝาง ประจําปีงบประมาณ 2562 
        
2. อุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอฝาง จํานวน  27,500 บาท  
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการงานรัฐพิธี ประจําปี 2562 
           
3. อุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอฝาง จํานวน 40,000 บาท  
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับจังหวัด
เชียงใหม่ ประจําปีงบประมาณ 2562    

4. อุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอฝาง จํานวน  10,000 บาท  
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการประเพณีสงกรานต์ ประจําปี 2562

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว1791 ลว. 3 เม.ย. 2560 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที
สุด ที มท 0808.2/ว3616 ลว. 24 มิ.ย. 2560 เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี(พ.ศ. 2561– 2564) หน้า 96 ลําดับที 2 ,หน้า 97 ลําดับที 5
 และ 6 , หน้า 98 ลําดับที 9 

เงินอุดหนุนเอกชน
อุดหนุนกลุ่มพัฒนาสตรีตําบลแม่สูน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่กลุ่มพัฒนาสตรีตําบลแม่สูน ดําเนินการตาม
โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี เช่น อบรมสัมมนา รณรงค์วันสตรี
สากล ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที
สุด ที มท 0808.2/ว1791 ลว. 3 เม.ย. 2560 หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว3616 ลว. 24 มิ.ย. 2560 เป็นไป
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ. 2561– 2564) หน้า 97 ลําดับที 7
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 250,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 250,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 250,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการออกกําลังกายเพือสุขภาพของประชาชน
ตําบลแม่สูน

จํานวน 250,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการออกกําลังกาย
เพือสุขภาพของประชาชนตําบลแม่สูน เช่น ค่าของรางวัล ค่าอาหารเครือง
ดืม ค่าซือสิงของ ค่าเช่าเครืองเสียง เครืองดนตรี ฯลฯ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561 –
 2564 ยุทธศาสตร์ที 7 หน้า 65
     

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 550,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 550,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 550,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการประเพณีหล่อเทียนและถวายเทียนจํานําพรรษา จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการประเพณีหล่อเทียนและถวายเทียน
จํานําพรรษา และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวกับประเพณี และพิธีกรรมทาง
ศาสนา ฯลฯ 
และ ค่าใช้จ่ายอืน ๆ ตามความจําเป็นและประหยัด โดยถือปฏิบัติตาม ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 , ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่า
ใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้อง
ถิน พ.ศ. 2557และ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564
) หน้า 89 ลําดับที 3
     

โครงการอนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีปีใหม่เมืองตําบลแม่สูน จํานวน 300,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีปีใหม่
เมืองตําบลแม่สูน ได้แก่ การจัดกิจกรรม อบรม ประชุม สัมมนา ซึงเป็น
การส่งเสริม สนับสนุน อนุรักษ์ สืบทอดวัฒนธรรมประเพณีปีใหม่เมือง ค่า
อาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าวิทยากร ฯลฯ และ 
ค่าใช้จ่ายอืน ๆ ตามความจําเป็นและประหยัด โดยถือปฏิบัติตาม ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 , ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่า
ใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้อง
ถิน พ.ศ. 2557และ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564
) หน้า 89 ลําดับที 1
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โครงการอนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมประเพณียีเป็งตําบลแม่สูน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมประเพณียี
เป็งตําบลแม่สูน เช่น ค่าอาหาร เครืองดืม ค่าของรางวัล ค่าดําเนินการ ค่า
ซือสิงของ ค่าเช่าเครืองเสียง เครืองดนตรี  ฯลฯ และ ค่าใช้จ่ายอืน ๆ ตาม
ความจําเป็นและประหยัด โดยถือปฏิบัติตาม ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา
และการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ
.ศ.2559 , ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ
. 2557และ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ
.2561-2564) หน้า 89 ลําดับที 2
โครงการอนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถินตําบลแม่
สูน

จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถินตําบลแม่สูน ได้แก่ การจัด จก
รรม อบรม ประชุม สัมมนา  ซึงเป็นการส่งเสริม สนับสนุน อนุรักษ์ สืบ
ทอดวัฒนธรรมท้องถิน ได้แก่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่า
วัสดุอุปกรณ์ ค่าวิทยากร ฯลฯ และ ค่าใช้จ่ายอืน ๆ ตามความจําเป็นและ
ประหยัด โดยถือปฏิบัติตาม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
เบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้า
ร่วมการแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 , ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557และ เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) หน้า 90 ลําดับที 6   

โครงการอบรมจริยธรรมและศีลธรรมของเยาวชน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมจริยธรรมและศีลธรรมของ
เยาวชนและอบรมเกียวกับยาเสพติดของเยาวชน ได้แก่ ค่าป้าย ค่า
วิทยากร ค่าพาหนะวิทยากร ค่าอาหารว่างพร้อมเครืองดืม ค่าอาหาร ค่า
อุปกรณ์ ฯลฯ และ  ค่าใช้จ่ายอืน ๆ ตามความจําเป็นและประหยัด โดยถือ
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
และ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) หน้า 90 ลําดับ
ที 5
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งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเทียว รวม 30,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการพัฒนาการท่องเทียวชุมชน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการโครงการพัฒนาการท่องเทียวชุมชน เช่น  ค่าใช้
จ่ายในการจัดทําแผนส่งเสริมการท่องเทียว ค่าจัดทําเอกสารคู่มือการท่อง
เทียว ค่าจัดนิทรรศการ ค่าจัดอบรมให้ความรู้เกียวกับการส่งเสริมการท่อง
เทียว ค่าจ้างเหมาตกแต่ง สถานที ซุ้มเวที จุดถ่ายภาพ ค่า
ดอกไม้ โคม ธง การทําสัญลักษณ์ แผนที แผนผัง แผ่นพับ ส่งเสริมการ
ท่องเทียว ค่าเช่าเครืองเสียง อุปกรณ์ไฟฟ้า ค่าโฆษณาและเผยแพร่ประชา
สัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาจัดการแสดงและจัดขบวนแห่ทางวัฒนธรรม ฯลฯ ค่า
ใช้จ่ายอืน ๆ ตามความจําเป็นและประหยัด โดยถือปฏิบัติตาม ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 , ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ
. 2557และ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ
.2561-2564) หน้า 79 ลําดับที 1

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทัวไปเกียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 3,212,480 บาท
งบบุคลากร รวม 2,215,080 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,215,080 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,204,260 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบลประจําปี จํานวน 4 อัตรา และเงิน
ปรับปรุงเงินเดือนพนักงานส่วนตําบลประจําปี ซึงปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทัวไปเกียวกับอุตสาหกรรมและการ
โยธา โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งประเภทบริหาร ประเภทวิชาชีพ
เฉพาะ และเชียวชาญเฉพาะให้กับพนักงาน อบต. ตามบัญชีอัตราเงิน
ประจําตําแหน่งของพนักงานส่วนท้องถิน ตามประกาศ ก.อบต.จ
.เชียงใหม่ เรือง หลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับการบริหารงานบุคคล
ของ อบต. (แก้ไขเพิมเติมถึง ฉบับที 31 ) โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่
เกิน 12 เดือน

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 885,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 7 อัตรา และเงินปรับปรุงค่า
ตอบแทนพนักงานจ้าง ซึงปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา งานบริหารทัวไปเกียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา
โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 65,820 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้าง ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิมการครองชีพชัวคราวของข้า
ราชการและลูกจ้างประจําส่วนราชการ (ฉบับที 6) พ.ศ. 2558 และมติ ก
.อบต.จ.เชียงใหม่ ครังที 7/2558 เมือวันที 20 ก.ค. 2558
โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน
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งบดําเนินงาน รวม 930,500 บาท
ค่าตอบแทน รวม 165,500 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 153,200 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนสําหรับพนักงานส่วนท้องถินเป็น
กรณีพิเศษ เงินรางวัลประจําปี ประจําปี พ.ศ. 2562 สําหรับพนักงาน อบต
. พนักงานครู อบต. ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง และพนักงานทีได้รับเงิน
เดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทนจากงบประมาณเงินอุดหนุนของรัฐบาล เพือ
เป็นการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานราชการ
และเป็นขวัญ กําลังใจในการปฏิบัติงาน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทน
อืนเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ. 2557 ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561 –
 2564 ยุทธศาสตร์ที 7 หน้า 87
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซือจัดจ้างและคณะกรรมการตรวจการจ้าง
จํานวน 40,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซือจัดจ้าง
และคณะกรรมการตรวจการจ้าง ฯลฯ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 12,300 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบลซึงมีสิทธิ
เบิกเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ตามระเบียบฯ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษา
พนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ.2541 และทีมีการแก้ไขเพิมเติม

วันทีพิมพ์ : 30/8/2561  09:58:02 หน้า : 54/66

117



ค่าใช้สอย รวม 500,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 300,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายให้ได้มาซึงบริการต่าง ๆ
(1) ถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ หรือจัดทําเอกสารรูป
เล่มอืนใดทีเกียวกับการดําเนินงานตามภารกิจและอํานาจหน้าทีของ อบต
.แม่สูน ทีสามารถเบิกจ่ายได้ในรายจ่ายนี
(2) ค่าจ้างเหมาโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่การดําเนินกิจการ
ของ อบต.แม่สูน ในสือประเภทต่าง ๆ เช่น วิทยุกระจาย
เสียง โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ วารสาร แผ่นพับ ป้ายประชาสัมพันธ์ สิงพิมพ์
ต่าง ๆ ค่าจัดทําป้ายหรือแผงปิดประกาศ การจ้างทําโปสเตอร์  การบันทึก
ภาพยนตร์ วีดีโอ วีดีทัศน์ ค่าล้างอัดขยายรูปถ่าย และค่าใช้จ่ายเพือ
โฆษณาและเผยแพร่อืน ๆ ทีเกียวกับการดําเนินงานตามภารกิจและอํานาจ
หน้าทีของ อบต.แม่สูน ทีสามารถเบิกจ่ายได้ในรายจ่ายนี
(3) ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าเบียประกัน ค่าใช้จ่ายใน
การดําเนินคดีตามคําพิพากษา ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียม
ทีดิน หรือ ค่าธรรมเนียมใด ๆ ทีเกียวกับการดําเนินงานตามภารกิจและ
อํานาจหน้าทีของ อบต.แม่สูน ทีสามารถเบิกจ่ายได้ในรายจ่ายนี
(4) ค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างเหมาทําการอย่างหนึงอย่างใด ซึงมิใช่
เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม เสริมสร้างครุภัณฑ์หรือสิงก่อสร้าง ฯลฯ
 เช่น ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพือปฏิบัติงานต่าง ๆ ค่าจ้างเหมา
พนักงานรักษาความปลอดภัย ค่าจ้างเหมาสูบนํา จ้างเหมารถรับจ้าง  จ้าง
เหมาทําความสะอาด จ้างเหมาขนย้าย ค่าบริการกําจัดปลวกหรือแมลง ค่า
จ้างเหมาทําของ และค่าจ้างเหมาอืน ๆ ฯลฯ  ทีเกียวกับการดําเนินงานตาม
ภารกิจและอํานาจหน้าทีของ อบต.แม่สูน ทีสามารถเบิกจ่ายได้ในรายจ่าย
นี
(5) ค่าจ้างเหมาอืน ๆ ทีเกียวกับการดําเนินงานตามภารกิจและอํานาจ
หน้าทีของ อบต.แม่สูน ทีสามารถเบิกจ่ายได้ในรายจ่ายนี
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวสามารถเฉลียจ่ายกันได้ทุกรายการ ภายในวงเงินทีตัง
ประมาณการไว้ โดยถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของกระทรวง
มหาดไทย หนังสือ ด่วนมาก ที มท 0808.2 / ว 7120 ลงวันที 9
 ธันวาคม 2559 และ อัตราทีกําหนดไว้ใน หนังสือ ที มท 0808.2 / ว
 1536 ลงวันที 19 มีนาคม 2561 

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาทรัพย์สิน เพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
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ค่าวัสดุ รวม 265,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าหนังสือ, เครืองคิดเลขขนาดเล็ก, เครืองเจาะกระดาษขนาด
เล็ก, ทีเย็บกระดาษขนาดเล็ก, ไม้บรรทัดเหล็ก,  กรรไกร, เก้าอี
พลาสติก, แปรงลบกระดานดํา, ตรายาง, ขาตัง (กระดานดํา), ทีถู
พืน, ตะแกรงวางเอกสาร, เครืองตัดโฟม, เครืองตัดกระดาษ, เครืองเย็บ
กระดาษ, กุญแจ, ภาพเขียน, แผนที, พระบรมฉายาลักษณ์, แผงปิด
ประกาศ, แผ่นป้ายชือสํานักงานหรือหน่วยงาน, แผ่นป้ายจราจรหรือแผ่น
ป้ายต่างๆ, มูลี, ม่านปรับแสง (ต่อผืน), พรม (ต่อผืน), นาฬิกาตังหรือ
แขวน, พระพุทธรูป, พระบรมรูปจํารอง, กระเป๋า, ตาชังขนาด
เล็ก, กระดาษ, หมึก, ดินสอ, ปากกา, ยางลบ, นํายาลบคําผิด, เทป
กาว, ชอล์ค, สมุด, ซองเอกสาร, ตลับผงหมึก, นําหมึก
ปรินท์, เทป พี วี ซี แบบใส, นํายาลบกระดาษไข, กระดาษไข, ไม้
บรรทัด, คลิป, เป๊ก, เข็มหมุด, กระดาษคาร์บอน, แฟ้ม, สมุดบัญชี, สมุด
ประวัติข้าราชการ, แบบพิมพ์, ผ้าสําลี, ธงชาติ, สิงพิมพ์ทีได้จากการซือ
หรือจ้างพิมพ์, ของทีใช้ในการบรรจุหีบห่อ, นํามัน ไข ขีผึง, นําดืมสําหรับ
บริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไมโครโฟน, ขาตังไมโครโฟน, หัวแร้งไฟฟ้า, เครืองวัด
กระแสไฟฟ้า, เครืองวัดแรงดันไฟฟ้า, มาตรสําหรับตรวจวงจร
ไฟฟ้า, เครืองประจุไฟ, ฟิวส์, สายไฟฟ้า, หลอดไฟฟ้า, หลอดไฟ, เข็มขัด
รัดสายไฟฟ้า, ปลักไฟฟ้า, สวิตซ์ไฟฟ้า, หลอดวิทยุทรานซิสเตอร์และชิน
ส่วนวิทยุ, ลูกถ้วยสายอากาศ, รีซีสเตอร์, มูฟวิงคอยส์คอนเดนเซอร์, ขา
หลอดฟลูออเรสเซนซ์, เบรกเกอร์, สายอากาศ หรือเสาอากาศสําหรับ
วิทยุ, เครืองรับโทรทัศน์, จานรับสัญญาณดาวเทียม, ดอกลําโพง, แผง
วงจร, ผังแสดงวงจรต่างๆ, แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ 

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไม้
ต่างๆ, ค้อน, คีม, ชะแลง, จอบ, สิว, เสียม, เลือย, ขวาน, กบไสไม้, เทป
วัดระยะ, เครืองวัดขนาดเล็ก เช่น ตลับเมตร ลูกดิง, สว่าน, โถส้วม, อ่าง
ล้างมือ, ราวพาดผ้า, นํามันทาไม้, ทินเนอร์, สี, ปูนซีเมนต์, ทราย, อิฐหรือ
ซีเมนต์บล็อก, กระเบือง, สังกะสี, ตะปู, เหล็กเส้น, แปรงทาสี, ปูนขาว, ท่อ
นําและอุปกรณ์ประปา, ท่อต่างๆ, ท่อนําบาดาล ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไขควง, ประแจ, แม่แรง, กุญแจปากตาย, กุญแจเลือน, คีม
ล็อค, ล็อคเกียร์, ล็อคคลัตช์, กระจกโค้งมน, ล็อคพวงมาลัย, สัญญาณไฟ
กระพริบ, สัญญาณไฟฉุกเฉิน, กรวยจราจร, ยางรถยนต์, นํามัน
เบรก, น๊อตและสกรู, สายไมล์, เพลา, ฟิล์มกรองแสง, เบาะรถยนต์, เครือง
ยนต์ (อะไหล่), ชุดเกียร์รถยนต์, เบรก, ครัช, พวงมาลัย, สายพานใบ
พัด, หม้อนํา, หัวเทียน, แบตเตอรี, จานจ่าย, ล้อ, ถังนํามัน, ไฟหน้า, ไฟ
เบรก, อานจักรยาน, ตลับลูกปืน, กระจกมองข้างรถยนต์, กันชนรถ
ยนต์, เข็มขันนิรภัย ฯลฯ

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าแก๊สหุงต้ม, นํามันเชือเพลิง, นํามันดีเซล, นํามัน
ก๊าด, นํามันเบนซิน, นํามันเตา, นํามันจารบี, นํามันเครือง, ถ่าน, ก๊าส
 ฯลฯ
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นขาตังกล้อง, ขาตังเขียนภาพ, กล้องและระวิงใส่ฟิล์ม
ภาพยนตร์, เครืองกรอเทป, เลนส์ซูม, กระเป๋าใส่กล้องถ่าย
รูป, พู่กัน, สี, กระดาษเขียนโปสเตอร์, ฟิล์ม, เมมโมรีการ์ด, ฟิล์ม
สไลด์, แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร์, วิดีโอเทป, แผ่นซีดี), รูปสี
หรือขาวดําทีได้จากการล้าง อัดขยาย, ภาพดาวเทียม ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าแผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล, อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล (
Diskett, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disk, Digital
 Video Disk, Flash Drive), เทปบันทึก
ข้อมูล (Reel Magnetic Tape, Cassette Tape, Cartrige Tape), 
หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครืองพิมพ์คอมพิวเตอร์, ตลับผงหมึก
สําหรับเครืองพิมพ์แบบเลเซอร์, กระดาษต่อเนือง, สายเคเบิล, หน่วย
ประมวลผล, ฮาร์ดดิสก์ไดนร์, ซีดีรอมไดร์ฟ, แผ่นกรองแสง, แผงแป้น
อักขระหรือแป้นพิมพ์ (Key Board), เมนบอร์ด (Main Board), เมมโม
รีชิป (Memor Chip) เช่น RAM, คัตเตอร์ฟีด
เตอร์ (Cut Sheet Feeder), เมาส์ (Mouse), พรินเตอร์สวิตชิง
บ๊อกซ์ (Print Switching Box), เครืองกระจายสัญญาณ (Hub), แผ่นวง
จรอิเล็กทรอนิก
ส์ (Card) 
เช่น Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Card 
เป็นต้น เครืองอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ เช่น แบบดิส
เกตต์ (Diskette), แบบฮาร์ดดิสเกตต์ (Hard Disk), แบบซีดีรอม (CD-
ROM), แบบออพติคอล (Optical) ฯลฯ
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งบลงทุน รวม 66,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 66,900 บาท
ครุภัณฑ์สํารวจ
กล้องระดับ จํานวน 34,000 บาท
เพือจ่ายเป็น ค่าจัดซือกล้องระดับ ขนาดกําลังขยาย 30 เท่า 
ราคาชุดละ 34,000.-บาท จํานวน 1 ชุด

1) เป็นกล้องชนิดอัตโนมัติพร้อมขาตัง
2) กล้องเล็งเป็นระบบเห็นภาพตังตรงตามธรรมชาติ
3) มีกําลังขยายไม่น้อยกว่า 30 เท่า
4) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของเลนส์ปากกล้องไม่น้อยกว่า 35 มิลลิเมตร
5) ขนาดความกว้างของภาพทีเห็นในระยะ 100 เมตร 
   ไม่น้อยกว่า 2.30 เมตร หรือ 1 องศา 20 ลิปดา
6) ระยะมองเห็นภาพชัดใกล้สุดไม่เกิน 2 เมตร
7) ค่าตัวคูณคงที 100
8) มีระบบอัตโนมัติโดยใช้ Compensator
   ทีมีช่วงการทํางานของระบบอัตโนมัติไม่น้อยกว่า + / - 12 ลิปดา
9) ความละเอียดในการทําระดับในระยะ 1 กิโลเมตร ไม่เกิน+ / - 1.5
 มิลลิเมตร
10) ความไวของระดับนําฟองกลมไม่เกินกว่า 10 ลิปดา ต่อ 2 มิลลิเมตร
หรือไวกว่า
11) มีจานองศาอ่านมุมราบ 360 องศา มีขีดกํากับทุก ๆ 1 องศา
12) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของจานองศาไม่น้อยกว่า 80 มิลลิเมตร
13) อ่านค่ามุมโดยตรงไม่เกิน 1 องศา
14) อ่านมุมโดยประมาณไม่เกิน 6 ลิปดา
15) ต้องได้รับประกาศนียบัตร ISO 9001
16) อุปกรณ์ประกอบด้วย
(1) มีกล่องบรรจุกล้องกันสะเทือนได้
(2) มีขาตังกล้องเลือนขึนลงได้ พร้อมลูกดิงและสาย 1 ชุด
(3) มีฝาครอบเลนส์
(4) มีชุดเครืองมือปรับแก้ประจํากล้อง
หมายเหตุ : การพิจารณาค่าความไว พิจารณาจากตัวเลขซึงมีค่ายิงน้อยยิง
ดี

ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนมกราคม 2561 
หน้า 22 ลําดับที 11.1 รายการที 11.1..2 คุณลักษณะเฉพาะสังเขป
หน้า 82-83 และ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(2561-2564)ฉบับ
เพิมเติม ครังที 1 (ประกาศเมือ 22 กุมภาพันธ์ 2561)หน้า 59 ลําดับ
ที 35
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เครืองหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็น ค่าจัดซือเครืองหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา 
ราคาตัวละ 25,000.-บาท จํานวน 1 เครือง
1) มีเครืองรับสัญญาณ GPS แบบความไวสูง
2) มีจอภาพแสดงผลแบบ LCD
3) บันทึกข้อมูลตําแหน่งพิกัดได้ไม่น้อยกว่า 2,000 จุด และ สร้างเส้นทาง
ได้ 200 เส้นทาง
4) บันทึกข้อมูลค่าพิกัดโดยอัตโนมัติได้ถึง 10,000 จุด
5) มีแผนทีประเทศไทยบรรจุอยู่ และข้อมูลตําแหน่งสถานทีสําคัญไม่น้อย
กว่า 500,000 ตําแหน่ง
6) มีเข็มทิศอิเล็กทรอนิกส์และระบบหาค่าความสูงโดยการวัดความดัน
บรรยากาศ
7) มีพอร์ตสําหรับเชือมต่อกับเครืองคอมพิวเตอร์ผ่านทาง USB port 
แบบ High-Speed
หมายเหตุ : เครืองหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม แบบพกพา มีชือเรียกอืน
คือ
    เครืองอ่านพิกัดทางภูมิศาสตร์
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนมกราคม 2561 
หน้า 22 ลําดับที 11.3 รายการที 11.3 คุณลักษณะเฉพาะสังเขปหน้า 87
 และ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(2561-2564)ฉบับเพิมเติม ครัง
ที 1 (ประกาศเมือ 22 กุมภาพันธ์ 2561)หน้า 60 ลําดับที 36

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา ชนิด Network แบบที 1 จํานวน 7,900 บาท
เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดํา ชนิด Network 
แบบที 1 (27 หน้า/นาที) ราคาเครืองละ 7,900 บาท จํานวน 1 เครือง
คุณลักษณะพืนฐาน
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm)
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
- มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB
- มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า 
  จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า 
 จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-
Fi) ได้
- มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2561 ณ วันที 23 พฤษภาคม 2561
 หน้า 17 ลําดับที 45 และ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(2561-
2564)ฉบับเพิมเติม ครังที 1 (ประกาศเมือ 22 กุมภาพันธ์ 2561
)หน้า 60 ลําดับที 37
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งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน รวม 5,816,400 บาท
งบลงทุน รวม 5,816,400 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 5,816,400 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
ก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน (แบบไม่มีรอยต่อตามยาว) หมู่ที 17 บ้าน
หนองยาวเหนือ

จํานวน 500,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน(แบบไม่มีรอยต่อตาม
ยาว) ขนาดผิวจราจร
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 195 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพืนทีไม่น้อย
กว่า 780 ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง หมู่ที 17 บ้านหนองยาวเหนือ ตําบล
แม่สูน อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ (ตามการออกแบบและประมาณ
ราคา ที อบต.แม่สูน กําหนดและได้รับการอนุมัติแบบแล้ว) เป็นตามกรอบ
อํานาจหน้าทีในพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วน
ตําบล พุทธศักราช 2537 และทีแก้ไขเพิมเติมจนถึงปัจจุบัน ส่วน
ที 3 มาตรา 67(1) และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี(2561-2565) ฉบับต้น (ประกาศเมือ 31 ตค 2559) หน้า 61 ลําดับ
ที 66
ก่อสร้างรางระบายนํา คสล. ย่านชุมชน ชนิด ก-30 หมู่ที 10 บ้านสันมะเฟือง จํานวน 450,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายนํา คสล. ย่านชุมชน ชนิด ก-30 ขนาด
กว้าง 0.30 เมตร  สูง 0.30 เมตร ยาว 164.00 เมตร หมู่ที 10 บ้านสัน
มะเฟือง ตําบลแม่สูน อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ (ตามการออกแบบและ
ประมาณราคา ที อบต.แม่สูน กําหนดและได้รับการอนุมัติแบบแล้ว) เป็น
ตามกรอบอํานาจหน้าทีในพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหาร
ส่วนตําบล พุทธศักราช 2537 และทีแก้ไขเพิมเติมจนถึงปัจจุบัน ส่วน
ที 3 มาตรา 67(1) และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี(2561-2565) ฉบับเพิมเติม ครังที 1 (ประกาศเมือ 22 กพ
 2561) หน้า 60 ลําดับที 13
ก่อสร้างรางระบายนํา คสล. ย่านชุมชน ชนิด ก-30 หมู่ที 12 บ้านสันมะม่วง จํานวน 495,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายนํา คสล. ย่านชุมชน ชนิด ก-30 ขนาด
กว้าง 0.30 เมตร สูง 0.30 เมตร ยาว 182.00 เมตร หมู่ที 12 บ้านสัน
มะม่วง ตําบลแม่สูน อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ (ตามการออกแบบและ
ประมาณราคา ที อบต.แม่สูน กําหนดและได้รับการอนุมัติแบบแล้ว) เป็น
ตามกรอบอํานาจหน้าทีในพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหาร
ส่วนตําบล พุทธศักราช 2537 และทีแก้ไขเพิมเติมจนถึงปัจจุบัน ส่วน
ที 3 มาตรา 67(1) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(2561-2564) ฉบับ
เพิมเติม ครังที 1 (ประกาศเมือ 22 กพ 2561) หน้า 13 ลําดับที 45
ก่อสร้างรางระบายนํา คสล. ย่านชุมชน ชนิด ก-30 หมู่ที 14 บ้านสันติพัฒนา จํานวน 496,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายนํา คสล. ย่านชุมชน ชนิด ก-30 ขนาด
กว้าง0.30 เมตร สูง 0.30 เมตร ยาว 180.00 เมตร หมู่ที 14 บ้านสันติ
พัฒนา ตําบลแม่สูน อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ (ตามการออกแบบและ
ประมาณราคา ที อบต.แม่สูน กําหนดและได้รับการอนุมัติแบบแล้ว) เป็น
ตามกรอบอํานาจหน้าทีในพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหาร
ส่วนตําบล พุทธศักราช 2537 และทีแก้ไขเพิมเติมจนถึงปัจจุบัน ส่วน
ที 3 มาตรา 67(1) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(2561-2564) ฉบับ
เพิมเติม ครังที 1 (ประกาศเมือ 22 กพ 2561) หน้า 15 ลําดับที 51
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ก่อสร้างรางระบายนํา คสล. ย่านชุมชน ชนิด ก-30 หมู่ที 16 บ้านหนองยาว
ใต้

จํานวน 495,900 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายนํา คสล. ย่านชุมชน ชนิด ก- 30 ขนาด
กว้าง 0.30 เมตร สูง 0.30 เมตร  ยาว 182.00 เมตร หมู่ที 16 บ้าน
หนองยาวใต้ ตําบลแม่สูน อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ (ตามการออกแบบ
และประมาณราคา ที อบต.แม่สูน กําหนดและได้รับการอนุมัติแบบ
แล้ว) เป็นตามกรอบอํานาจหน้าทีในพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องค์การบริหารส่วนตําบล พุทธศักราช 2537 และทีแก้ไขเพิมเติมจนถึง
ปัจจุบัน ส่วนที 3 มาตรา 67(1) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี(2561-2564) ฉบับเพิมเติม ครังที 1 (ประกาศเมือ 22 กพ
 2561) หน้า 62 ลําดับที 20
ก่อสร้างรางระบายนํา คสล. ย่านชุมชน ชนิด ก-30 หมู่ที 2 บ้านปางสัก จํานวน 313,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายนํา คสล. ย่านชุมชน ชนิด ก-30 ขนาด
กว้าง 0.30 เมตร สูง 0.30 เมตร  ยาว 114.00 เมตร หมู่ที 2 บ้านปาง
สัก ตําบลแม่สูน อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ (ตามการออกแบบและ
ประมาณราคา ที อบต.แม่สูน กําหนดและได้รับการอนุมัติแบบแล้ว) เป็น
ตามกรอบอํานาจหน้าทีในพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหาร
ส่วนตําบล พุทธศักราช 2537 และทีแก้ไขเพิมเติมจนถึงปัจจุบัน ส่วน
ที 3 มาตรา 67(1) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(2561-2564) ฉบับ
ต้น (ประกาศเมือ 31 ตค 2559) หน้า 41 ลําดับที 6
ก่อสร้างรางระบายนํา คสล. ย่านชุมชน ชนิด ก-30 หมู่ที 3 บ้านแม่สูนน้อย จํานวน 352,600 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายนํา คสล. ย่านชุมชน ชนิด ก-30  ขนาด
กว้าง 0.30 เมตร สูง 0.30 เมตร  ยาว 128.00 เมตร หมู่ที 3 บ้านแม่สูน
น้อย ตําบลแม่สูน อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ (ตามการออกแบบและ
ประมาณราคา ที อบต.แม่สูน กําหนดและได้รับการอนุมัติแบบแล้ว) เป็น
ตามกรอบอํานาจหน้าทีในพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหาร
ส่วนตําบล พุทธศักราช 2537 และทีแก้ไขเพิมเติมจนถึงปัจจุบัน ส่วน
ที 3 มาตรา 67(1) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(2561-2564) ฉบับ
เพิมเติม ครังที 1 (ประกาศเมือ 22 กพ 2561) หน้า 5 ลําดับที 15
ก่อสร้างรางระบายนํา คสล. ย่านชุมชน ชนิด ก-30 หมู่ที 8 บ้านเพชร
ไพฑูรย์

จํานวน 391,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายนํา คสล. ย่านชุมชน ชนิด ก-30 ขนาด
กว้าง 0.30 เมตร สูง 0.30 เมตร   ยาว 142.00 เมตร หมู่ที 8 บ้าน
นิคม:เพชรไพฑูรย์ ตําบลแม่สูน อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ (ตามการ
ออกแบบและประมาณราคา ที อบต.แม่สูน กําหนดและได้รับการอนุมัติ
แบบแล้ว) เป็นตามกรอบอํานาจหน้าทีในพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องค์การบริหารส่วนตําบล พุทธศักราช 2537 และทีแก้ไขเพิมเติมจนถึง
ปัจจุบัน ส่วนที 3 มาตรา 67(1) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี(2561-2564) ฉบับต้น (ประกาศเมือ 31 ตค 2559) หน้า 49 ลําดับ
ที 30
ก่อสร้างรางระบายนํา คสล. ย่านชุมชน ชนิด ก-30 หมู่ที 9 บ้านสันดินแดง จํานวน 494,900 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายนํา คสล. ย่านชุมชน ชนิด ก-30 ขนาด
กว้าง 0.30 เมตร สูง 0.30 เมตร ยาว 182.00 เมตร หมู่ที 9 บ้านสันดิน
แดง ตําบลแม่สูน อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ (ตามการออกแบบและ
ประมาณราคา ที อบต.แม่สูน กําหนดและได้รับการอนุมัติแบบแล้ว) เป็น
ตามกรอบอํานาจหน้าทีในพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหาร
ส่วนตําบล พุทธศักราช 2537 และทีแก้ไขเพิมเติมจนถึงปัจจุบัน ส่วน
ที 3 มาตรา 67(1) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(2561-2564) ฉบับ
เพิมเติม ครังที 1 (ประกาศเมือ 22 กพ 2561) หน้า 10 ลําดับที 35
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ก่อสร้างรางส่งนํา คสล. ชนิดรางริน หมู่ที 11 บ้านสันป่าเกียะ จํานวน 491,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางส่งนํา คสล.ชนิดรางริน ขนาด
กว้าง 1.00 เมตร สูง 1.05 เมตร ยาว 120.00 เมตร หมู่ที 11 บ้านสันป่า
เกียะ ตําบลแม่สูน อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ (ตามการออกแบบและ
ประมาณราคา ที อบต.แม่สูน กําหนดและได้รับการอนุมัติแบบแล้ว) เป็น
ตามกรอบอํานาจหน้าทีในพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหาร
ส่วนตําบล พุทธศักราช 2537 และทีแก้ไขเพิมเติมจนถึงปัจจุบัน ส่วน
ที 3 มาตรา 67(1) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(2561-2564) ฉบับ
เพิมเติม ครังที 1 (ประกาศเมือ 22 กพ 2561) หน้า 12 ลําดับที 40
ก่อสร้างรางส่งนํา คสล. ชนิดรางริน หมู่ที 13 บ้านใหม่โป่งผา จํานวน 495,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางส่งนํา คสล.ชนิดรางริน ขนาด
กว้าง 1.00 เมตร สูง 0.75 เมตร ยาว 190.00 เมตร หมู่ที 13 บ้านใหม่
โป่งผา ตําบลแม่สูน อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ (ตามการออกแบบและ
ประมาณราคา ที อบต.แม่สูน กําหนดและได้รับการอนุมัติแบบ
แล้ว) ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี(2561-2564) ฉบับเพิมเติม ครัง
ที 1 (22 กพ 61) ยุทธศาตร์ที 1 หน้า 14 ลําดับที 48
ก่อสร้างรางส่งนํา คสล. ชนิดรางริน หมู่ที 4 บ้านสันป่าแดง จํานวน 342,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางส่งนํา คสล.ชนิดรางริน ขนาดกว้าง 1.00
 เมตร สูง 0.75 เมตร ยาว 132.00 เมตร หมู่ที 4 บ้านสันป่าแดง ตําบล
แม่สูน อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่  (ตามการออกแบบและประมาณ
ราคา ที อบต.แม่สูน กําหนดและได้รับการอนุมัติแบบแล้ว)ปรากฎในแผน
พัฒนาท้องถินสีปี(2561-2564)ฉบับที 1 (31 ตค 59) ยุทธศาตร์ที 1
 หน้า 44 ลําดับที 14 

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง จํานวน 500,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษา ปรับปรุง ประกอบ ดัดแปลง ซ่อมแซมสิงก่อ
สร้าง ฯลฯ

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 1,116,010 บาท
งบบุคลากร รวม 762,720 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 762,720 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 402,720 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบลประจําปี จํานวน 1 อัตรา และเงิน
ปรับปรุงเงินเดือนพนักงานส่วนตําบลประจําปี ซึงปรากฏในแผนงานการ
เกษตร งานส่งเสริมการเกษตร โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 324,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 3 อัตรา และเงินปรับปรุงค่า
ตอบแทนพนักงานจ้าง ซึงปรากฏในแผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการ
เกษตร โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 36,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้าง ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิมการครองชีพชัวคราวของข้า
ราชการและลูกจ้างประจําส่วนราชการ (ฉบับที 6) พ.ศ. 2558 และมติ ก
.อบต.จ.เชียงใหม่ ครังที 7/2558 เมือวันที 20 ก.ค. 2558
โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน
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งบดําเนินงาน รวม 353,290 บาท
ค่าตอบแทน รวม 53,290 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 53,290 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนสําหรับพนักงานส่วนท้องถินเป็น
กรณีพิเศษ เงินรางวัลประจําปี ประจําปี พ.ศ. 2562 สําหรับพนักงาน อบต
. พนักงานครู อบต. ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง และพนักงานทีได้รับเงิน
เดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทนจากงบประมาณเงินอุดหนุนของรัฐบาล เพือ
เป็นการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานราชการ
และเป็นขวัญ กําลังใจในการปฏิบัติงาน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทน
อืนเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ. 2557 ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี 
พ.ศ. 2561 – 2564 ยุทธศาสตร์ที 7 หน้า 87

ค่าใช้สอย รวม 300,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทาง
การเกษตรตําบลแม่สูน

จํานวน 170,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินโครงการให้กับศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี
ทางการเกษตรตําบลแม่สูน เป็นค่าอบรมถ่ายทอดความรู้ให้แก่
ประชาชน    ค่าสัมมนา ศึกษาดูงาน ค่าจัดกิจกรรมต่างๆ ค่าจัดซือ
วัสดุ อุปกรณ์  ค่าจัดซือเมล็ดพันธุ์พืช / พันธุ์สัตว์ ต่างๆ และ ค่าใช้จ่าย
อืน ๆ ตามความจําเป็นและประหยัด โดยถือปฏิบัติตาม ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 , ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ
. 2557และ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ
.2561-2564) หน้า 78 ลําดับที 4
โครงการศูนย์เรียนรู้การปลูกพืชโรงเรือน จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินโครงการศูนย์การเรียนรู้การปลูกพืชในโรง
เรือน เป็นค่าอบรมถ่ายทอดความรู้ให้แก่ประชาชน ค่าสัมมนา ศึกษาดู
งาน ค่าจัดกิจกรรมต่างๆ ค่าจัดซือวัสดุ อุปกรณ์  ค่าจัดซือเมล็ดพันธุ์
พืช และ ค่าใช้จ่ายอืน ๆ ตามความจําเป็นและประหยัด โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557และ เป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) หน้า 80 ลําดับที 3
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โครงการส่งเสริมประชาชนในการดํารงชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนิงานโครงการส่งเสริมประชาชนในการ
ดํารงชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การลดรายจ่าย เช่น การ
ปลูกผักสวนครัวรัวกินได้ การลดละเลิกอบายมุข หรือมีการผลิตของใช้ใน
ชีวิตประจําวัน เพือทดแทนการซือจากภายนอก การส่งเสริม
อาชีพ กิจกรรมการประหยัด เช่น การทําบัญชีครัวเรือน กิจกรรมด้านการ
เรียนรู้ การดํารงชีวิตอย่างมีเหตุผล เช่น การดูแลสุขภาพ การบริโภค
อาหารปลอดภัย กิจกรรมด้านการอนุรักษ์สิงแวดล้อมและใช้ทรัพยากร
อย่างยังยืน เช่น การคัดแยกขยะครัวเรือน การประหยัดพลังงาน มี
กิจกรรมด้านการเอือเฟือเผือแผ่ ซึงกันและกัน เช่น การร่วมกิจกรรม
สาธารณะ การช่วยเหลือคนจน การร่วมงานประเพณีวัฒนธรรม ฯลฯ
 และ ค่าใช้จ่ายอืน ๆ ตามความจําเป็นและประหยัด โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0891.4
 /ว1659 ลว. 24 ส.ค. 2553 และ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที
ท้องถิน พ.ศ. 2557และ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-
2564) หน้า 80 ลําดับที 2
     

งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้ รวม 70,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 70,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมเหมืองฝาย จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษา ซ่อมแซมเหมืองฝาย ค่าพัฒนาผู้ดูแลเหมือง
ฝาย ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ และ ค่าใช้จ่ายอืน ๆ ตามความจําเป็นและ
ประหยัด และ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ
.2561-2564) หน้า 91 ลําดับที 2
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนืองมาจากพระราชดําริ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนืองมาจากพระ
ราชดําริ ฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ
.) ได้แก่ กิจกรรมสํารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช กิจกรรมปลูกรักษา
พันธุกรรมพืช กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช กิจกรรม
ศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช กิจกรรมวางแผนพัฒนาพันธุ์พืช กิจกรรมสร้าง
จิตสํานึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช และกิจกรรมพิเศษสนับสนุนการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช เป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน เช่น ค่า
สมนาคุณ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครือง
ดืม ค่าจัดทําสือประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ ค่าจัดทําคู่มือปฏิบัติงาน ค่าตอบ
แทน การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าจัดทําเอกสาร ค่าจัดทําใบ
ประกาศนียบัตร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และ ค่าใช้จ่าย   อืน ๆ ทีเกียวข้อง ตาม
ความจําเป็นและประหยัด โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน ด่วนทีสุดที มท 0891.54 / ว 164 ลงวันที 26
 มกราคม 2558 และ เป็นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วม
การแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 , ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557 , เป็นไปตามแผนพัฒนาท้อง
ถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) หน้า 91 ลําดับที 3
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 25,630,200 บาท
งบกลาง รวม 25,630,200 บาท
งบกลาง รวม 25,630,200 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 461,000 บาท
เพือจ่ายสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง ในอัตราร้อยละ 5 
ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท. 0809.5
/ว9 ลว. 22 ม.ค. 2557, พ.ร.บ. ประกันสังคม พ.ศ. 2533 และหนังสือ
สํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท. 0809.5/ว81 ลว. 10
 ก.ค. 2557

เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 19,338,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 2,237 คน จํานวน 12 เดือน
อายุ 60 - 69 ปี จํานวน 1,475 คน
อายุ 70 - 79 ปี จํานวน 504 คน
อายุ 80 - 89 ปี จํานวน 231 คน
อายุ 90 ปีขึนไป จํานวน 27 คน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบียยังชีพผู้
สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2552 

เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 4,032,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเบียยังชีพผู้พิการ จํานวน 420 คนๆ ละ 800
 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วย หลักเกณฑ์การจ่ายเบียความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน ฉบับที 2 พ.ศ. 2559    

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 600,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์ทีแพทย์ได้รับรองและทําการ
วินิจฉัยแล้ว มีฐานะยากจนหรือถูกทอดทิง ขาดผู้อุปการะดูแล ไม่สามารถ
ประกอบอาชีพเลียงตนเองได้ จํานวน 100 คนๆ ละ 500
 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
สงเคราะห์เพือการยังชีพองค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2548
     

สํารองจ่าย จํานวน 379,200 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินจําเป็นเร่งด่วนซึงไม่สามารถคาด
การณ์ล่วงหน้าได้ เช่น การเกิดสาธารณภัยต่าง ๆ
 (อุทกภัย อัคคีภัย วาตภัย ภัยแล้ง ภัยหนาว แผ่นดินไหว ดินโคลน
ถล่ม หรือเพือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน หรือ กรณีทีมี
ความจําเป็นต้องจ่ายนอกเหนือจากทีงบประมาณตังจ่ายไว้ เป็นไปตาม
แนวทาง หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0313.4 / ว 604 ลง
วันที 12 มีนาคม 2545 , หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2 / ว
 3215 ลงวันที 6 มิถุนายน 2559 หรือกรณัทีมีหนังสือสังการให้เบิกจ่าย
ได้จากเงินประเภทนี
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รายจ่ายตามข้อผูกพัน
สมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพ จํานวน 380,000 บาท
เพือจ่ายสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพ ระดับท้องถินหรือ
พืนที อบต.แม่สูน จํานวน 380,000 บาท ในอัตราร้อยละ 50 ของเงินจัด
สรร สปสช. ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่ง
ชาติ เรือง การกําหนดหลักเกณฑ์เพือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถินดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ พ.ศ
. 2557 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
. 0891.3/ว 1514 ลว. 26 ก.ค. 2554
สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลแม่สูน จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลแม่สูน ตามทีรัฐบาลมีนโยบาย
สนับสนุนการดําเนินงานสวัสดิการชุมชนทีประชาชนออมทรัพย์ร่วมกันจัด
ตังเป็นกองทุนสวัสดิการชุมชน เพือเป็นการสร้างหลักประกันความมันคง
ของชุมชนและสังคมในการพัฒนาสู่คุณภาพชีวิตทีดี ฯ โดยถือปฏิบัติตาม
แนวทางหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2 / ว
 4295 ลงวันที 3 สิงหาคม 2560

เงินช่วยพิเศษ จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าทําศพ กรณีผู้บริหาร พนักงานส่วนตําบล และ
พนักงานจ้างเสียชีวิตในขณะ ปฏิบัติราชการ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราช
การ พ.ศ. 2526 และทีมีการแก้ไขเพิมเติม

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 300,000 บาท
เพือสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ/พนักงานส่วนตําบล ในอัตรา
ร้อยละ 1 ของรายได้ 
หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน ที มท
 0808.5/ว29 ลว. 12 ก.ค. 2560
หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน ที มท
 0808.5/ว30 ลว. 12 ก.ค. 2560
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