
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2560
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่สูน
อําเภอ  ฝาง      จังหวัดเชียงใหม่

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน  83,000,000  บาท  จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง    หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป  แยกเป็น  

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 10,508,400 บาท
งบบุคลากร รวม 7,125,600 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
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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

เงินเดือน  (ฝ่ายประจํา) รวม 3,255,240 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,486,320 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล  พร้อมทัง  
เงินปรับปรุงประจําปีตามตําแหน่งและอัตราที  ก.อบต.  
กําหนด  ฯลฯ  ตามตําแหน่งและอัตราทีกําหนด
โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน  12  เดือน

เงินเพิมต่าง  ๆ  ของพนักงาน จํานวน 84,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนในอัตราเท่ากับอัตรา
เงินประจําตําแหน่งให้กับข้าราชการทีได้รับเงินประจําตําแหน่ง
ตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่ง  

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

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,389,360 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง  ตามอัตรา  
ทีกําหนด  โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน  12  เดือน

เงินเพิมต่าง  ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 169,560 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้าง  
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิมการ
ครองชีพชัวคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจําส่วนราชการ  
(ฉบับที  6)  พ.ศ.  2558  และมติ  ก.อบต.จ.เชียงใหม่  ครังที  7/2558
เมือวันที  20  ก.ค.  2558
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งบดําเนินงาน รวม 3,165,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 340,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 290,000 บาท

-  เงินประโยชน์ตอบแทนอืนฯ  จํานวน  240,000  บาท  
เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนสําหรับพนักงานส่วนท้องถินเป็น
กรณีพิเศษ  เงินรางวัลประจําปี  (โบนัส)  ประจําปี  พ.ศ.  2560  สําหรับ
พนักงาน  อบต.  พนักงานครู  อบต.  ลูกจ้างประจํา  พนักงานจ้าง  และ
พนักงานทีได้รับเงินเดือน  ค่าจ้าง  และค่าตอบแทนจากงบประมาณเงินอุด
หนุนของรัฐบาล  เพือเป็นการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของงานราชการและเป็นขวัญ  กําลังใจในการปฏิบัติงาน
ตังจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์
ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ  พ.ศ.  2557
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.  2560  -  2562  ยุทธศาสตร์ที  7
  หน้า  54  

  -  เงินตอบแทนเจ้าหน้าทีในการเลือกตัง  จํานวน    50,000  บาท  
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่เจ้าหน้าทีในการเลือกตัง  กรณีเลือกตังซ่อม
หรือครบวาระ  หรือมีการแบ่งแยกหมู่บ้านใหม่  ฯลฯ
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.  2560  -  2562  ยุทธศาสตร์ที  7
  หน้า  54  

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานส่วนตําบล,  ลูกจ้างประจํา  และ
พนักงานจ้างทีปฏิบัติงาน  นอกเวลาราชการ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ผู้บริหาร  
พนักงานส่วนตําบลและลูกจ้าง  ซึงมีสิทธิเบิกเงินค่าช่วยเหลือ
การศึกษาบุตรได้ตามระเบียบฯ  

ค่าใช้สอย รวม 1,340,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 600,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร,  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ,  ค่าซัก
ฟอก,  ค่ากําจัดสิงปฏิกูล,  ค่าระวางบรรทุก,  ค่าเช่าทรัพย์สิน  (ยกเว้น  ค่าเช่า
บ้าน),  ค่าโฆษณาและเผยแพร่  (รายจ่ายเกียวกับการจ้างเหมาโฆษณาและ
เผยแพร่  ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง  โทรทัศน์  โรงมหรสพ  หรือสิงพิมพ์
ต่างๆ),  ค่าธรรมเนียมต่างๆ,  ค่าลงทะเบียน,  ค่าเบียประกัน,  ค่าใช้จ่ายใน
การดําเนิน  คดีตามคําพิพากษา,  ค่าจ้างเหมาบริการ,  ค่าติดตังโทรศัพท์  ค่า
ใช้จ่ายต่างๆ  ในการติดตังโทรศัพท์  ยกเว้น  ตู้สาขา  ค่าโทรศัพท์พ่วงภาย
ใน  และเครืองโทรศัพท์ภายใน,  ค่าติดตังเครืองรับสัญญาณต่างๆ    ฯลฯ

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
-  ค่ารับรองบุคคล/คณะบุคคล    จํานวน    50,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่ารับรอง  รายจ่ายในการรับรองหรือเลียงรับรองของ  
อบต.,  พิธีเปิดอาคารต่างๆ,  ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี  ฯลฯ

-  ค่าเลียงรับรองสภา  จํานวน    50,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่ารับรอง  รายจ่ายในการรับรองหรือเลียงรับรองของสภา  ฯลฯ
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายการดําเนินคดีและระงับข้อพิพาท จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเบียเลียงพยาน,  ค่าตอบแทนกรรมการสอบข้อเท็จจริง,  ค่า
ธรรมเนียมศาล,  ค่าเสียหาย,  หนีตามคําพิพากษา  ฯลฯ  
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.  2560  -  2562  ยุทธศาสตร์ที  7
  หน้า  55  

ค่าใช้จ่ายของศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ  อบต.แม่สูน จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุง  ซ่อมแซมศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  และอินเตอร์เน็ต
ตําบล  ค่าใช้จ่ายอืนๆ
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.  2560  -  2562  ยุทธศาสตร์ที  4
  หน้า  35  

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

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตัง จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตัง  กรณีการเลือกตังซ่อมหรือครบ
วาระ  หรือมีการแบ่งแยกหมู่บ้านใหม่  ฯลฯ  
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.  2560  -  2562  ยุทธศาสตร์ที  7
  หน้า  54  

ค่าพวงมาลัย  ช่อดอกไม้  กระเช้าดอกไม้  พวงมาลา จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย  ช่อดอกไม้  กระเช้าดอกไม้  พวงมาลา  ของ
ขวัญ  ของรางวัล  โล่รางวัล  ของทีระลึก  ในพิธีการ  วันสําคัญต่างๆ  ตาม
ประเพณีทีสืบทอดกันมา  ฯลฯ

โครงการ  อบต.  พบประชาชน จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ  อบต.พบประชาชน  เช่น    ค่าอบรม  ค่า
วิทยากร    ค่าอาหาร    ค่าอาหารว่าง  ค่าอุปกรณ์    จัดซือสิงของ  และเครือง
ดืม    ฯลฯ    
อํานาจหน้าที  :  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  
พ.ศ.  2537  รวมทีมีการแก้ไขเพิมเติม
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.  2560  -  2562  ยุทธศาสตร์ที  7  หน้า  55

โครงการฝึกอบรมเพิมประสิทธิภาพการทํางานของบุคลากรท้องถิน จํานวน 250,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  และศึกษาดูงานให้แก่ผู้
บริหาร  สมาชิกสภา  อบต.  พนักงาน  ส่วนตําบลพนักงานจ้าง  ผู้นํา
ชุมชน  ฯลฯ  ให้มีทักษะความรู้เพิมขึน  สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  และประสิทธิผลและค่าใช้อืนๆ  ทีเกียวข้อง  ฯลฯ
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.  2560  -  2562  ยุทธศาสตร์ที  7
  หน้า  53  

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ  อบต.แม่สูน จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร  ศึกษาดู
งาน  และจัดกิจกรรมของบุคลากร  อบต.แม่สูนค่าใช้จ่ายอืนๆ  ทีเกียว
ข้อง  ฯลฯ  
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.  2560  -  2562  ยุทธศาสตร์ที  7
  หน้า  53    
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โครงการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลแม่สูน จํานวน 10,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลแม่
สูน  เช่น  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าอาหาร  อาหารว่างและเครืองดืมประชุม
กรรมการ  การอบรมและเผยแพร่ให้ความรู้  การจัดกิจกรรมอืนๆ  ทีเกียว
ข้อง  ฯลฯ
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.  2560  -  2562  ยุทธศาสตร์ที  7
  หน้า  55  

โครงการศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน จํานวน 10,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้ในการดําเนินงานศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิฯ  เช่น  ค่าวัสดุ
อุปกรณ์  ค่าอาหาร  อาหารว่างและเครืองดืมประชุมกรรมการ  ผู้ไกล่เกลีย
ประนีประนอม  การอบรมและเผยแพร่ให้ความรู้  การจัดกิจกรรมอืนๆ  ที
เกียวข้อง
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.  2560  -  2562  ยุทธศาสตร์ที  7
  หน้า  55  

ค่าวัสดุ รวม 775,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 80,000 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 20,000 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 80,000 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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วัสดุก่อสร้าง จํานวน 15,000 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 60,000 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 450,000 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 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าแผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล,  อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล  (
Diskette,  Floppy  Disk,  Removable  Disk,  Compact  Disk,  Digit
al  Video  Disk,  Flash  Drive),  เทปบันทึก
ข้อมูล  (
Reel  Magnetic  Tape,  Cassette  Tape,  Cartridge  Tape),  หัว
พิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครืองพิมพ์คอมพิวเตอร์,  ตลับผงหมึกสําหรับ
เครืองพิมพ์แบบเลเซอร์,  กระดาษต่อเนือง,  สายเคเบิล,  หน่วยประมวล
ผล,  ฮาร์ดดิสก์ไดร์,  ซีดีรอมไดร์ฟ,  แผ่นกรองแสง,  แผงแป้นอักขระหรือ
แป้นพิมพ์  (Key  Board),  เมนบอร์ด  (Main  Board),  เมมโมรีชิป
  (Memory  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

ค่าสาธารณูปโภค รวม 710,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 500,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในสํานักงานและในทีสาธารณะ  ฯลฯ
ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 100,000 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 60,000 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 179,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 179,800 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
เครืองโทรสาร จํานวน 18,000 บาท
เครืองโทรสาร  แบบใช้กระดาษธรรมดา  
ส่งเอกสารได้ครังละ  20  แผ่น
คุณลักษณะเฉพาะ    
1)  หมายถึงเครือง  Facsimile  หรือ  โทรภาพ
2)  ความเร็วในการส่งเอกสารไม่เกินกว่า  6  วินาทีต่อแผ่น
3)  ขนาดทีกําหนดเป็นขนาดส่งเอกสารขันตํา
ตังจ่ายตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  ปี  2558
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.  2560  -  2562  ยุทธศาสตร์ที  7
  หน้า  62  

เครืองปรับอากาศ จํานวน 23,000 บาท
เพือจัดซือเครืองปรับอากาศ  แบบแยกส่วน
ชนิดตังพืนหรือชนิดแขวน  (มีระบบฟอกอากาศ)  ขนาด  13,000  บีทียู
คุณลักษณะ
1)ราคาทีกําหนดเป็นราคาทีรวมค่าติดตัง
2)เครืองปรับอากาศทีมีความสามารถในการทําความเย็นขนาดไม่
เกิน  40,000  บีทียู  ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม  และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์  5
3)ต้องเป็นเครืองปรับอากาศทีประกอบสําเร็จทังชุด  ทังหน่วยส่งความเย็น
และหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
4)เครืองปรับอากาศทีมีระบบฟอกอากาศ  สามารถดักจับอนุภาคฝุ่น
ละออง  และสามารถถอดล้างทําความสะอาดได้
        -ชนิดตังพืนหรือแขวน
        -ชนิดติดผนัง
        สําหรับชนิดตู้ตังพืน  เป็นเครืองปรับอากาศทีไม่มีระบบฟอกอากาศ
5)มีความหน่วงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร์
6)การติดตังเครืองปรับอากาศ
        (1)แบบแยกส่วน  ประกอบด้วยอุปกรณ์  ดังนี  สวิตซ์  1  ตัว  ท่อทองแดง
ไปกลับหุ้มฉนวนยาว  5  เมตร  สายไฟยาวไม่เกิน  15  เมตร  
ตังจ่ายตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  ปี  2558
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.  2560  -  2562  ยุทธศาสตร์ที  7
  หน้า  62  

โต๊ะประชุมหน้าไฟเบอร์ จํานวน 46,000 บาท
เพือจัดซือโต๊ะประชุมหน้าไฟเบอร์  ขนาด  75X180X75  เซนติเมตร  
(กว้างXยาวXสูง)  จํานวน  20  ตัว  ตัวละ  2,300  บาท
ตังจ่ายตามราคาตลาดในท้องถิน  เนืองจากไม่มีในบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์  ปี  2558
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.  2560  -  2562  ยุทธศาสตร์ที  7
  หน้า  62  
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค  สําหรับงานประมวลผล จํานวน 21,000 บาท
เพือจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก  สําหรับงานประมวลผล  
คุณลักษณะพืนฐาน  
-  มีหน่วยประมวลผลกลาง  (CPU)  ไม่น้อยกว่า  2  แกนหลัก  (2  core)  
จํานวน  1  หน่วย  โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึง  หรือดีกว่า  ดังนี  
        1)  ในกรณีทีมีหน่วยความจํา  แบบ  Cache  Memory  ขนาดไม่น้อย
กว่า  2  MB  ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า  2.1  GHz  
และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก  (Graphics  Processing  Unit)  ไม่
น้อยกว่า  8  แกน  หรือ  
        2)  ในกรณีทีมีหน่วยความจํา  แบบ  Cache  Memory  ขนาดไม่น้อย
กว่า  4  MB  ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า  2.4  GHz  
-  มีหน่วยความจําหลัก  (RAM)  ชนิด  DDR3  หรือดีกว่า  ขนาดไม่น้อย
กว่า  8  GB  
-  มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล  (Hard  Drive)  ขนาดความจุไม่น้อยกว่า  1  TB  
จํานวน  1  หน่วย  
-  มีจอภาพทีรองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า  1,366  x  768  Pixel  และมี
ขนาดไม่น้อยกว่า  12  นิว  
-  มี  DVD-RW  หรือดีกว่า  จํานวน  1  หน่วย  
-  มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย  (Network  Interface)  
แบบ  10/100/1000  Base-T  หรือดีกว่า  จํานวนไม่น้อยกว่า  1  ช่อง  
-  สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า  Wi-Fi  (802.11b,  g,  n)  
และ  Bluetooth
ตังจ่ายตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์  ประจําปี  พ.ศ.  2559
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.  2560  -  2562  ยุทธศาสตร์ที  7  หน้า  62
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เครืองพิมพ์  Multifunction แบบฉีดหมึก  (Inkjet) จํานวน 7,900 บาท
เครืองพิมพ์  Multifunction  แบบฉีดหมึก  (Inkjet)  
คุณลักษณะพืนฐาน
-  เป็นอุปกรณ์ทีมีความสามารถเป็น  Printer,  Copier  ,  Scanner  
และ  FAX  ภายในเครืองเดียวกัน
-  ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก  (Inkjet)
-  มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า  4,800x1,200  dpi  
หรือ  1200x4,800  dpi
-  มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า  33  หน้าต่อนาที  (ppm)  
หรือ  15  ภาพต่อนาที  (ipm)
-  มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า  15  หน้าต่อนาที  (ppm)  
หรือ  10  ภาพต่อนาที  (ipm)
-  สามารถสแกนเอกสาร  ขนาด  A4  (ขาวดํา-สี)  ได้
-  มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า  1,200x2,400  dpi
-  มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ  (Auto  Document  Feed)
-  สามารถถ่ายสําเนาเอกสารได้ทังสีและขาวดํา
-  สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า  99  สําเนา
-  สามารถย่อและขยายได้  25  ถึง  400  เปอร์เซ็นต์
-  มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย  (Network  Interface)  
แบบ  10/100  Base-T  หรือดีกว่า  จํานวน
ไม่น้อยกว่า  1  ช่อง
-  สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย  (Wi-Fi)  ได้
-  สามารถใช้ได้กับ  A4,  Letter,  Legal  และ  Custom  โดยถาดใส่
กระดาษได้ไม่น้อยกว่า  100  แผ่น
ตังจ่ายตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์  ประจําปี  พ.ศ.  2559
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.  2560  -  2562  ยุทธศาสตร์ที  7  หน้า  62

เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด  LED ขาวดํา จํานวน 7,900 บาท
เพือจัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด  LED  ขาวดํา  (30  หน้า/นาที)  
คุณลักษณะพืนฐาน
-  มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า  1,200x600  dpi
-  มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า  30  หน้าต่อนาที  (ppm)
-  สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
-  มีหน่วยความจํา  (Memory)  ขนาดไม่น้อยกว่า  32  MB
-  มีช่องเชือมต่อ  (Interface)  แบบ  Parallel  หรือ  USB  2.0  หรือดี
กว่า  จํานวนไม่น้อยกว่า  1  ช่อง
-  สามารถใช้ได้กับ  A4,  Letter,  Legal  และ  Custom  โดยมีถาดใส่
กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า  250  แผ่น
ตังจ่ายตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์  ประจําปี  พ.ศ.  2559
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.  2560  -  2562  ยุทธศาสตร์ที  7
  หน้า  62  
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เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด  LED ขาวดํา  แบบ  Network จํานวน 16,000 บาท
เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด  LED  ขาวดํา  แบบ  Network  แบบที  1  
(33  หน้า/นาที)  
คุณลักษณะพืนฐาน
-  มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า  1,200x1,200  dpi
-  มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า  33  หน้าต่อนาที  (ppm)
-  สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
-  มีหน่วยความจํา  (Memory)  ขนาดไม่น้อยกว่า  128  MB
-  มีช่องเชือมต่อ  (Interface)  แบบ  Parallel  หรือ  USB  2.0  หรือดี
กว่า  จํานวนไม่น้อยกว่า  1  ช่อง
-  มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย  (Network  Interface)  
แบบ  10/100/1000  Base-T  หรือดีกว่า  จํานวน
ไม่น้อยกว่า  1  ช่อง
-  สามารถใช้ได้กับ  A4,  Letter,  Legal  และ  Custom  โดยมีถาดใส่
กระดาษได้ไม่น้อยกว่า  250  แผ่น
ตังจ่ายตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์  ประจําปี  พ.ศ.  2559
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.  2560  -  2562  ยุทธศาสตร์ที  7  หน้า  62

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม  ปรุบปรุง  บํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์
ขนาดใหญ่  เช่น  เครืองจักรกล  ยานพาหนะ  ฯลฯ

งบรายจ่ายอืน รวม 18,000 บาท
รายจ่ายอืน รวม 18,000 บาท
รายจ่ายอืน จํานวน 18,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างทีปรึกษาประเมินความพึงพอใจของประชาชนทีมีต่อ
การให้บริการของ  อบต.แม่สูน
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.  2560  -  2562  ยุทธศาสตร์ที  7  หน้า  57

งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 20,000 บาท

-  อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตําบลเวียง
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการบริหารจัดการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ระดับอําเภอ
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.  2560  -  2562  ยุทธศาสตร์ที  7
  หน้า  56  

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 544,520 บาท
งบบุคลากร รวม 479,520 บาท
เงินเดือน  (ฝ่ายประจํา) รวม 479,520 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 253,680 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล  พร้อมทัง  
เงินปรับปรุงประจําปีตามตําแหน่งและอัตราที  ก.อบต.  
กําหนด  ฯลฯ  ตามตําแหน่งและอัตราทีกําหนด
โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน  12  เดือน
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 225,840 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง  ตามอัตรา  
ทีกําหนด  โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน  12  เดือน

งบดําเนินงาน รวม 65,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 45,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 40,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนสําหรับพนักงานส่วนท้องถินเป็น
กรณีพิเศษ  เงินรางวัลประจําปี  (โบนัส)  ประจําปี  พ.ศ.  2560  สําหรับ
พนักงาน  อบต.  พนักงานครู  อบต.  ลูกจ้างประจํา  พนักงานจ้าง  และ
พนักงานทีได้รับเงินเดือน  ค่าจ้าง  และค่าตอบแทนจากงบประมาณเงินอุด
หนุนของรัฐบาล  เพือเป็นการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของงานราชการและเป็นขวัญ  กําลังใจในการปฏิบัติงาน
ตังจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์
ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ  พ.ศ.  2557
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.  2560  -  2562  ยุทธศาสตร์ที  7  หน้า  54

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ผู้บริหาร  
พนักงานส่วนตําบลและลูกจ้าง  ซึงมีสิทธิเบิกเงินค่าช่วยเหลือ
การศึกษาบุตรได้ตามระเบียบฯ  

ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการประชาคมหมู่บ้านและตําบล  อบต.แม่สูน  ต.แม่สูน  อ.ฝางจ
.เชียงใหม่

จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเครืองดืม  ค่าอาหารว่าง  ค่าอาหาร  ค่าป้าย  ค่า
วัสดุ  อุปกรณ์    ฯลฯ    ในการจัดทําประชาคมหมู่บ้านและประชาคมตําบล
อํานาจหน้าที  :  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  พ
.ศ.  2537  รวมทีมีการแก้ไขเพิมเติม
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.  2560  -  2562  ยุทธศาสตร์ที  2
  หน้า  22  

งานบริหารงานคลัง รวม 3,625,380 บาท
งบบุคลากร รวม 2,797,380 บาท
เงินเดือน  (ฝ่ายประจํา) รวม 2,797,380 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,108,580 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล  พร้อมทัง  
เงินปรับปรุงประจําปีตามตําแหน่งและอัตราที  ก.อบต.  
กําหนด  ฯลฯ  ตามตําแหน่งและอัตราทีกําหนด
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  )
โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน  12  เดือน
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ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 229,200 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างประจําให้แก่ลูกจ้างประจํา  พร้อมเงิน
ปรับปรุงค่าจ้างประจํา  ตามตําแหน่งและอัตราที  ก.อบต.  กําหนด  
โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน  12  เดือน

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 351,600 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง  ตามอัตรา  
ทีกําหนด  โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน  12  เดือน

เงินเพิมต่าง  ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 48,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้าง  
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิมการ
ครองชีพชัวคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจําส่วนราชการ  
(ฉบับที  6)  พ.ศ.  2558  และมติ  ก.อบต.จ.เชียงใหม่  ครังที  7/2558
เมือวันที  20  ก.ค.  2558

งบดําเนินงาน รวม 812,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 267,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 225,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนสําหรับพนักงานส่วนท้องถินเป็น
กรณีพิเศษ  เงินรางวัลประจําปี  (โบนัส)  ประจําปี  พ.ศ.  2560  สําหรับ
พนักงาน  อบต.  พนักงานครู  อบต.  ลูกจ้างประจํา  พนักงานจ้าง  และ
พนักงานทีได้รับเงินเดือน  ค่าจ้าง  และค่าตอบแทนจากงบประมาณเงินอุด
หนุนของรัฐบาล  เพือเป็นการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของงานราชการและเป็นขวัญ  กําลังใจในการปฏิบัติงาน
ตังจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์
ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ  พ.ศ.  2557
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.  2560  -  2562  ยุทธศาสตร์ที  7  หน้า  54
  

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ผู้บริหาร  
พนักงานส่วนตําบลและลูกจ้าง  ซึงมีสิทธิเบิกเงินค่าช่วยเหลือ
การศึกษาบุตรได้ตามระเบียบฯ  

ค่าใช้สอย รวม 460,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 190,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร,  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ,  ค่าซัก
ฟอก,  ค่ากําจัดสิงปฏิกูล,  ค่าระวางบรรทุก,  ค่าเช่าทรัพย์สิน  (ยกเว้น  ค่าเช่า
บ้าน),  ค่าโฆษณาและเผยแพร่  (รายจ่ายเกียวกับการจ้างเหมาโฆษณาและ
เผยแพร่  ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง  โทรทัศน์  โรงมหรสพ  หรือสิงพิมพ์
ต่างๆ),  ค่าธรรมเนียมต่างๆ,  ค่าลงทะเบียน,  ค่าเบียประกัน,  ค่าใช้จ่ายใน
การดําเนิน  คดีตามคําพิพากษา,  ค่าจ้างเหมาบริการ,  ค่าติดตังโทรศัพท์  ค่า
ใช้จ่ายต่างๆ  ในการติดตังโทรศัพท์  ยกเว้น  ตู้สาขา  ค่าโทรศัพท์พ่วงภาย
ใน  และเครือง  
โทรศัพท์ภายใน,  ค่าติดตังเครืองรับสัญญาณต่างๆ    ฯลฯ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร  เช่น  ค่าเบียเลียงเดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพัก  ค่าบริการ
จอดรถ  ณ  ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  ค่าธรรมเนียมในการใช้
สนามบิน  ค่าลงทะเบียนต่างๆ  ฯลฯ
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โครงการปรับปรุงแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จํานวน 230,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการจัดทําแผนทีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน    การพัฒนาระบบจัดเก็บรายได้ของตําบลแม่สูน  ให้ได้
มาตรฐาน  มีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  ฯลฯ
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.  2560  -  2562  ยุทธศาสตร์ที  7
  หน้า  54  

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาทรัพย์สิน  เพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
ค่าวัสดุ รวม 85,000 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

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 10,000 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
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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
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

งบลงทุน รวม 16,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 16,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองคอมพิวเตอร์  สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 16,000 บาท
เพือจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์  สําหรับงานสํานักงาน  *  (จอขนาดไม่น้อย
กว่า  18.5  นิว)  ราคา  16,000  บาท  
คุณลักษณะพืนฐาน  
-  มีหน่วยประมวลผลกลาง  (CPU)  ไม่น้อยกว่า  2  แกนหลัก  (2  core)  มี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า  3.3  GHz  หรือดีกว่า  จําน
วน  1  หน่วย  
-  มีหน่วยความจําหลัก  (RAM)  ชนิด  DDR3  หรือดีกว่า  มีขนาดไม่น้อย
กว่า  4  GB  
-  มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล  (Hard  Drive)  ชนิด  SATA  หรือ  ดีกว่า  ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า  1  TB  หรือ  ชนิด  Solid  State  Disk  ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า  100  GB  จํานวน  1  หน่วย  
-  มี  DVD-RW  หรือดีกว่า  จํานวน  1  หน่วย  
-  มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย  (Network  Interface)  
แบบ  10/100/1000  Base-T  หรือดีกว่า  จํานวนไม่น้อยกว่า  1  ช่อง  
-  มีแป้นพิมพ์และเมาส์  
-  มีจอภาพแบบ  LCD  หรือดีกว่า  มี  Contrast  Ratio  ไม่น้อย
กว่า  600  :  1  และมีขนาดไม่น้อยกว่า  18.5  นิว  จํานวน  1  หน่วย  
ตังจ่ายตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์  ประจําปี  พ.ศ.  2559
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.  2560  -  2562  ยุทธศาสตร์ที  7  หน้า  62

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 1,036,560 บาท
งบบุคลากร รวม 952,560 บาท
เงินเดือน  (ฝ่ายประจํา) รวม 952,560 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 192,360 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล  พร้อมทัง  
เงินปรับปรุงประจําปีตามตําแหน่งและอัตราที  ก.อบต.  
กําหนด  ฯลฯ  ตามตําแหน่งและอัตราทีกําหนด
โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน  12  เดือน
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 676,920 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง  ตามอัตรา  
ทีกําหนด  โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน  12  เดือน

เงินเพิมต่าง  ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 83,280 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้าง  
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิมการ
ครองชีพชัวคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจําส่วนราชการ  
(ฉบับที  6)  พ.ศ.  2558  และมติ  ก.อบต.จ.เชียงใหม่  ครังที  7/2558
เมือวันที  20  ก.ค.  2558

งบดําเนินงาน รวม 84,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 84,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 73,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนสําหรับพนักงานส่วนท้องถินเป็น
กรณีพิเศษ  เงินรางวัลประจําปี  (โบนัส)  ประจําปี  พ.ศ.  2560  สําหรับ
พนักงาน  อบต.  พนักงานครู  อบต.  ลูกจ้างประจํา  พนักงานจ้าง  และ
พนักงานทีได้รับเงินเดือน  ค่าจ้าง  และค่าตอบแทนจากงบประมาณเงินอุด
หนุนของรัฐบาล  เพือเป็นการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของงานราชการและเป็นขวัญ  กําลังใจในการปฏิบัติงาน
ตังจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์
ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ  พ.ศ.  2557
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.  2560  -  2562  ยุทธศาสตร์ที  7  หน้า  54

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 11,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ผู้บริหาร  
พนักงานส่วนตําบลและลูกจ้าง  ซึงมีสิทธิเบิกเงินค่าช่วยเหลือ
การศึกษาบุตรได้ตามระเบียบฯ  

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 953,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 920,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 870,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายตามโครงการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน  อบต.แม่สูน จํานวน 800,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน  
อบต.แม่สูน  เช่น  ค่าอบรม  ค่านํามัน  ยานพาหนะ  จัดซือ
อุปกรณ์  เวชภัณฑ์  ค่าตอบแทน  ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์  ฯลฯ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที  มท  0891.4/ว856  ลว.  12  มี.ค
.  2553
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.  2560  -  2562  ยุทธศาสตร์ที  2  หน้า  24

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการของศูนย์  อปพร. จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการของศูนย์  อพปร.  เช่น  ค่าอบรม  ค่าดําเนินการ
ต่างๆ  ฯลฯ
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.  2560  -  2562  ยุทธศาสตร์ที  2
  หน้า  23  
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โครงการซ้อมแผนอุบัติภัยทางถนน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมแผนอุบัติภัยทางถนน  การซ้อมแผน
อุบัติภัยทางถนนเช่น    ค่าเครืองเสียง    เครืองดืม    ค่าอาหาร    ค่า
วัสดุ    อุปกรณ์  จัดทําป้าย  การประชาสัมพันธ์    ฯลฯ    
อํานาจหน้าที  :  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  พ
.ศ.  2537  รวมทีมีการแก้ไขเพิมเติม
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.  2560  -  2562  ยุทธศาสตร์ที  2  หน้า  24

โครงการรณรงค์ความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุทางถนน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนเช่น    ค่าเครืองเสียง    เครืองดืม    ค่าอาหาร    ค่าวัสดุ    อุปกรณ์  จัดทํา
ป้าย
ประชาสัมพันธ์    ฯลฯ    
อํานาจหน้าที  :  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  พ
.ศ.  2537  รวมทีมีการแก้ไขเพิมเติม
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.  2560  -  2562  ยุทธศาสตร์ที  2  หน้า  23

ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
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

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 35,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเครืองแบบ,  เสือ,  กางเกง,  ผ้า,  เครืองหมายยศและ
สังกัด,  ถุงเท้า,  รองเท้า,  เข็มขัด,  หมวก,  ผ้าผูกคอ,  เครืองแต่งกายชุดฝึก
โขนละคร  ฯลฯ
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งบลงทุน รวม 33,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 33,000 บาท
ครุภัณฑ์การเกษตร
เครืองสูบนํา จํานวน 15,000 บาท
เพือจัดซือเครืองสูบนํา  แบบหอยโข่ง  
เครืองยนต์เบนซิน  สูบนําได้  1,100  ลิตรต่อนาที  ขนาด  5  แรงม้า
(1)เป็นเครืองสูบนําแบบหอยโข่ง  ใช้เครืองยนต์เบนซิน  ขนาดไม่น้อย
กว่า  5  แรงม้า
(2)ขนาดท่อส่งไม่น้อยกว่า  3  นิว  (75  มิลลิเมตร)
(3)สูบนําได้ไม่น้อยกว่าตามปริมาณทีกําหนด
(4)ส่งนําได้สูงไม่น้อยกว่า  9  เมตร  หรือประมาณ  30  ฟุต
(5)อุปกรณ์ประกอบของเครืองสูบนําและของเครืองยนต์ต้องมีครบ
ชุด  พร้อมทีจะทํางานได้
ตังจ่ายตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  ปี  2558
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.  2560  -  2562  ยุทธศาสตร์ที  7  หน้า  62

ครุภัณฑ์เครืองดับเพลิง
สายส่งนําดับเพลิง จํานวน 18,000 บาท
เพือจัดซือสายส่งนําดับเพลิง  ขนาด  1.5  นิว  ยาว  20  เมตร  พร้อมข้อต่อ
สวมเร็ว  จํานวน  2  เส้นๆ  ละ  9,000  บาท
ตังจ่ายตามราคาท้องถิน  เนืองจากไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์  ปี  2558
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.  2560  -  2562  ยุทธศาสตร์ที  7  หน้า  62

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 1,419,080 บาท
งบบุคลากร รวม 1,210,080 บาท
เงินเดือน  (ฝ่ายประจํา) รวม 1,210,080 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 910,080 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล  พร้อมทัง  
เงินปรับปรุงประจําปีตามตําแหน่งและอัตราที  ก.อบต.  
กําหนด  ฯลฯ  ตามตําแหน่งและอัตราทีกําหนด
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  )
โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน  12  เดือน

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 216,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง  ตามอัตรา  
ทีกําหนด  โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน  12  เดือน

เงินเพิมต่าง  ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้าง  
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิมการ
ครองชีพชัวคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจําส่วนราชการ  
(ฉบับที  6)  พ.ศ.  2558  และมติ  ก.อบต.จ.เชียงใหม่  ครังที  7/2558
เมือวันที  20  ก.ค.  2558

วันทีพิมพ์  :  20/3/2560    13:23:48 หน้า  :  18/53

Kanalone



งบดําเนินงาน รวม 209,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 124,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 94,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนสําหรับพนักงานส่วนท้องถินเป็น
กรณีพิเศษ  เงินรางวัลประจําปี  (โบนัส)  ประจําปี  พ.ศ.  2560  สําหรับ
พนักงาน  อบต.  พนักงานครู  อบต.  ลูกจ้างประจํา  พนักงานจ้าง  และ
พนักงานทีได้รับเงินเดือน  ค่าจ้าง  และค่าตอบแทนจากงบประมาณเงินอุด
หนุนของรัฐบาล  เพือเป็นการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของงานราชการและเป็นขวัญ  กําลังใจในการปฏิบัติงาน
ตังจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์
ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ  พ.ศ.  2557
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.  2560  -  2562  ยุทธศาสตร์ที  7  หน้า  54
  

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ผู้บริหาร  
พนักงานส่วนตําบลและลูกจ้าง  ซึงมีสิทธิเบิกเงินค่าช่วยเหลือ
การศึกษาบุตรได้ตามระเบียบฯ  

ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร,  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ,  ค่าซัก
ฟอก,  ค่ากําจัดสิงปฏิกูล,  ค่าระวางบรรทุก,  ค่าเช่าทรัพย์สิน  (ยกเว้น  ค่าเช่า
บ้าน),  ค่าโฆษณาและเผยแพร่  (รายจ่ายเกียวกับการจ้างเหมาโฆษณาและ
เผยแพร่  ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง  โทรทัศน์  โรงมหรสพ  หรือสิงพิมพ์
ต่างๆ),  ค่าธรรมเนียมต่างๆ,  ค่าลงทะเบียน,  ค่าเบียประกัน,  ค่าใช้จ่ายใน
การดําเนิน  คดีตามคําพิพากษา,  ค่าจ้างเหมาบริการ,  ค่าติดตังโทรศัพท์  ค่า
ใช้จ่ายต่างๆ  ในการติดตังโทรศัพท์  ยกเว้น  ตู้สาขา  ค่าโทรศัพท์พ่วงภาย
ใน  และเครือง  
โทรศัพท์ภายใน,  ค่าติดตังเครืองรับสัญญาณต่างๆ    ฯลฯ

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

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 22,715,470 บาท
งบบุคลากร รวม 7,576,435 บาท
เงินเดือน  (ฝ่ายประจํา) รวม 7,576,435 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 4,296,775 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้พนักงานครู  อบต.  พร้อมทังเงิน
ปรับปรุงเงินเดือนประจําปี  ตามตําแหน่งและอัตราที  ก.อบต.  
กําหนด  โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน  12  เดือน  
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เงินเพิมต่าง  ๆ  ของพนักงาน จํานวน 118,800 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนในอัตราเท่ากับเงินวิทยฐานะ
ทีได้รับของข้าราชการครูหรือบุคลากรทางการศึกษา  ซึงได้รับ
เงินวิทยฐานะตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือน  เงินวิทยฐานะ  และเงิน
ประจําตําแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ยกเว้น  ข้าราชการครูหรือบุคลากรทางการศึกษาทีได้รับเงินวิทยฐานะ
ชํานาญการ

เงินวิทยฐานะ จํานวน 244,800 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะของข้าราชการครู  อบต.  และ
บุคลากรทางการศึกษา  ตาม  พรบ.เงินเดือน  เงินวิทยฐานะ  และเงินประจํา
ตําแหน่งข้าราชการครู  และบุคลากรทางการศึกษา  (รวมทีมีการแก้ไข)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 2,652,060 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง  ตามอัตรา  
ทีกําหนด  โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน  12  เดือน

เงินเพิมต่าง  ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 264,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้าง  
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิมการ
ครองชีพชัวคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจําส่วนราชการ  
(ฉบับที  6)  พ.ศ.  2558  และมติ  ก.อบต.จ.เชียงใหม่  ครังที  7/2558
เมือวันที  20  ก.ค.  2558

งบดําเนินงาน รวม 8,784,635 บาท
ค่าตอบแทน รวม 640,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 580,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนสําหรับพนักงานส่วนท้องถินเป็น
กรณีพิเศษ  เงินรางวัลประจําปี  (โบนัส)  ประจําปี  พ.ศ.  2560  สําหรับ
พนักงาน  อบต.  พนักงานครู  อบต.  ลูกจ้างประจํา  พนักงานจ้าง  และ
พนักงานทีได้รับเงินเดือน  ค่าจ้าง  และค่าตอบแทนจากงบประมาณเงินอุด
หนุนของรัฐบาล  เพือเป็นการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของงานราชการและเป็นขวัญ  กําลังใจในการปฏิบัติงาน
ตังจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์
ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ  พ.ศ.  2557
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.  2560  -  2562  ยุทธศาสตร์ที  7  หน้า  54

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ผู้บริหาร  
พนักงานส่วนตําบล  และลูกจ้าง  ซึงมีสิทธิเบิกเงินค่าช่วยเหลือ
การศึกษาบุตรได้ตามระเบียบฯ
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ค่าใช้สอย รวม 5,211,255 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 500,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร,  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ,  ค่าซัก
ฟอก,  ค่ากําจัดสิงปฏิกูล,  ค่าระวางบรรทุก,  ค่าเช่าทรัพย์สิน  (ยกเว้น  ค่าเช่า
บ้าน),  ค่าโฆษณาและเผยแพร่  (รายจ่ายเกียวกับการจ้างเหมาโฆษณาและ
เผยแพร่  ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง  โทรทัศน์  โรงมหรสพ  หรือสิงพิมพ์
ต่างๆ),  ค่าธรรมเนียมต่างๆ,  ค่าลงทะเบียน,  ค่าเบียประกัน,  ค่าใช้จ่ายใน
การดําเนิน  คดีตามคําพิพากษา,  ค่าจ้างเหมาบริการ,  ค่าติดตังโทรศัพท์  ค่า
ใช้จ่ายต่างๆ  ในการติดตังโทรศัพท์  ยกเว้น  ตู้สาขา  ค่าโทรศัพท์พ่วงภาย
ใน  และเครือง  
โทรศัพท์ภายใน,  ค่าติดตังเครืองรับสัญญาณต่างๆ    ฯลฯ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการจัดทําศูนย์การเรียนรู้สําหรับเด็กปฐมวัยในสถานศึกษา จํานวน 50,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําศูนย์การเรียนรู้สําหรับเด็กปฐมวัยใน
โรงเรียนบ้านล้องอ้อ
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.  2560  -  2562  ยุทธศาสตร์ที  4  หน้า  43

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

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษาของ  อปท. จํานวน 50,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในโรงเรียนบ้านล้อ
งอ้อ
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.  2560  -  2562  ยุทธศาสตร์ที  4  หน้า  43

โครงการจัดอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการศูนย์และผู้ปกครองเรืองศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดงานอบรมให้ความรู้แก่ผู้ปกครองเรืองศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก  เช่น    ค่าอาหาร    เครืองดืม    เครืองดืม    ค่าดําเนินการ  ค่าซือสิงของ  ค่า
เช่าเครืองเสียง  เครืองดนตรี  เป็นต้น            
ค่าเช่าเครืองเสียง  เครืองดนตรี  ฯลฯ
อํานาจหน้าที  :  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  พ
.ศ.  2537  รวมทีมีการแก้ไขเพิมเติม
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.  2560  -  2562  ยุทธศาสตร์ที  4  หน้า  36

โครงการจัดอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครอง
โรงเรียนบ้านล้องอ้อ

จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดงานอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้
ปกครองเด็กนักเรียน  เช่น    ค่าอาหาร    เครืองดืม    ค่าดําเนินการ  ค่าซือสิง
ของ  ค่าเช่าเครืองเสียง  เครืองดนตรี  ฯลฯ    
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.  2560  -  2562  ยุทธศาสตร์ที  4
  หน้า  41      

โครงการวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดงานวันเด็กแห่งชาติ  เช่น  ค่าของขวัญ  ของรางวัล  ค่า
อาหาร  เครืองดืม  ค่าซือสิงของ  ค่าเช่าเครืองเสียง  เครืองดนตรี  ฯลฯ
อํานาจหน้าที  :  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  พ
.ศ.  2537  รวมทีมีการแก้ไขเพิมเติม
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.  2560  -  2562  ยุทธศาสตร์ที  4  หน้า  39
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โครงการศึกษาดูงานจากแหล่งเรียนรู้ภายนอกห้องเรียนของนักเรียน
โรงเรียนบ้านล้องอ้อ

จํานวน 50,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานจากแหล่งเรียนรู้ภายนอกห้องเรียน
ของนักเรียน  โรงเรียนบ้านล้องอ้อ
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.  2560  -  2562  ยุทธศาสตร์ที  4  หน้า  41

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 4,436,255 บาท
1.  เงินอุดหนุนสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จํานวน  1,366,400  บาท
        เพือเป็นค่าใช้จ่ายอาหารกลางวัน    จํานวน  244  คน  อัตราคนละ  20
  บาท  จํานวน  280  วัน  
  ศพด.บ้านสันมะม่วง  จํานวน  29  คน  เป็นเงิน  162,400  บาท    
  ศพด.บ้านแม่สูนหลวง  จํานวน  40  คน  เป็นเงิน  224,000  บาท    
  ศพด.บ้านหนองยาว  จํานวน  30  คน  เป็นเงิน  168,000  บาท    
  ศพด.บ้านหนองยาว  (กรมศาสนา)  จํานวน  30  คน  เป็นเงิน  168,000
  บาท    
  ศพด.บ้านต้นส้าน  จํานวน  30  คน  เป็นเงิน  168,000  บาท    
  ศพด.บ้านสันป่าแดง  จํานวน  30  คน  เป็นเงิน  168,000  บาท    
  ศพด.บ้านแม่สูนน้อย  จํานวน  30  คน  เป็นเงิน  168,000  บาท    
  ศพด.บ้านล้องอ้อ  จํานวน  25  คน  เป็นเงิน  140,000  บาท
 
2.  เงินอุดหนุนสําหรับโรงเรียนบ้านล้องอ้อ  จํานวน  660,000  บาท  
        เพือเป็นค่าใช้จ่ายอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านล้องอ้อ  สังกัดกองการ
ศึกษาฯ  อบต.แม่สูน  จํานวน  165  คน            
อัตราคนละ  20  บาท  จํานวน  200  วัน  

3.  ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา  จํานวน  20,000  บาท
        เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา  โรงเรียน
บ้านล้องอ้อ  สังกัดกองการศึกษาฯ  
อบต.แม่สูน    
 
4.  ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน  จํานวน  16,800  บาท  
        เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเชือมต่ออินเตอร์เน็ต  ความเร็ว
สูง  ระบบ  ADSL  และระบบ  WiFi  โรงเรียนบ้านล้องอ้อ  สังกัดกองการ
ศึกษาฯ  อบต.แม่สูน
 
5.  ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน  จํานวน  100,000
  บาท
        เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียนบ้านล้อ
งอ้อ  สังกัดกองการศึกษาฯ  อบต.แม่สูน

6.  ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน  จํานวน  50,000  บาท
        เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนบ้านล้อ
งอ้อ  สังกัดกองการศึกษาฯ  อบต.แม่สูน

7.  ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาพนักงานครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา  จํานวน  48,000  บาท  
        เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาพนักงานครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาโรงเรียนบ้านล้องอ้อ    สังกัดกองการศึกษาฯ  อบต.แม่สูน
 
8.  ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการ
พัฒนาท้องถิน  (SBMLD)  จํานวน  1,000,000  บาท
        เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐานในการพัฒนาท้องถิน  (SBMLD)  ของโรงเรียนบ้านล้องอ้อ  สังกัด
กองการศึกษาฯ  อบต.แม่สูน
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9.  ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถินทีจัดทําแผน
พัฒนาการศึกษาดีเด่น  จํานวน  50,000  บาท
        เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถินทีจัดทํา
แผนพัฒนาการศึกษาดีเด่นของโรงเรียนบ้านล้องอ้อ  สังกัดกองการ
ศึกษาฯ  อบต.แม่สูน

10.  ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก  ศพด.  
จํานวน  26,000  บาท
        เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็กสังกัด  อบต
.แม่สูน  จํานวน    13  คน  ในอัตราคนละ    2,000  บาท/ปี
 
11.  ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา  
จํานวน  21,000  บาท  
        เพือเป็นค่าใช้จ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมตามโครงการรณรงค์เพือป้องกันยา
เสพติดในโรงเรียนบ้านล้องอ้อ  สังกัดกองการศึกษาฯ  อบต.แม่สูน  เช่น  ค่า
กิจกรรม  ค่าพัฒนาเจ้าหน้าที  ค่าพัฒนาครูแกนนํา  ฯลฯ    

12.  ค่าปัจจัยพืนฐานสําหรับนักเรียนยากจน  จํานวน  42,000  บาท
        เพือจ่ายเป็นค่าปัจจัยพืนฐานสําหรับนักเรียนทีบิดา/มารดา/ผู้ปกครอง
มีรายได้ต่อครัวเรือนไม่เกิน  40,000  บาท/ปี  จํานวน  42  คน  อัตราคน
ละ  500  บาท/ภาคเรียน  (1,000  บาท/คน/ปี)

13.  ค่าจัดการเรียนการสอน  (รายหัว)  จํานวน  354,000  บาท
13.1  รายหัว    
        -ระดับอนุบาล  คนละ  850  บาท/ภาคเรียน  จํานวน  60  คน  เป็น
เงิน      102,000  บาท
        -ระดับประถมศึกษา  คนละ  950  บาท/ภาคเรียน  จํานวน  105  คน  เป็น
เงิน  199,500  บาท
13.2  รายหัวส่วนเพิม  (Top  UP)
        -ระดับประถมศึกษา  คนละ  250  บาท/ภาคเรียน  จํานวน  105  คน  เป็น
เงิน  52,500  บาท
 
14.  ค่าหนังสือเรียน  จํานวน  82,305  บาท
        ระดับอนุบาล  คนละ  200  บาท/ปี  จํานวน  60  คน  เป็นเงิน  12,000
  บาท
        ระดับประถมศึกษา  จําแนกเป็น
            -  ประถมศึกษาปีที  1  คนละ  561  บาท/ปี  จํานวน  21  คน  เป็น
เงิน  11,781  บาท
            -  ประถมศึกษาปีที  2  คนละ  605  บาท/ปี  จํานวน  19  คน  เป็น
เงิน  11,495  บาท
            -  ประถมศึกษาปีที  3  คนละ  622  บาท/ปี  จํานวน  15  คน  เป็น
เงิน  9,330  บาท
            -  ประถมศึกษาปีที  4  คนละ  653  บาท/ปี  จํานวน  16  คน  เป็น
เงิน  10,448  บาท
            -  ประถมศึกษาปีที  5  คนละ  785  บาท/ปี  จํานวน  17  คน  เป็น
เงิน  13,345  บาท
            -  ประถมศึกษาปีที  6  คนละ  818  บาท/ปี  จํานวน  17  คน  เป็น
เงิน  13,906  บาท

15.  ค่าเครืองอุปกรณ์การเรียน  จํานวน  52,950  บาท
        -ระดับอนุบาล  คนละ  100  บาท/ภาคเรียน  จํานวน  60  คน  เป็น
เงิน  12,000  บาท
        -ระดับประถมศึกษา  คนละ  195  บาท/ภาคเรียน  จํานวน  105  คน  เป็น
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เงิน  40,950  บาท

16.  ค่าเครืองแบบนักเรียน  จํานวน  55,800  บาท
        -ระดับอนุบาล  คนละ  300  บาท/ปี  จํานวน  60  คน  เป็นเงิน  18,000
  บาท
        -ระดับประถมศึกษา  คนละ  360  บาท/ปี  จํานวน  105  คน  เป็น
เงิน  37,800  บาท

17.  ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  จํานวน  76,200  บาท  
        -ระดับอนุบาล  คนละ  215  บาท/ภาคเรียน  จํานวน  60  คน  เป็น
เงิน  25,800  บาท
        -ระดับประถมศึกษา  คนละ  240  บาท/ภาคเรียน  จํานวน  105  คน  เป็น
เงิน  50,400  บาท

18.  ค่าจัดการรายหัว  จํานวน  414,800  บาท
        เพือเป็นค่าใช้จ่ายค่าจัดการรายหัว    จํานวน  244  คน  อัตราคน
ละ  1700  บาท/ปี
  ศพด.บ้านสันมะม่วง  จํานวน  29  คน  เป็นเงิน  49,300  บาท  
  ศพด.บ้านแม่สูนหลวง  จํานวน  40  คน  เป็นเงิน  68,000  บาท  
  ศพด.บ้านหนองยาว  จํานวน  30  คน  เป็นเงิน  51,000  บาท    
  ศพด.บ้านหนองยาว  (กรมศาสนา)  จํานวน  30  คน  เป็นเงิน  51,000  บาท  
  
  ศพด.บ้านต้นส้าน  จํานวน  30  คน  เป็นเงิน  51,000  บาท    
  ศพด.บ้านสันป่าแดง  จํานวน  30  คน  เป็นเงิน  51,000  บาท  
  ศพด.บ้านแม่สูนน้อย  จํานวน  30  คน  เป็นเงิน  51,000  บาท    ศพด.บ้าน
ล้องอ้อ  จํานวน  25  คน  เป็นเงิน  42,500  บาท

ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.  2560  -  2562  ยุทธศาสตร์ที  4  หน้า  42

โครงการเสริมสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิเด็กปฐมวัย  โรงเรียนบ้านล้องอ้อ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดงานโครงการเสริมสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิเด็ก
ปฐมวัย        โรงเรียนบ้านล้องอ้อ  เช่น    ค่าของรางวัล  ค่าอาหาร  เครืองดืม  ค่า
ซือสิงของ  ค่าเช่าเครืองเสียง  เครืองดนตรี  ฯลฯ
อํานาจหน้าที  :  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  พ
.ศ.  2537  รวมทีมีการแก้ไขเพิมเติม
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.  2560  -  2562  ยุทธศาสตร์ที  4  หน้า  37

โครงการเสริมสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิเด็กปฐมวัย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดงานโครงการเสริมสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิเด็ก
ปฐมวัย      ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก    เช่น    ค่าของรางวัล  ค่าอาหาร  เครืองดืม  ค่า
ซือสิงของ  ค่าเช่าเครืองเสียง  เครืองดนตรี  ฯลฯ
อํานาจหน้าที  :  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  พ
.ศ.  2537  รวมทีมีการแก้ไขเพิมเติม
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.  2560  -  2562  ยุทธศาสตร์ที  4  หน้า  37

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาทรัพย์สิน  เพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
ค่าวัสดุ รวม 2,873,380 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท
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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 2,793,380 บาท
เพือจ่ายเป็น
-  ค่าวัสดุโครงการจัดซืออาหารเสริม  (นม)    
        เพือจัดสรรให้แก่เด็กเล็ก  –  ประถมศึกษาปีที  6  เด็กในสังกัด  สพฐ
.  จํานวน  1,030  คน  อัตราคนละ  7.37  บาท  จํานวน  260  วัน
  ร.ร.ชุมชนบ้านแม่สูนหลวง  จํานวน  237  คน  เป็นเงิน  454,140  บาท
  ร.ร.บ้านต้นส้าน  จํานวน  95  คน  เป็นเงิน  182,039  บาท
  ร.ร.บ้านปางสัก  จํานวน  137  คน  เป็นเงิน  262,520  บาท
  ร.ร.บ้านแม่สูนน้อย  จํานวน  140  คน  เป็นเงิน  268,268  บาท
  ร.ร.บ้านสันป่าแดง  จํานวน  167  คน  เป็นเงิน  320,006  บาท
  ร.ร.บ้านหนองยาว  จํานวน  254  คน  เป็นเงิน  486,715บาท

-  ค่าวัสดุโครงการจัดซืออาหารเสริม  (นม)  
        เพือจัดสรรให้แก่เด็กเล็ก  –  ประถมศึกษาปีที  6  เด็กในโรงเรียนบ้านล้อ
งอ้อ  สังกัดกองการศึกษาฯ    อบต.แม่สูน  จํานวน  165คน  อัตราคน
ละ  7.37  บาท  จํานวน  260  วัน

-  ค่าวัสดุโครงการจัดซืออาหารเสริม  (นม)  
        เพือจัดสรรให้แก่เด็กเล็กใน  ศพด.    สังกัดกองการศึกษาฯ  อบต.แม่
สูน  จํานวน  244  คน  อัตราคนละ  7.37  บาท  จํานวน  280  วัน
  ศพด.บ้านสันมะม่วง  จํานวน  29  คน  เป็นเงิน  59,845  บาท    
  ศพด.บ้านแม่สูนหลวง  จํานวน  40  คน  เป็นเงิน  82,544  บาท    
  ศพด.บ้านหนองยาว  จํานวน  30  คน  เป็นเงิน  61,908  บาท    
  ศพด.บ้านหนองยาว  (กรมศาสนา)  จํานวน  30  คน  เป็นเงิน  61,908  บาท  
  
  ศพด.บ้านต้นส้าน  จํานวน  30  คน  เป็นเงิน  61,908  บาท    
  ศพด.บ้านสันป่าแดง  จํานวน  30  คน  เป็นเงิน  61,908  บาท    
  ศพด.บ้านแม่สูนน้อย  จํานวน  30  คน  เป็นเงิน  61,908  บาท    
  ศพด.บ้านล้องอ้อ  จํานวน  25  คน  เป็นเงิน  51,590  บาท  

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 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

ค่าสาธารณูปโภค รวม 60,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในโรงเรียนบ้านล้องอ้อ  สังกัดกองการศึกษาฯ  อบต
.แม่สูน

ค่านําประปา  ค่านําบาดาล จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านําประปา  ค่านําบาดาล  ในโรงเรียนบ้านล้องอ้อ  สังกัดกอง
การศึกษาฯ  อบต.แม่สูน

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

งบลงทุน รวม 2,234,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 2,034,400 บาท
ครุภัณฑ์การศึกษา
โต๊ะเก้าอีนักเรียน  ระดับก่อนประถมศึกษา  (อนุบาล) จํานวน 44,400 บาท
เพือจัดซือ  โต๊ะเก้าอีระดับก่อนประถมศึกษา  (อนุบาล)  วัสดุทําจากไม้ตาม
มาตรฐาน  มอก.  1494/2541  และ  มอก.  1495/2541  ความสูงของ
โต๊ะ  48  เซนติเมตร  ความสูงพืนรองนังเก้าอี  26  เซนติเมตร  จํานวน  30
  ชุดๆ  ละ  1,480  บาท
ราคาอ้างอิงจากงบประมาณการเบิกจ่ายของกระทรวงศึกษา  ปี  2555
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.  2560  -  2562  ยุทธศาสตร์ที  7  หน้า  62
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ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
รถยนต์บรรทุก  (ดีเซล)  ชนิด  6  ล้อ จํานวน 1,990,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ารถยนต์บรรทุก  (ดีเซล)  ชนิด  6  ล้อ  พร้อมกระบะไม้หุ้ม
เหล็กแผ่นปัมขึนรูปและหลังคาโดยสาร  ทีนัง  3  แถว  จํานวน  1  คัน  
คุณลักษณะพืนฐาน
-  เป็นรถยนต์บรรทุก  เครืองยนต์ดีเซล  ชนิด  6  ล้อ
-  ปริมาณกระบอกสูบไม่น้อยกว่า  4,000  ซีซี
-  แรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า  175  แรงม้า
-  นําหนักรถรวมนําหนักบรรทุกไม่ตํากว่า  7,500  กิโลกรัม
-  ติดตังกระบะไม้หุ้มเหล็กแผ่นปัม  มีความยาวไม่น้อยกว่า  5.50
  เมตร  กว้างไม่น้อยกว่า  2.00  เมตร  พร้อมติดตังหลังคาโดยสารแบบมีช่อง
บานสไลด์ด้านข้าง  จํานวนไม่น้อยกว่าข้างละ  4  ช่อง
-  มีทีนังด้านข้าง  2  ข้าง  พร้อมพนักพิง  มีทีนังเสริมแถวกลาง  1  แถว  พร้อม
เครืองปรับอากาศทีหัวเก๋ง  พวงมาลัยพาวเวอร์  วิทยุเทป  ทะเบียนขนส่ง
ตังจ่ายตามราคาท้องถิน  เนืองจากไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์  ปี  2558
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.  2560  -  2562  ยุทธศาสตร์ที  7  หน้า  62

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 200,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
โครงการซ่อมแซมอาคารเรียน จํานวน 200,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการซ่อมแซมอาคารเรียนของโรงเรียนบ้านล้อ
งอ้อ  สังกัดกองการศึกษาฯ  อบต.แม่สูน

งบเงินอุดหนุน รวม 4,120,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 4,120,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 4,120,000 บาท

-  อุดหนุนโรงเรียนในเขตรับผิดชอบของ  อบต.แม่สูน
        เพือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสําหรับเด็กเล็ก  –  ประถมศึกษาปีที  6  เด็ก
ในสังกัด  สพฐ.  จํานวน  1,030  คน  อัตราคนละ  20  บาท  จํานวน  200  วัน
  ร.ร.ชุมชนบ้านแม่สูนหลวง  จํานวน  237  คน  เป็นเงิน  948,000  บาท
  ร.ร.บ้านต้นส้าน  จํานวน  95  คน  เป็นเงิน  380,000  บาท
  ร.ร.บ้านปางสัก  จํานวน  137  คน  เป็นเงิน  548,000  บาท
  ร.ร.บ้านแม่สูนน้อย  จํานวน  140  คน  เป็นเงิน  560,000  บาท
  ร.ร.บ้านสันป่าแดง  จํานวน  167  คน  เป็นเงิน  668,000  บาท
  ร.ร.บ้านหนองยาว  จํานวน  254  คน  เป็นเงิน  1,016,000  บาท
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.  2560  -  2562  ยุทธศาสตร์ที  7  หน้า  61
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งานระดับมัธยมศึกษา รวม 323,190 บาท
งบดําเนินงาน รวม 239,190 บาท
ค่าใช้สอย รวม 239,190 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 239,190 บาท

1.  เงินอุดหนุนสําหรับโรงเรียนบ้านล้องอ้อ  จํานวน  72,000  บาท  
        เพือเป็นค่าใช้จ่ายอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านล้องอ้อ  สังกัดกองการ
ศึกษาฯ  อบต.แม่สูน  ระดับมัธยมศึกษาจํานวน  18  คน  อัตราคนละ  20
  บาท  จํานวน  200  วัน  

2.  ค่าปัจจัยพืนฐานสําหรับนักเรียนยากจน  จํานวน  42,000  บาท
        เพือจ่ายเป็นค่าปัจจัยพืนฐานสําหรับนักเรียนทีบิดา/มารดา/ผู้ปกครองมี
รายได้ต่อครัวเรือนไม่เกิน  15,000  บาท/ปี  ระดับมัธยมศึกษา  จํานวน  5
  คน  อัตราคนละ  1,500  บาท/ภาคเรียน  (3,000  บาท/คน/ปี)

3.  ค่าจัดการเรียนการสอน  (รายหัว)  จํานวน  81,000  บาท
        3.1  รายหัว  ระดับมัธยมศึกษา  คนละ  1,750  บาท/ภาค
เรียน  จํานวน  18  คน  เป็นเงิน  63,000  บาท
        3.2  รายหัวส่วนเพิม  (Top  UP)  ระดับมัธยมศึกษา  คนละ  500
  บาท/ภาคเรียน  จํานวน  18  คน  เป็นเงิน  18,000  บาท
 
4.  ค่าหนังสือเรียน  จํานวน  12,690  บาท
        ระดับมัธยมศึกษา  คนละ  705  บาท/ปี  จํานวน  18  คน  เป็นเงิน  12,690
  บาท

5.  ค่าเครืองอุปกรณ์การเรียน  จํานวน  7,560  บาท
        ระดับมัธยมศึกษา  คนละ  210  บาท/ภาคเรียน  จํานวน  18  คน  เป็น
เงิน  7,560  บาท

6.  ค่าเครืองแบบนักเรียน  จํานวน  8,100  บาท
        ระดับมัธยมศึกษา  คนละ  450  บาท/ปี  จํานวน  18  คน  เป็นเงิน  8,100
  บาท

7.  ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  จํานวน  15,840  บาท  
        ระดับมัธยมศึกษา  คนละ  440  บาท/ภาคเรียน  จํานวน  18  คน  เป็น
เงิน  15,840  บาท

ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.  2560  -  2562  ยุทธศาสตร์ที  4  หน้า  42

งบลงทุน รวม 84,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 84,000 บาท
ครุภัณฑ์การศึกษา
โต๊ะเก้าอีนักเรียน  ระดับมัธยมศึกษา จํานวน 84,000 บาท
เพือจัดซือ  โต๊ะเก้าอีระดับก่อนประถมศึกษา  (อนุบาล)  วัสดุทําจากไม้ตาม
มาตรฐาน  มอก.  1494/2541  และ  มอก.  1495/2541  ความสูงของ
โต๊ะ  67  เซนติเมตร  ความสูงพืนรองนังเก้าอี  38  เซนติเมตร  จํานวน  50
  ชุดๆ  ละ  1,680  บาท
ราคาอ้างอิงจากงบประมาณการเบิกจ่ายของกระทรวงศึกษา  ปี  2555
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.  2560  -  2562  ยุทธศาสตร์ที  7  หน้า  62
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งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รวม 460,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 460,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 460,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดซือสือสิงพิมพ์ จํานวน 110,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซือสิงพิมพ์  วารสาร  หนังสือพิมพ์รายวัน  ฯลฯ  เพือแจกจ่าย
ให้กับทีอ่านหนังสือพิมพ์ประจําหมู่บ้าน,  โรงเรียนบ้านล้องอ้อ
อํานาจหน้าที  :  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  พ
.ศ.  2537  รวมทีมีการแก้ไขเพิมเติม
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.  2560  -  2562  ยุทธศาสตร์ที  4  หน้า  35

โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ  ระดับประถมศึกษา จํานวน 10,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการเข้าค่ายพักแรมลูก
เสือ  ระดับประถมศึกษา  โรงเรียนบ้านล้องอ้อ
อํานาจหน้าที  :  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  พ
.ศ.  2537  รวมทีมีการแก้ไขเพิมเติม
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.  2560  -  2562  ยุทธศาสตร์ที  4  หน้า  40

โครงการแข่งขันทักษะวิชาการของเด็กและเยาวชนในตําบลแม่สูน จํานวน 100,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานแข่งขันทักษะวิชาการ  ของเด็กและเยาวชน
ในตําบลแม่สูนให้เด็กเยาวชนได้แสดงผลงานทางวิชาการต่อประชาชนใน
ตําบลแม่สูน
อํานาจหน้าที  :  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  พ
.ศ.  2537  รวมทีมีการแก้ไขเพิมเติม
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.  2560  -  2562  ยุทธศาสตร์ที  4  หน้า  38

โครงการจัดกิจกรรมวันสําคัญประจําปี จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันสําคัญประจําปีของโรงเรียน
บ้านล้องอ้อ  เช่น  วันสําคัญทางศาสนา  วันเฉลิมพระชนมพรรษา  วันไหว้
ครู  ฯลฯ
อํานาจหน้าที  :  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  พ
.ศ.  2537  รวมทีมีการแก้ไขเพิมเติม
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.  2560  -  2562  ยุทธศาสตร์ที  4  หน้า  40

โครงการจ้างนักเรียน  นักศึกษา  ในช่วงปิดภาคเรียน จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างนักเรียน  นักศึกษา  และลดรายจ่ายผู้ปกครอง  และให้นัก
เรียน  นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เพือแก้ไขปัญหาสังคม
อํานาจหน้าที  :  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  พ
.ศ.  2537  รวมทีมีการแก้ไขเพิมเติม
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.  2560  -  2562  ยุทธศาสตร์ที  2  หน้า  28

โครงการเสริมสร้างทักษะทางวิชาการ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการนําเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านล้องอ้อเข้าร่วม
แสดงผลงานทางวิชาการ  ในระดับเขตพืนทีการศึกษา  ระดับจังหวัด  ระดับ
ประเทศ
อํานาจหน้าที  :  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  พ
.ศ.  2537  รวมทีมีการแก้ไขเพิมเติม
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.  2560  -  2562  ยุทธศาสตร์ที  4  หน้า  39
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โครงการอบรมเข้าค่ายทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนในตําบลแม่สูน จํานวน 30,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมค่ายทักษะชีวิตเด็กและ
เยาวชน  เช่น  ค่าอาหาร  เครืองดืม  ค่าดําเนินการ  ค่าซือสิงของ  ค่าเช่า
เครืองเสียง  เครืองดนตรี  ฯลฯ
อํานาจหน้าที  :  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  พ
.ศ.  2537  รวมทีมีการแก้ไขเพิมเติม
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.  2560  -  2562  ยุทธศาสตร์ที  4  หน้า  38

โครงการอบรมบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 100,000 บาท
เพือใช้ในการอบรมสัมมนา  ทัศนศึกษาดูงาน  ให้แก่บุคลากรทางการ
ศึกษา  พนักงานครู  ครูผู้ช่วย  ครูอัตราจ้าง  ผู้ดูแลเด็ก  และเจ้าหน้าทีทีเกียว
ข้อง  สังกัดกองการศึกษาฯ  อบต.แม่สูน
อํานาจหน้าที  :  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  พ
.ศ.  2537  รวมทีมีการแก้ไขเพิมเติม
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.  2560  -  2562  ยุทธศาสตร์ที  4  หน้า  37

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข รวม 3,760,660 บาท
งบบุคลากร รวม 1,496,760 บาท
เงินเดือน  (ฝ่ายประจํา) รวม 1,496,760 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 783,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล  พร้อมทัง  
เงินปรับปรุงประจําปีตามตําแหน่งและอัตราที  ก.อบต.  
กําหนด  ฯลฯ  ตามตําแหน่งและอัตราทีกําหนด
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  )
โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน  12  เดือน

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 605,760 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง  ตามอัตรา  
ทีกําหนด  โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน  12  เดือน

เงินเพิมต่าง  ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 48,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้าง  
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิมการ
ครองชีพชัวคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจําส่วนราชการ  
(ฉบับที  6)  พ.ศ.  2558  และมติ  ก.อบต.จ.เชียงใหม่  ครังที  7/2558
เมือวันที  20  ก.ค.  2558
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งบดําเนินงาน รวม 2,083,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 148,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 116,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนสําหรับพนักงานส่วนท้องถินเป็น
กรณีพิเศษ  เงินรางวัลประจําปี  (โบนัส)  ประจําปี  พ.ศ.  2560  สําหรับ
พนักงาน  อบต.  พนักงานครู  อบต.  ลูกจ้างประจํา  พนักงานจ้าง  และ
พนักงานทีได้รับเงินเดือน  ค่าจ้าง  และค่าตอบแทนจากงบประมาณเงินอุด
หนุนของรัฐบาล  เพือเป็นการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของงานราชการและเป็นขวัญ  กําลังใจในการปฏิบัติงาน
ตังจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์
ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ  พ.ศ.  2557
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.  2560  -  2562  ยุทธศาสตร์ที  7  หน้า  54

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 32,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างที
ปฏิบัติงาน  นอกเวลาราชการ

ค่าใช้สอย รวม 1,280,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 300,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร,  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ,  ค่าซัก
ฟอก,  ค่ากําจัดสิงปฏิกูล,  ค่าระวางบรรทุก,  ค่าเช่าทรัพย์สิน  (ยกเว้น  ค่าเช่า
บ้าน),  ค่าโฆษณาและเผยแพร่  (รายจ่ายเกียวกับการจ้างเหมาโฆษณาและ
เผยแพร่  ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง  โทรทัศน์  โรงมหรสพ  หรือสิงพิมพ์
ต่างๆ),  ค่าธรรมเนียมต่างๆ,  ค่าลงทะเบียน,  ค่าเบียประกัน,  ค่าใช้จ่ายใน
การดําเนิน  คดีตามคําพิพากษา,  ค่าจ้างเหมาบริการ,  ค่าติดตังโทรศัพท์  ค่า
ใช้จ่ายต่างๆ  ในการติดตังโทรศัพท์  ยกเว้น  ตู้สาขา  ค่าโทรศัพท์พ่วงภาย
ใน  และเครือง  
โทรศัพท์ภายใน,  ค่าติดตังเครืองรับสัญญาณต่างๆ    ฯลฯ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร  เช่น  ค่าเบียเลียงเดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพัก  ค่าบริการ
จอดรถ  ณ  ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  ค่าธรรมเนียมในการใช้
สนามบิน  ค่าลงทะเบียนต่างๆ  ฯลฯ

โครงการทดสอบคุณภาพนํา จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าในการตรวจวิเคราะห์คุณภาพนํา  เช่น  นําเพือการ
อุปโภค  นําเสียต่างๆ  ฯลฯ
อํานาจหน้าที  :  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  พ
.ศ.  2537  รวมทีมีการแก้ไขเพิมเติม
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.  2560  -  2562  ยุทธศาสตร์ที  5  หน้า  49
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โครงการทําดีเพือแผ่นดินชุมชนปลอดขยะ  (Zero west) จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนแต่ละครัว
เรือนมีการคัดแยกขยะตังแต่ต้นทางและให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการขยะในชุมชนของตนเอง  เช่น  ค่าวัสดุ  อปกรณ์  ในการดําเนิน
งาน  ค่าประชุม  อบรม  รณรงค์  ในชุมชน  ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าของ
รางวัลในการประกวดหมู่บ้านจัดการขยะด้วยตนเองและค่าอืนๆ  ทีเกียว
ข้อง  ค่าตอบแทนคณะกรรมการหมู่บ้านจัดการขยะ  ฯลฯ    
อํานาจหน้าที  :  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  พ
.ศ.  2537  รวมทีมีการแก้ไขเพิมเติม
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.  2560  -  2562  ยุทธศาสตร์ที  5  หน้า  47

โครงการป้องกันและแก้ไขมลพิษทางอากาศ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
มลพิษทางอากาศ  เช่น  การรณรงค์งดเผาขยะ  การทําปุ๋ยหมักจากเศษ
ใบไม้และวัสดุทางการเกษตร  ค่าจัดซือวัสดุ  อุปกรณ์ทีเกียวข้อง  ค่าจัด
ประชุม  อบรม  ฯลฯ  
อํานาจหน้าที  :  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  พ
.ศ.  2537  รวมทีมีการแก้ไขเพิมเติม
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.  2560  -  2562  ยุทธศาสตร์ที  5  หน้า  46

โครงการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก จํานวน 145,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก  เช่น  ค่า
วัสดุ  อปกรณ์  ในการดําเนินงาน  ค่าประชุม  อบรม  รณรงค์  ในชุมชน  ฯลฯ    
อํานาจหน้าที  :  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  พ
.ศ.  2537  รวมทีมีการแก้ไขเพิมเติม
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.  2560  -  2562  ยุทธศาสตร์ที  6  หน้า  50

โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 55,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า  เช่น  ค่าวัส
ดุ  อปกรณ์  ในการดําเนินงาน  ค่าประชุม  อบรม  รณรงค์  ในชุมชน  ฯลฯ    
อํานาจหน้าที  :  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  พ
.ศ.  2537  รวมทีมีการแก้ไขเพิมเติม
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.  2560  -  2562  ยุทธศาสตร์ที  6  หน้า  50

โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มจิตอาสาในการส่งเสริม  ฟืนฟู  ดูแลสุขภาพผู้สูง
อายุ  ผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาสตําบลแม่สูน

จํานวน 250,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมในการส่งเสริมให้ภาค
ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการสุขภาพในชุมชนของตนเอง  เช่น  ค่า
อบรม  ประชุม  ศึกษาดูงาน  ค่าตอบแทนวิทยากร  
ค่าพาหนะ  ค่าวัสดุ  อุปกรณ์  และค่าใช้จ่ายอืนๆ  ทีเกียวข้อง  ฯลฯ  
อํานาจหน้าที  :  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  พ
.ศ.  2537  รวมทีมีการแก้ไขเพิมเติม
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.  2560  -  2562  ยุทธศาสตร์ที  2  หน้า  29

โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณ
สุข  ในการดูแลส่งเสริมสุขภาพ  ป้องกันโรคให้แก่ประชาชน  ในเขตพืนที
โดยจ่ายเป็นค่าจัดอบรม  ประชุม  สัมมนา  
ศึกษาดูงาน  การจัดกิจกรรมเนืองในวัน  อสม.  แห่งชาติ  เช่น  ค่าอาหาร  ค่า
ตอบแทน  ค่าพาหนะ  ค่าวัสดุ  อุปกรณ์  และค่าใช่จ่ายอืนๆทีเกียวข้อง  ฯลฯ
อํานาจหน้าที  :  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  พ
.ศ.  2537  รวมทีมีการแก้ไขเพิมเติม
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.  2560  -  2562  ยุทธศาสตร์ที  6  หน้า  52
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาทรัพย์สิน  เพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
ค่าวัสดุ รวม 655,000 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

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  

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

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 80,000 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 400,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าแก๊สหุงต้ม,  นํามันเชือเพลิง,  นํามันดีเซล,  นํามัน
ก๊าด,  นํามันเบนซิน,  นํามันเตา,  นํามันจารบี,  นํามันเครือง,  ถ่าน,  ก๊าส
  ฯลฯ
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วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 100,000 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

วัสดุการเกษตร จํานวน 5,000 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 20,000 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

งบลงทุน รวม 180,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 180,900 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
เก้าอีสํานักงาน จํานวน 2,500 บาท
เพือจัดซือเก้าอีสํานักงาน  จํานวน  1  ตัว  เป็นแบบล้อ  มีพนัก
พิง  ขนาด  70x80x100  เซนติเมตร  (กว้างxยาวxสูง)  
ตังจ่ายตามราคาท้องถิน  เนืองจากไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์  ปี  2558
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.  2560  -  2562  ยุทธศาสตร์ที  7  หน้า  62
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เครืองปรับอากาศ จํานวน 51,000 บาท
เพือจัดซือเครืองปรับอากาศ  แบบแยกส่วน
ชนิดตังพืนหรือชนิดแขวน  (มีระบบฟอกอากาศ)  ขนาด  40,000  บีทียู
คุณลักษณะ
1)ราคาทีกําหนดเป็นราคาทีรวมค่าติดตัง
2)เครืองปรับอากาศทีมีความสามารถในการทําความเย็นขนาดไม่
เกิน  40,000  บีทียู  ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม  และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์  5
3)ต้องเป็นเครืองปรับอากาศทีประกอบสําเร็จทังชุด  ทังหน่วยส่งความเย็น
และหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
4)เครืองปรับอากาศทีมีระบบฟอกอากาศ  สามารถดักจับอนุภาคฝุ่น
ละออง  และสามารถถอดล้างทําความสะอาดได้
        -ชนิดตังพืนหรือแขวน
        -ชนิดติดผนัง
        สําหรับชนิดตู้ตังพืน  เป็นเครืองปรับอากาศทีไม่มีระบบฟอกอากาศ
5)มีความหน่วงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร์
6)การติดตังเครืองปรับอากาศ
        (1)แบบแยกส่วน  ประกอบด้วยอุปกรณ์  ดังนี  สวิตซ์  1  ตัว  ท่อทองแดง
ไปกลับหุ้มฉนวนยาว  5  เมตร  สายไฟยาวไม่เกิน  15  เมตร  
ตังจ่ายตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  ปี  2558
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.  2560  -  2562  ยุทธศาสตร์ที  7  หน้า  62

โต๊ะทํางาน  4  ฟุต จํานวน 3,300 บาท
เพือจัดซือโต๊ะทํางานแบบเหล็ก  ขนาดยาว  4  ฟุต  4  ลินชัก  
ตังจ่ายตามราคาท้องถิน  เนืองจากไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์  ปี  2558
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.  2560  -  2562  ยุทธศาสตร์ที  7  หน้า  62

โต๊ะทํางาน  5  ฟุต จํานวน 4,800 บาท
เพือจัดซือโต๊ะทํางานแบบเหล็ก  ขนาดยาว  5  ฟุต  7  ลินชัก  
ตังจ่ายตามราคาท้องถิน  เนืองจากไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์  ปี  2558
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.  2560  -  2562  ยุทธศาสตร์ที  7  หน้า  62
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองคอมพิวเตอร์  สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 16,000 บาท
เพือจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์  สําหรับงานสํานักงาน  *  (จอขนาดไม่น้อย
กว่า  18.5  นิว)  
คุณลักษณะพืนฐาน  
-  มีหน่วยประมวลผลกลาง  (CPU)  ไม่น้อยกว่า  2  แกนหลัก  (2  core)  มี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐาน
ไม่น้อยกว่า  3.3  GHz  หรือดีกว่า  จํานวน  1  หน่วย  
-  มีหน่วยความจําหลัก  (RAM)  ชนิด  DDR3  หรือดีกว่า  มีขนาดไม่น้อย
กว่า  4  GB  
-  มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล  (Hard  Drive)  ชนิด  SATA  หรือ  ดีกว่า  ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า  1  TB  หรือ  ชนิด  
Solid  State  Disk  ขนาดความจุไม่น้อยกว่า  100  GB  จํานวน  1  หน่วย  
-  มี  DVD-RW  หรือดีกว่า  จํานวน  1  หน่วย  
-  มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย  (Network  Interface)  
แบบ  10/100/1000  Base-T  หรือดีกว่า  จํานวนไม่น้อยกว่า  1  ช่อง  
-  มีแป้นพิมพ์และเมาส์  
-  มีจอภาพแบบ  LCD  หรือดีกว่า  มี  Contrast  Ratio  ไม่น้อย
กว่า  600  :  1  และมีขนาดไม่น้อยกว่า  18.5  นิว  จํานวน  1  หน่วย
ตังจ่ายตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์  ประจําปี  พ.ศ.  2559
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.  2560  -  2562  ยุทธศาสตร์ที  7  หน้า  62

เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด  LED ขาวดํา จํานวน 3,300 บาท
เพือจัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด  LED  ขาวดํา  (18  หน้า/นาที)  
คุณลักษณะพืนฐาน    
-  มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า  600x600  dpi  
-  มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า  18  หน้าต่อนาที  (ppm)  
-  มีหน่วยความจํา  (Memory)  ขนาดไม่น้อยกว่า  2  MB  
-  มีช่องเชือมต่อ  (Interface)  แบบ  Parallel  หรือ  USB  2.0  หรือดี
กว่า  จํานวนไม่น้อยกว่า  1  ช่อง  
-  สามารถใช้ได้กับ  A4,  Letter,  Legal  และ  Custom  โดยมีถาดใส่
กระดาษได้ไม่น้อยกว่า  150  แผ่น  
ตังจ่ายตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์  ประจําปี  พ.ศ.  2559
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.  2560  -  2562  ยุทธศาสตร์ที  7  หน้า  62

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม  ปรับปรุง  บํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์
ขนาดใหญ่  เช่น  เครืองจักรกลฯ  ยานพาหนะ  ฯลฯ

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 1,050,100 บาท
งบบุคลากร รวม 971,100 บาท
เงินเดือน  (ฝ่ายประจํา) รวม 971,100 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 355,320 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล  พร้อมทัง  
เงินปรับปรุงประจําปีตามตําแหน่งและอัตราที  ก.อบต.  
กําหนด  ฯลฯ  ตามตําแหน่งและอัตราทีกําหนด
โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน  12  เดือน
  

วันทีพิมพ์  :  20/3/2560    13:23:49 หน้า  :  38/53

Kanalone



ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 586,920 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง  ตามอัตรา  
ทีกําหนด  โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน  12  เดือน

เงินเพิมต่าง  ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 28,860 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้าง  
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิมการ
ครองชีพชัวคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจําส่วนราชการ  
(ฉบับที  6)  พ.ศ.  2558  และมติ  ก.อบต.จ.เชียงใหม่  ครังที  7/2558
เมือวันที  20  ก.ค.  2558

งบดําเนินงาน รวม 79,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 79,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 79,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนสําหรับพนักงานส่วนท้องถินเป็น
กรณีพิเศษ  เงินรางวัลประจําปี  (โบนัส)  ประจําปี  พ.ศ.  2560  สําหรับ
พนักงาน  อบต.  พนักงานครู  อบต.  ลูกจ้างประจํา  พนักงานจ้าง  และ
พนักงานทีได้รับเงินเดือน  ค่าจ้าง  และค่าตอบแทนจากงบประมาณเงินอุด
หนุนของรัฐบาล  เพือเป็นการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของงานราชการและเป็นขวัญ  กําลังใจในการปฏิบัติงาน
ตังจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์
ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ  พ.ศ.  2557
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.  2560  -  2562  ยุทธศาสตร์ที  7  หน้า  54

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 350,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 320,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 320,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อย จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ทีไร้
ทีพึง  ฯลฯ
อํานาจหน้าที  :  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  พ
.ศ.  2537  รวมทีมีการแก้ไขเพิมเติม
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.  2560  -  2562  ยุทธศาสตร์ที  2  หน้า  29

ค่าดําเนินการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้พิการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้พิการ  เช่น  การทํา
กายภาพบําบัด  การออกกําลังกาย  การพบกลุ่ม  การส่งเสริมอาชีพ  ฯลฯ  
อํานาจหน้าที  :  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  พ
.ศ.  2537  รวมทีมีการแก้ไขเพิมเติม
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.  2560  -  2562  ยุทธศาสตร์ที  2  หน้า  28

งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน จํานวน 30,000 บาท

-  อุดหนุนศูนย์พัฒนาครอบครัว  จํานวน  30,000  บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนศูนย์พัฒนาครอบครัว  ตามโครงการครอบครัว
สัมพันธ์สร้างสรรค์วัฒนธรรม  
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.  2560  -  2562  ยุทธศาสตร์ที  7  หน้า  57
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 8,436,440 บาท
งบบุคลากร รวม 1,809,540 บาท
เงินเดือน  (ฝ่ายประจํา) รวม 1,809,540 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 893,700 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล  พร้อมทัง  
เงินปรับปรุงประจําปีตามตําแหน่งและอัตราที  ก.อบต.  
กําหนด  ฯลฯ  ตามตําแหน่งและอัตราทีกําหนด
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  )
โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน  12  เดือน

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 775,800 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง  ตามอัตรา  
ทีกําหนด  โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน  12  เดือน

เงินเพิมต่าง  ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 80,040 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้าง  
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิมการ
ครองชีพชัวคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจําส่วนราชการ  
(ฉบับที  6)  พ.ศ.  2558  และมติ  ก.อบต.จ.เชียงใหม่  ครังที  7/2558
เมือวันที  20  ก.ค.  2558

งบดําเนินงาน รวม 1,041,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 196,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 180,000 บาท

-  เงินประโยชน์ตอบแทนอืนฯ  จํานวน  140,000  บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งประเภทบริหาร  ประเภทวิชาชีพ
เฉพาะ  และเชียวชาญเฉพาะให้กับพนักงาน  อบต.  ตามบัญชีอัตราเงิน
ประจําตําแหน่งของพนักงานส่วนท้องถิน  ตามประกาศ  ก.อบต.จ
.เชียงใหม่  เรือง  หลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับการบริหารงานบุคคล
ของ  อบต.  (แก้ไขเพิมเติมถึง  ฉบับที  31  )
โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน  12  เดือน

-  ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซือจัดจ้างและคณะกรรมการตรวจการจ้าง
จํานวน  40,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซือจัดจ้างและคณะกรรมการ
ตรวจการจ้าง  ฯลฯ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 16,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ผู้บริหาร  
พนักงานส่วนตําบลและลูกจ้าง  ซึงมีสิทธิเบิกเงินค่าช่วยเหลือ
การศึกษาบุตรได้ตามระเบียบฯ    
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ค่าใช้สอย รวม 660,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 450,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร,  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ,  ค่าซัก
ฟอก,  ค่ากําจัดสิงปฏิกูล,  ค่าระวางบรรทุก,  ค่าเช่าทรัพย์สิน  (ยกเว้น  ค่าเช่า
บ้าน),  ค่าโฆษณาและเผยแพร่  (รายจ่ายเกียวกับการจ้างเหมาโฆษณาและ
เผยแพร่  ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง  โทรทัศน์  โรงมหรสพ  หรือสิงพิมพ์
ต่างๆ),  ค่าธรรมเนียมต่างๆ,  ค่าลงทะเบียน,  ค่าเบียประกัน,  ค่าใช้จ่ายใน
การดําเนิน  คดีตามคําพิพากษา,  ค่าจ้างเหมาบริการ,  ค่าติดตังโทรศัพท์  ค่า
ใช้จ่ายต่างๆ  ในการติดตังโทรศัพท์  ยกเว้น  ตู้สาขา  ค่าโทรศัพท์พ่วงภาย
ใน  และเครือง  
โทรศัพท์ภายใน,  ค่าติดตังเครืองรับสัญญาณต่างๆ    ฯลฯ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร  เช่น  ค่าเบียเลียงเดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพัก  ค่าบริการ
จอดรถ  ณ  ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  ค่าธรรมเนียมในการใช้
สนามบิน  ค่าลงทะเบียนต่างๆ  ฯลฯ

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 200,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาทรัพย์สิน  เพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
ค่าวัสดุ รวม 185,000 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 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  
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 5,000 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 35,000 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 15,000 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 50,000 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
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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

งบลงทุน รวม 5,585,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 120,900 บาท
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
เครืองตัดคอนกรีต จํานวน 59,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองตัดคอนกรีต  จํานวน  1  เครือง
        คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์  ได้แก่
        -  เครืองยนต์เบนซิน  4  จังหวะ  ขนาด  11  แรงม้า  3,600  รอบ/นาที
        -  ใบตัด  ขนาด  10-16  นิว
        -  ปรับระดับความลึกร่องตัด  แบบหมุนเกลียว
        -  ระบายนําความร้อน  ปล่อยนําให้ไหลผ่านใบตัด
        -  ความลึกสูงสุดทีตัดได้ไม่น้อยกว่า  153  มม.  หรือ  6  นิว
        -  ความจุถังนํามันเชือเพลิง  ขนาดไม่น้อยกว่า  6.5  ลิตร
        -  ความจุถังนํามันเครือง  ขนาดไม่น้อยกว่า  1.1  ลิตร
        -  นํามันเชือเพลิง    เบนซินไร้สารตะกัว
ตังจ่ายตามราคาท้องถิน  เนืองจากไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์  ปี  2558
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.  2560  -  2562  ยุทธศาสตร์ที  7  หน้า  62

ครุภัณฑ์สํารวจ
เทปวัดระยะทาง จํานวน 2,800 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเทปวัดระยะทาง  
        คุณลักษณะเฉพาะ  
        -สายเทปทําด้วยวัสดุไฟเบอร์กลาส
        -ความยาว  60  เมตร
        -มีตัวเลขบอกทุกระยะ  1  เซนติเมตร  และขีดแบ่งย่อยทุกๆ  2  มิลลิเมตร
        -เทปกว้าง  13  มิลลิเมตร  และหนา  0.5  มิลลิเมตร
        -มีด้ามจับและทีหมุนม้วนเทปและโครงป้องกันเส้นเทปทําด้วยพลาสติก
ตังจ่ายตามราคาท้องถิน  เนืองจากไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์  ปี  2558
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.  2560  -  2562  ยุทธศาสตร์ที  7  หน้า  62
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เทปสายไฟ จํานวน 3,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเทปสายไฟ      
        คุณลักษณะเฉพาะ
        -สายเทปทําด้วยวัสดุไฟเบอร์กลาส
        -ความยาว  50  เมตร
        -มีตัวเลขบอกทุกระยะ  10  เซนติเมตร  และขีดแบ่งย่อยทุกๆ  1
  เซนติเมตร
        -เทปกว้าง  6  มิลลิเมตร  และหนา  2  มิลลิเมตร
ตังจ่ายตามราคาท้องถิน  เนืองจากไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์  ปี  2558
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.  2560  -  2562  ยุทธศาสตร์ที  7  หน้า  62

ไม้สต๊าฟอลูมิเนียมแบบชัก  ขนาด  4  เมตร จํานวน 2,400 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือไม้สต๊าฟ  ขนาด  4  เมตร          คุณลักษณะเฉพาะ
ครุภัณฑ์  ได้แก่
        -ทําด้วยวัสดุอลูมิเนียมอย่างดี
        -ขนาดความยาว  4  เมตร  สามารถเลือนขึน-ลง
        -ขีดส่วนแบ่งแบบหัวตัง  เป็นรูปตัว  E  โดยแบ่งช่องๆละ  1  เซนติเมตร  มี
เลขกํากับทุก  10  เซนติเมตร
        -หลอดระดับฟองกลมและซองบรรจุไม้สต๊าฟ
    -มีปุ่มล็อคยืดขณะใช้งาน
    -สีทีขีดแบ่งเป็นสีดําสลับแดง  ทุกๆ  1  เมตร  บนพืนสีขาว
    -มีโลหะหุ้มปลายรองรับด้านล่าง
    -ท่อนล่างสุด  มีความกว้างไม่น้อยกว่า  5  เซนติเมตร  และหนาไม่น้อย
กว่า  2.5  เซนติเมตร
ตังจ่ายตามราคาท้องถิน  เนืองจากไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์  ปี  2558
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.  2560  -  2562  ยุทธศาสตร์ที  7  หน้า  62

ไม้สต๊าฟอลูมิเนียมแบบชัก  ขนาด  5  เมตร จํานวน 3,200 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือไม้สต๊าฟ  ขนาด  5  เมตร  
        คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์  ได้แก่
        -ทําด้วยวัสดุอลูมิเนียมอย่างดี
        -ขนาดความยาว  5  เมตร  สามารถเลือนขึน-ลง
        -ขีดส่วนแบ่งแบบหัวตัง  เป็นรูปตัว  E  โดยแบ่งช่องๆละ  1  เซนติเมตร  มี
เลขกํากับทุก  10  เซนติเมตร
        -หลอดระดับฟองกลมและซองบรรจุไม้สต๊าฟ
        -มีปุ่มล็อคยืดขณะใช้งาน
        -สีทีขีดแบ่งเป็นสีดําสลับแดง  ทุกๆ  1  เมตร  บนพืนสีขาว
        -มีโลหะหุ้มปลายรองรับด้านล่าง
        -ท่อนล่างสุด  มีความกว้างไม่น้อยกว่า  5  เซนติเมตร  และหนาไม่น้อย
กว่า  2.5  เซนติเมตร
ตังจ่ายตามราคาท้องถิน  เนืองจากไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์  ปี  2558
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.  2560  -  2562  ยุทธศาสตร์ที  7  หน้า  62

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม  ปรับปรุง  บํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์
ขนาดใหญ่  เช่น  เครืองจักรกล  ยานพาหนะ  ฯลฯ
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ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 5,465,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ
โครงการก่อสร้างถนนเสริมเหล็ก จํานวน 725,000 บาท
เพือก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาดกว้าง  4  เมตร  ยาว  155
  เมตร  หรือมีพืนทีไม่น้อยกว่า  620  ตารางเมตร
สถานทีก่อสร้าง  บ้านแม่สูนหลวง  หมู่  1  ตําบลแม่สูน  อําเภอฝาง  จังหวัด
เชียงใหม่
(ตามการออกแบบและประมาณการของช่าง  และได้รับการอนุมัติแบบ
แล้ว)
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.  2560  -  2562  ยุทธศาสตร์ที  1  หน้า  11

โครงการก่อสร้างประตู  และรัวลวดหนามแปลงทีดิน  อบต.แม่สูน จํานวน 281,000 บาท
เพือก่อสร้างประตู  และรังลวดหนามแปลงทีดิน  อบต.แม่สูน  ความ
ยาว  1,000  เมตร
สถานทีก่อสร้าง  บ้านแม่สูนหลวง  หมู่  1  ตําบลแม่สูน  อําเภอฝาง  จังหวัด
เชียงใหม่
(ตามการออกแบบและประมาณการของช่าง  และได้รับการอนุมัติแบบ
แล้ว)
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.  2560  -  2562  ยุทธศาสตร์ที  1  หน้า  21

โครงการก่อสร้างรัวคอนกรีตเสริมเหล็ก  โรงเรียนบ้านล้องอ้อ จํานวน 424,000 บาท
เพือก่อสร้างรัวคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบ้านล้องอ้อ  ความยาว  110
  เมตร
สถานทีก่อสร้าง  โรงเรียนบ้านล้องอ้อ  หมู่  5  ตําบลแม่สูน  อําเภอ
ฝาง  จังหวัดเชียงใหม่
(ตามการออกแบบและประมาณการของช่าง  และได้รับการอนุมัติแบบ
แล้ว)
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.  2560  -  2562  ยุทธศาสตร์ที  1  หน้า  21

โครงการก่อสร้างโรงเรือนเพาะชําพืชผลทางการเกษตร จํานวน 578,000 บาท
เพือก่อสร้างโรงเรือนเพาะชําพืชผลทางการเกษตร  ขนาดกว้าง  6
  เมตร  ยาว  20  เมตร  จํานวน  2  หลัง  และขนาดกว้าง  12  เมตร  ยาว  20
  เมตร  จํานวน  1  หลัง  พร้อมถมดินปรับพืนทีขนาด  1,863  ตารางเมตร  
(ตามการออกแบบและประมาณการของช่าง  และได้รับการอนุมัติแบบ
แล้ว)
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.  2560  -  2562  ยุทธศาสตร์ที  1  หน้า  18

โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์อาคารจักรพรรดิ จํานวน 529,000 บาท
เพือก่อสร้างลานอเนกประสงค์อาคารจักรพรรดิ  ขนาดพืนทีไม่น้อย
กว่า  1,115  ตารางเมตร
สถานทีก่อสร้าง  บ้านแม่สูนหลวง  หมู่  1  ตําบลแม่สูน  อําเภอฝาง  จังหวัด
เชียงใหม่
(ตามการออกแบบและประมาณการของช่าง  และได้รับการอนุมัติแบบ
แล้ว)
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.  2560  -  2562  ยุทธศาสตร์ที  1  หน้า  18

โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้สานพลังสร้างเครือข่ายเกษตรอาหาร
ปลอดภัย

จํานวน 500,000 บาท

เพือก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้สานพลังสร้างเครือข่ายเกษตรอาหาร
ปลอดภัย  ขนาดกว้าง  8  เมตร  ยาว  16  เมตร
สถานทีก่อสร้าง  บ้านแม่สูนหลวง  หมู่  1  ตําบลแม่สูน  อําเภอฝาง  จังหวัด
เชียงใหม่
(ตามการออกแบบและประมาณการของช่าง  และได้รับการอนุมัติแบบ
แล้ว)
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.  2560  -  2562  ยุทธศาสตร์ที  1  หน้า  19
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โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านล้องอ้อ  คอนกรีตเสริม
เหล็กชันเดียว

จํานวน 510,000 บาท

เพือก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านล้องอ้อ  คอนกรีตเสริมเหล็ก
ชันเดียว  ขนาดกว้าง10  เมตร  ยาว  13  เมตร
สถานทีก่อสร้าง  โรงเรียนบ้านล้องอ้อ  หมู่  5  ตําบลแม่สูน  อําเภอ
ฝาง  จังหวัดเชียงใหม่
(ตามการออกแบบและประมาณการของช่าง  และได้รับการอนุมัติแบบ
แล้ว)
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.  2560  -  2562  ยุทธศาสตร์ที  1  หน้า  19

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง จํานวน 1,000,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษา  ปรับปรุง  ประกอบ  ดัดแปลง  ซ่อมแซมสิงก่อ
สร้าง  ฯลฯ

โครงการปรับปรุงอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  ชันเดียว จํานวน 250,000 บาท
เพือปรับปรุงอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  ชันเดียว  เพือเก็บเอกสารของ  อบต
.แม่สูน  ขนาดกว้าง  4  เมตร  ยาว  28  เมตร
สถานทีก่อสร้าง  บ้านแม่สูนหลวง  หมู่  1  ตําบลแม่สูน  อําเภอฝาง  จังหวัด
เชียงใหม่
(ตามการออกแบบและประมาณการของช่าง  และได้รับการอนุมัติแบบ
แล้ว)
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.  2560  -  2562  ยุทธศาสตร์ที  1  หน้า  20

โครงการปรับปรุงอาคารจักรพรรดิ จํานวน 147,000 บาท
เพือปรับปรุงอาคารจักรพรรดิ  เพือเก็บวัสดุ  ครุภัณฑ์  ขนาดกว้าง  10
  เมตร  ยาว  32  เมตร
สถานทีก่อสร้าง  บ้านแม่สูนหลวง  หมู่  1  ตําบลแม่สูน  อําเภอฝาง  จังหวัด
เชียงใหม่
(ตามการออกแบบและประมาณการของช่าง  และได้รับการอนุมัติแบบ
แล้ว)
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.  2560  -  2562  ยุทธศาสตร์ที  1  หน้า  20

โครงการปรับปรุงอาคารสํานักงานทีทําการ  อบต.แม่สูน  และอาคารประกอบ จํานวน 521,000 บาท
เพือปรับปรุงอาคารสํานักงานทีทําการ  อบต.แม่สูน  และอาคารประกอบ
สถานทีก่อสร้าง  บ้านแม่สูนหลวง  หมู่  1  ตําบลแม่สูน  อําเภอฝาง  จังหวัด
เชียงใหม่
(ตามการออกแบบและประมาณการของช่าง  และได้รับการอนุมัติแบบ
แล้ว)
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.  2560  -  2562  ยุทธศาสตร์ที  1  หน้า  20

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล รวม 1,503,000 บาท
งบบุคลากร รวม 840,000 บาท
เงินเดือน  (ฝ่ายประจํา) รวม 840,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 756,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง  ตามอัตรา  
ทีกําหนด  โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน  12  เดือน

เงินเพิมต่าง  ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 84,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้าง  
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิมการ
ครองชีพชัวคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจําส่วนราชการ  
(ฉบับที  6)  พ.ศ.  2558  และมติ  ก.อบต.จ.เชียงใหม่  ครังที  7/2558
เมือวันที  20  ก.ค.  2558
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งบดําเนินงาน รวม 663,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 63,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 63,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนสําหรับพนักงานส่วนท้องถินเป็น
กรณีพิเศษ  เงินรางวัลประจําปี  (โบนัส)  ประจําปี  พ.ศ.  2560  สําหรับ
พนักงาน  อบต.  พนักงานครู  อบต.  ลูกจ้างประจํา  พนักงานจ้าง  และ
พนักงานทีได้รับเงินเดือน  ค่าจ้าง  และค่าตอบแทนจากงบประมาณเงินอุด
หนุนของรัฐบาล  เพือเป็นการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของงานราชการและเป็นขวัญ  กําลังใจในการปฏิบัติงาน
ตังจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์
ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ  พ.ศ.  2557
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.  2560  -  2562  ยุทธศาสตร์ที  7  หน้า  54

ค่าใช้สอย รวม 600,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 600,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร,  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ,  ค่าซัก
ฟอก,  ค่ากําจัดสิงปฏิกูล,  ค่าระวางบรรทุก,  ค่าเช่าทรัพย์สิน  (ยกเว้น  ค่าเช่า
บ้าน),  ค่าโฆษณาและเผยแพร่  (รายจ่ายเกียวกับการจ้างเหมาโฆษณาและ
เผยแพร่  ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง  โทรทัศน์  โรงมหรสพ  หรือสิงพิมพ์
ต่างๆ),  ค่าธรรมเนียมต่างๆ,  ค่าลงทะเบียน,  ค่าเบียประกัน,  ค่าใช้จ่ายใน
การดําเนิน  คดีตามคําพิพากษา,  ค่าจ้างเหมาบริการ,  ค่าติดตังโทรศัพท์  ค่า
ใช้จ่ายต่างๆ  ในการติดตังโทรศัพท์  ยกเว้น  ตู้สาขา  ค่าโทรศัพท์พ่วงภาย
ใน  และเครือง  
โทรศัพท์ภายใน,  ค่าติดตังเครืองรับสัญญาณต่างๆ    ฯลฯ

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 750,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 530,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 530,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการปลูกฝังจิตสํานึกอุดมการณ์รักชาติสร้างความปรองดองสมานฉันท์ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปลูกฝังจิตสํานึก  อุดมการณ์รักชาติ  สร้าง
ความปรองดองสมานฉันท์  เช่น  ค่าอบรม  ค่าวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าอาหาร
ว่าง  ค่าอุปกรณ์  จัดทําป้ายประชาสัมพันธ์  ฯลฯ  
อํานาจหน้าที  :  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  พ
.ศ.  2537  รวมทีมีการแก้ไขเพิมเติม
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด  ที  มท  0310.4/ว2128  ลว.  31
  ก.ค.  2557
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.  2560  -  2562  ยุทธศาสตร์ที  2  หน้า  24

โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตําบลแม่สูน จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่างๆ  การจัดตังสภาเด็กและ
เยาวชนตําบลแม่สูน  ส่งเสริมเยาวชนจิตอาสา  ส่งเสริมการจัดกิจกรรมของ
เด็กและเยาวชนในตําบลแม่สูน  และค่าดําเนินการอืนๆ  ทีเกียวข้อง  ฯลฯ
อํานาจหน้าที  :  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  พ
.ศ.  2537  รวมทีมีการแก้ไขเพิมเติม
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.  2560  -  2562  ยุทธศาสตร์ที  2  หน้า  30
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โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน  จัดกิจกรรม  จัดอบรมเพือส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ    และค่าดําเนินการอืนๆ  ทีเกียวข้อง  ฯลฯ
    ฯลฯ    
อํานาจหน้าที  :  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  พ
.ศ.  2537  รวมทีมีการแก้ไขเพิมเติม
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.  2560  -  2562  ยุทธศาสตร์ที  2  หน้า  24

โครงการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพต่างๆ    ให้แก่กลุ่มสตรี  กลุ่ม
เยาวชน  กลุ่มเกษตรกร      กลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มต่างๆ  ภายในตําบล  เพือจ่าย
เป็นค่าวิทยากรค่าอาหาร    ค่าวัสดุอุปกรณ์    
ค่าอบรม  สัมมนา  ศึกษาดูงาน    ฝึกอาชีพ  ฯลฯ
อํานาจหน้าที  :  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  พ
.ศ.  2537  รวมทีมีการแก้ไขเพิมเติม
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.  2560  -  2562  ยุทธศาสตร์ที  3  หน้า  32

โครงการอบรม  สัมมนา  รณรงค์  ป้องกัน  ต่อต้านยาเสพติด จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการรณรงค์    ป้องกัน    ต่อต้านยาเสพ
ติด  เช่น  จัดทําป้ายรณรงค์  จัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการตรวจหาสารเสพ
ติด  สนับสนุนการปราบปราม  บําบัดฟืนฟูผู้ติด
ยาเสพติด  ฯลฯ  
อํานาจหน้าที  :  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  พ
.ศ.  2537  รวมทีมีการแก้ไขเพิมเติม
และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน  ด่วนทีสุด  ที  มท  0810.3
/ว1102  ลว.  1  ก.ค.  2557
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.  2560  -  2562  ยุทธศาสตร์ที  2  หน้า  22
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งบเงินอุดหนุน รวม 220,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 220,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 190,000 บาท

1.  อุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอฝาง  (ศป.ปส.อ.ฝาง)จํานวน    50,000
  บาท  
เพือเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  ใน
พืนทีหมู่บ้าน/ชุมชน  อําเภอฝาง  ประจําปีงบประมาณ  2560 
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.  2560  -  2562  ยุทธศาสตร์ที  7  หน้า  60
         
2.  อุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอฝาง  จํานวน    15,000  บาท    
เพือเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการงานรัฐพิธี  ประจําปี  2560 
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.  2560  -  2562  ยุทธศาสตร์ที  7  หน้า  58
            
3.  อุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอฝาง  จํานวน  40,000  บาท    
เพือเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับจังหวัด
เชียงใหม่  ประจําปีงบประมาณ  2560    
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.  2560  -  2562  ยุทธศาสตร์ที  7  หน้า  56

4.  อุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอฝาง  จํานวน    10,000  บาท    
เพือเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการประเพณีสงกรานต์  ประจําปี  2560
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.  2560  -  2562  ยุทธศาสตร์ที  7  หน้า  57
      
5.  อุดหนุนทีทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม่  จํานวน    5,000  บาท  
เพือเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับจังหวัด
เชียงใหม่  ครังที  41  ประจําปี  2560
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.  2560  -  2562  ยุทธศาสตร์ที  7  หน้า  57
   
6.  อุดหนุนกองร้อยตํารวจตระเวนชายแดนที  334  จํานวน    70,000  บาท
เพือเป็นเงินอุดหนุนตามตามโครงการการศึกษาเพือต่อต้านการใช้ยาเสพ
ติดในเด็กนักเรียน  (D.A.R.E  ประเทศไทย)        
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.  2560  -  2562  ยุทธศาสตร์ที  7  หน้า  61

เงินอุดหนุนเอกชน จํานวน 30,000 บาท
อุดหนุนกลุ่มพัฒนาสตรีตําบลแม่สูน  จํานวน  30,000  บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่กลุ่มพัฒนาสตรีตําบลแม่สูน  ดําเนินการตาม
โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี  เช่น  อบรมสัมมนา  รณรงค์วันสตรี
สากล  ฯลฯ
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.  2560  -  2562  ยุทธศาสตร์ที  7  หน้า  59
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 350,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 350,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 350,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการกีฬาท้องถินสัมพันธ์ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดงานตามโครงการกีฬาท้องถินสัมพันธ์  เช่น  ค่าของ
รางวัล  ค่าอาหารเครืองดืม  ค่าซือสิงของ  ค่าเช่าเครืองเสียง  เครือง
ดนตรี  ฯลฯ    
อํานาจหน้าที  :  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  พ
.ศ.  2537  รวมทีมีการแก้ไขเพิมเติม
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.  2560  -  2562  ยุทธศาสตร์ที  2  หน้า  26

โครงการกีฬาประชาชนต้านยาเสพติดและส่งเสริมสุขภาพ จํานวน 250,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดงานกีฬาประชาชนต้านยาเสพติด  เช่น  ค่าของรางวัล  ค่า
อาหารเครืองดืม  ค่าซือสิงของ  ค่าเช่าเครืองเสียง  เครืองดนตรี  ฯลฯ  
อํานาจหน้าที  :  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  พ
.ศ.  2537  รวมทีมีการแก้ไขเพิมเติม
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.  2560  -  2562  ยุทธศาสตร์ที  2  หน้า  25

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชนตําบลแม่สูนต้านภัยยาเสพติด จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชนตําบลแม่สูนต้านภัยยา
เสพติด  เช่น  ค่าของรางวัล    ค่าอาหารเครืองดืม    ค่าซือสิงของ    ค่าเช่า
เครืองเสียง  เครืองดนตรี  ฯลฯ    
อํานาจหน้าที  :  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  พ
.ศ.  2537  รวมทีมีการแก้ไขเพิมเติม
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.  2560  -  2562  ยุทธศาสตร์ที  2  หน้า  25

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดงานแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ  เช่น  ค่าของรางวัล  ค่าอาหาร
เครืองดืม  ค่าซือสิงของ  ค่าเช่าเครืองเสียง  เครืองดนตรี    ฯลฯ
อํานาจหน้าที  :  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  พ
.ศ.  2537  รวมทีมีการแก้ไขเพิมเติม
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.  2560  -  2562  ยุทธศาสตร์ที  2  หน้า  25

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 1,150,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,150,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 1,150,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดงานวันรัฐพิธี จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการโครงการจัดงานวันรัฐพิธีต่างๆ  ทีสําคัญ  เช่น  วัน
จักรี  วันพ่อ  วันแม่  วันปิยมหาราช  ฯลฯ
อํานาจหน้าที  :  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  พ
.ศ.  2537  รวมทีมีการแก้ไขเพิมเติม
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.  2560  -  2562  ยุทธศาสตร์ที  4  หน้า  45

โครงการประเพณีเข้าพรรษา  และพิธีกรรมทางศาสนา จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดงานประเพณีเข้าพรรษา  เช่น  ค่าเทียนพรรษา  เครือง
ไทยทาน  สังฆทาน  และค่าใช้จ่ายอืนๆ  ทีเกียวกับประเพณี  และพิธีกรรม
ทางศาสนาฯลฯ  
อํานาจหน้าที  :  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  พ
.ศ.  2537  รวมทีมีการแก้ไขเพิมเติม
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.  2560  -  2562  ยุทธศาสตร์ที  4  หน้า  44

วันทีพิมพ์  :  20/3/2560    13:23:49 หน้า  :  50/53

Kanalone



โครงการรดนําดําหัววันผู้สูงอายุและประเพณีปีใหม่เมือง จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดงานรดนําดําหัวผู้สูงอายุและประเพณีปีใหม่เมือง  เช่น  ค่า
อาหาร  เครืองดืม  ค่าของรางวัล    ค่าดําเนินการ  ค่าซือสิงของ  ฯลฯ  
อํานาจหน้าที  :  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  พ
.ศ.  2537  รวมทีมีการแก้ไขเพิมเติม
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.  2560  -  2562  ยุทธศาสตร์ที  4  หน้า  44

โครงการสืบสานประเพณียีเป็ง จํานวน 350,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดงานสืบสานประเพณียีเป็ง  เช่น  ค่าอาหาร  เครืองดืม  ค่า
ของรางวัล  ค่าดําเนินการ  ค่าซือสิงของ  ค่าเช่าเครืองเสียง  เครือง
ดนตรี    ฯลฯ    
อํานาจหน้าที  :  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  พ
.ศ.  2537  รวมทีมีการแก้ไขเพิมเติม
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.  2560  -  2562  ยุทธศาสตร์ที  4  หน้า  44

โครงการสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิน จํานวน 350,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรม  โครงการสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิน  เช่น  โครงการแข่งขันตีกลองหลวง,  โครงการสรงนําพระ
ธาตุ,  โครงการทําบุญสลากภัทร,  โครงจัดทําซุ้มประตูโขง  ฯลฯ
อํานาจหน้าที  :  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  พ
.ศ.  2537  รวมทีมีการแก้ไขเพิมเติม
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.  2560  -  2562  ยุทธศาสตร์ที  4  หน้า  45

โครงการอบรมจริยธรรมและศีลธรรมของเยาวชนและอบรมเกียวกับยาเสพ
ติดของเยาวชน

จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าฝึกอบรมจริยธรรมและศีลธรรมของเยาวชน  และอบรม
เกียวกับยาเสพติดให้แก่เยาวชนให้ตระหนักถึงภัยพิบัติยาเสพติด
อํานาจหน้าที  :  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  พ
.ศ.  2537  รวมทีมีการแก้ไขเพิมเติม
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.  2560  -  2562  ยุทธศาสตร์ที  4  หน้า  45

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 250,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 250,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 250,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทาง
การเกษตรตําบลแม่สูน

จํานวน 150,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินโครงการให้กับศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี
ทางการเกษตรตําบลแม่สูน  เป็นค่าอบรมถ่ายทอดความรู้ให้แก่
ประชาชน  ค่าสัมมนา  ศึกษาดูงาน  ค่าจัดกิจกรรมต่างๆ  ค่าจัดซือ
วัสดุ  อุปกรณ์    ค่าจัดซือเมล็ดพันธุ์สัตว์ต่างๆ  และค่าใช้จ่ายอืนๆ  ทีจํา
เป็น  อย่างประหยัด  ฯลฯ
อํานาจหน้าที  :  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  พ
.ศ.  2537  รวมทีมีการแก้ไขเพิมเติม
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.  2560  -  2562  ยุทธศาสตร์ที  3  หน้า  32
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โครงการส่งเสริมประชาชนในการดํารงชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 100,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการลดรายจ่าย  เช่น  การปลูกผักสวนครัว
รัวกินได้  การลดละเลิกอบายมุข  หรือมีการผลิตของใช้ในชีวิตประจํา
วัน  เพือทดแทนการซือจากภายนอก  การส่งเสริมอาชีพ  กิจกรรมการ
ประหยัด  เช่น  การทําบัญชีครัวเรือน  กิจกรรมด้านการเรียนรู้  การดํารง
ชีวิตอย่างมีเหตุผล  เช่น  การดูแลสุขภาพ  การบริโภคอาหาร
ปลอดภัย  กิจกรรมด้านการอนุรักษ์สิงแวดล้อมและใช้ทรัพยากรอย่าง
ยังยืน  เช่น  การคัดแยกขยะครัวเรือน  การประหยัดพลังงาน  มีกิจกรรมด้าน
การเอือเฟือเผือแผ่  ซึงกันและกัน  เช่น  การร่วมกิจกรรมสาธารณะ  การ
ช่วยเหลือคนจน  การร่วมงานประเพณีวัฒนธรรม  ฯลฯ  
อํานาจหน้าที  :  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  พ
.ศ.  2537  รวมทีมีการแก้ไขเพิมเติม
และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด  ที  มท  0891.4
/ว1658  ลว.  24  ส.ค.  2553
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.  2560  -  2562  ยุทธศาสตร์ที  3  หน้า  33

งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้ รวม 150,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 150,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมเหมืองฝาย จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษา  ซ่อมแซมเหมืองฝาย  ค่าพัฒนาผู้ดูแลเหมือง
ฝาย  ค่าวัสดุ  อุปกรณ์  ฯลฯ  เพือให้ราษฎรได้มีนําใช้ในการอุปโภค  บริโภค
ตลอดปี
อํานาจหน้าที  :  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  พ
.ศ.  2537  รวมทีมีการแก้ไขเพิมเติม
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.  2560  -  2562  ยุทธศาสตร์ที  5  หน้า  49

โครงการอนุรักษ์  ป้องกันดูแล  รักษาป่าไม้และต้นนํา จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการทีเกียวข้องกับการอนุรักษ์ป้องกันดูแล
และรักษาป่า  และต้นนํา  โครงการตามพระราชดําริฯ  โครงการตามพระ
ราชเสาวนีย์  เช่น  ทําฝายแม้ว  ทําแนวป้องกันไฟป่า  จัดซือวัสดุทีใช้ในการ
ป้องกันไฟป่า  สนับสนุนการทํางานของราษฎรอาสาพิทักษ์ป่า  (รส.ทป
.)  การปลูกป่า  การดับไฟป่า  อบรมสัมมนา  ศึกษาดูงาน  ฯลฯ  
อํานาจหน้าที  :  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  พ
.ศ.  2537  รวมทีมีการแก้ไขเพิมเติม
และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด  ที  มท  0891.4
/ว164  ลว.  26  ม.ค.  2558
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.  2560  -  2562  ยุทธศาสตร์ที  5  หน้า  46

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 23,664,200 บาท
งบกลาง รวม 23,664,200 บาท
งบกลาง รวม 23,664,200 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 450,000 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
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เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 17,377,200 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเบียยังชีพผู้สูงอายุ  จํานวน  2,239  คน  จํานวน  12  เดือน
อายุ  60  ปี  จํานวน  1,499  คน
อายุ  70  ปี  จํานวน  477  คน
อายุ  80  ปี  จํานวน  241  คน
อายุ  90  ปีขึนไป  จํานวน  22  คน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย  หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบียยังชีพผู้
สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ.  2552  รวมทีมีการแก้ไขเพิม
เติม

เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 4,032,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเบียยังชีพผู้พิการ  จํานวน  420  คนๆ  ละ  800
  บาท/เดือน  จํานวน  12  เดือน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย  หลักเกณฑ์การจ่ายเบียความพิการ
ให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  ฉบับที  2  พ.ศ.  2559

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 540,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์ทีแพทย์ได้รับรองและทําการ
วินิจฉัยแล้ว  มีฐานะยากจนหรือถูกทอดทิง  ขาดผู้อุปการะดูแล  ไม่สามารถ
ประกอบอาชีพเลียงตนเองได้  จํานวน  90  คนๆ  ละ  500
  บาท/เดือน  จํานวน  12  เดือน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการสงเคราะห์เพือการยังชีพ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ.  2548

สํารองจ่าย จํานวน 600,000 บาท
เพือสํารองจ่ายในกิจกรรมของ  อบต.  ทีมีความจําเป็นต้องจ่าย  แต่ไม่ได้ตัง
งบประมาณไว้  อีกทังเพือเป็นการป้องกัน  และบรรเทาความเดือดร้อนของ
ประชาชนทีเกิดจากสาธารณภัยต่างๆ  ทังก่อนเกิดภัยกับขณะเกิดภัยและ
หลังเกิดภัย  ฯลฯ
ตามหนังสือกระทรวงมหาด  ด่วนมาก  ที  มท.  0313./ว  667  ลว.  12  มี.ค
.  2545,  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก  ที  มท.  0808.2/ว  3456
  ลว.  19  มิ.ย.  2558  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที  มท.  0808.2/ว
  3215  ลว.  6  มิ.ย.  2559

รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 365,000 บาท
เงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพ  จํานวน  365,000  บาท
เพือจ่ายสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพ  ระดับท้องถินหรือ
พืนที  อบต.แม่สูน  ในอัตราร้อยละ  50  ของเงินจัดสรร  สปสช.  ตามประกาศ
คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  เรือง  การกําหนดหลักเกณฑ์
เพือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถินดําเนินงานและบริหารจัดการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ  พ.ศ.  2557  และหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด  ที  มท.  0891.3/ว  1514  ลว.  26  ก.ค.  2554

เงินช่วยพิเศษ จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าทําศพ  กรณีผู้บริหาร  พนักงานส่วนตําบล  และ
พนักงานจ้างเสียชีวิตในขณะ  ปฏิบัติราชการ

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน  (กบท.) จํานวน 260,000 บาท
เพือสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ/พนักงานส่วนตําบล  ในอัตรา
ร้อยละ  1  ของรายได้  ตามหนังสือสํานักงาน  กบท.  ด่วนมาก  ที  มท
.  0808.5/ว  34  ลว.  19  ก.ย.  2557,  หนังสือสํานักงาน  กบท.  ด่วน
มาก  ที  มท.  0808.5/ว  35  ลว.  19  ก.ย.  2557  และหนังสือกระทรวงมหา
ด  ที  มท.  0808.5/ว  1264  ลว.  30  พ.ค.  2557
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