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ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลแม่สูน 
เรื่อง   ประกาศใชข้้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

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

   ด้วยองค์การบริหารส่วนตําบลแม่สูน ได้จัดทําร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 โดยได้รับความเห็นชอบจาก สภาองค์การบริหารส่วนตําบลแม่สูน ในการประชุม
สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 2 ประจําปี 2564  เม่ือวันท่ี 19 สิงหาคม 2564 และได้เสนอร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายดังกล่าวไปยังนายอําเภอฝาง เพ่ือโปรดพิจารณาลงนามอนุมัติ นั้น 
  บัดนี้ นายอําเภอฝาง ได้ลงนามอนุมัติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 ตามหนังสือ ท่ี ชม 0023.15 / 5002 เม่ือวันท่ี 29 กันยายน 2564 เรื่อง 
อนุมัติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว ฉะนั้นจึง
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 71 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วน
ตําบล พ.ศ.2537 , ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2563 หมวด 6 ข้อ 38 จึงประกาศตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารสว่นตําบลแม่สูน โดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สํานักงาน
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่สูน ก่อนบังคับใช้ตามระเบียบ รายละเอียดปรากฏดังเอกสารแนบท้ายประกาศ 

   จึงประกาศมาให้ทราบโดยท่ัวกัน 

     ประกาศ ณ วันท่ี 29 กันยายน พ.ศ.2564 
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                   ( นายวนัชาติ  ศิริภทัรนุกูล ) 
            นายกองค์การบริหารส่วนตําบลแม่สูน 
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พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ( ฉบับท่ี 7 ) พ.ศ.2562 
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เป็นจํานวนรวมท้ังสิ้น 95,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้
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กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน
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ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจํานวนรวมท้ังสิ้น 0 บาท ดังนี้
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ�ายงบประมาณรายจ�ายท่ัวไป 

ประจำป�งบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค"การบริหารส�วนตำบลแม�สูน 

อำเภอฝาง   จังหวัดเชียงใหม� 

        
                 

ประมาณการรายจ�ายรวมท้ังส้ิน 95,000,000 บาท แยกเป1น   
แผนงานงบกลาง 

 งบกลาง รวม 30,659,000 บาท 
  งบกลาง รวม 30,659,000 บาท 
   งบกลาง รวม 30,659,000 บาท 
   เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จำนวน 514,600 บาท 

      

  

เพ่ือจ�ายเป!นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป'วย  
ทุพพลภาพ ตาย และคลอดบุตร ฯลฯ ตาม พ.ร.บ. ประกันสังคม พ.ศ. 2533  
ในอัตราร2อยละ 5 ของค�าจ2างพนักงานจ2าง  เงินเพ่ิมค�าครองชีพ ค�าจ2างชั่วคราว  
โดยปฏิบัติตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต ด�วน
ท่ีสุด ท่ี มท 0809.5 / ว 9 ลง วันท่ี 22 มกราคม 2557 และหนังสือ
สำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต ด�วนท่ีสุด ท่ี มท 0809.5 / ว 81 ลง
วันท่ี  10 กรกฎาคม 2557  

  

   เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จำนวน 22,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ�ายเป!นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน โดยคำนวณในอัตราร2อย
ละ 0.2 ของค�าจ2างท้ังป= ตามพระราชบัญญัติเงิน
ทดแทน พุทธศักราช 2561 
 

    

   เบ้ียยังชีพผู2สูงอายุ จำนวน 23,272,800 บาท 

      

  

เพ่ือจ�ายเป!นเงินเบ้ียยังชีพผู2สูงอายุ ตามโครงการสร2างหลักประกันด2าน
รายได2แก�ผู2สูงอายุ โดยจ�ายอัตราเบ้ียยังชีพรายเดือนแบบข้ันบันได
สำหรับผู2สูงอายุในเขตตำบลแม�สูน จำนวนรวม 3,000 คน คำนวณต้ัง
จ�ายไว2 12 เดือน ถือปฏิบัติเป!นไปตาม พระราชบัญญัติสภาตำบลและ
องคDการบริหารส�วนตำบล พุทธศักราช 2537 และ ท่ีแก2ไขเพ่ิมเติม
จนถึงปFจจุบัน , ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด2วยการจ�ายเงิน
สงเคราะหDเพ่ือการยังชีพขององคDกรปกครองส�วน
ท2องถ่ิน พ.ศ. 2548 , ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด2วยหลักเกณฑD
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การจ�ายเงินเบ้ียยังชีพผู2สูงอายุขององคDกรปกครองส�วน
ท2องถ่ิน พ.ศ. 2552 และ ท่ีแก2ไขเพ่ิมเติมจนถึงปFจจุบัน , หนังสือกรม
ส�งเสริมการปกครองท2องถ่ิน ด�วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.6 / ว 5360 ลง
วันท่ี 27 ธันวาคม 2562 เรื่อง หลักเกณฑDและวิธีปฏิบัติในการจ�ายเบ้ีย
ยั้งชีพผู2สูงอายุและเงินเบ้ียความพิการให2คนพิการขององคDกรปกครอง
ส�วนท2องถ่ิน , หนังสือกรมส�งเสริมการปกครองท2องถ่ิน ด�วน
ท่ีสุด ท่ี มท 0810.6 / ว 1994 ลงวันท่ี 3 กรกฎาคม 2563 เรื่อง การ
ซักซ2อมแนวทางการต้ังงบประมาณรายจ�ายประจำป=งบประมาณ พ.ศ.
2564 เงินอุดหนุนท่ัวไป เงินอุดหนุนสำหรับโครงการเสริมสร2าง
สวัสดิการทางสังคมให2แก�ผู2พิการและทุพพลภาพ โครงการสนับสนุน
การจัดสวัสดิการทางสังคมแก�ผู2ด2อยโอกาสทางสังคม และโครงการ
สร2างหลักประกันด2านรายได2แก�ผู2สูงอายุ เป!นไปตามแผนพัฒนา
ท2องถ่ิน ( พ.ศ. 2561 - 2565 ) ลำดับท่ี 1 หน2า 83   
  

   เบ้ียยังชีพความพิการ จำนวน 4,569,600 บาท 

      

  

 
เพ่ือจ�ายเป!นเงินเบ้ียความพิการให2แก�คนพิการท่ีมีสิทธิตามหลักเกณฑDท่ี
กำหนดในเขตพ้ืนท่ีตำบลแม�สูน จำนวน 467 คน อัตราคนละ 800.-
บาทต�อเดือน คำนวณต้ังจ�ายไว2 12 เดือน โดยใช2ฐานข2อมูลจำนวนคน
พิการตามประกาศบัญชีรายชื่อผู2มีสิทธิรับเงินเบ้ียความพิการ ประจำป=
งบประมาณ 2561 โดยคำนวณจากอัตราเฉลี่ยการเพ่ิมข้ึนสามป=
ย2อนหลัง และข2อมูลจำนวนคนพิการท่ีได2บันทึกในระบบสารสนเทศการ
จัดการฐานข2อมูลเบ้ียยังชีพขององคDกรปกครองส�วนท2องถ่ินจาก
ประกาศบัญชีรายชื่อ  โดยดำเนินการจ�ายเงินเบ้ียความพิการให2ถือ
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคDการบริหารส�วน
ตำบล พ.ศ. 2537 และแก2ไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562 , ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด2วยการ
จ�ายเงินสงเคราะหDเพ่ือการยังชีพขององคDกรปกครองส�วน
ท2องถ่ิน พ.ศ. 2548 , ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด2วยหลักเกณฑD
การจ�ายเงินเบ้ียความพิการให2คนพิการขององคDกรปกครองส�วน
ท2องถ่ิน พ.ศ. 2553 และท่ีแก2ไขเพ่ิมเติมจนถึงปFจจุบัน , หนังสือกรม
ส�งเสริมการปกครองท2องถ่ิน ด�วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.6/ว 5360 ลง
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วันท่ี 27 ธันวาคม 2562 เรื่อง หลักเกณฑDและวิธีปฏิบัติในการจ�ายเบ้ีย
ยั้งชีพผู2สูงอายุและเงินเบ้ียความพิการให2คนพิการขององคDกรปกครอง
ส�วนท2องถ่ิน , หนังสือกรมส�งเสริมการปกครองท2องถ่ิน ด�วน
ท่ีสุด ท่ี มท 0810.6 / ว 1994 ลงวันท่ี 3 กรกฎาคม 2563 เรื่อง การ
ซักซ2อมแนวทางการต้ังงบประมาณรายจ�ายประจำป=งบประมาณ พ.ศ.
2564 เงินอุดหนุนท่ัวไป เงินอุดหนุนสำหรับโครงการเสริมสร2าง
สวัสดิการทางสังคมให2แก�ผู2พิการและทุพพลภาพ โครงการสนับสนุน
การจัดสวัสดิการทางสังคมแก�ผู2ด2อยโอกาสทางสังคม และโครงการ
สร2างหลักประกันด2านรายได2แก�ผู2สูงอายุ เป!นไปแผนพัฒนา
ท2องถ่ิน ( พ.ศ. 2561 – 2565 ) ลำดับท่ี 2 หน2า 83 
  

   เบ้ียยังชีพผู2ป'วยเอดสD จำนวน 540,000 บาท 

      

  

 
เพ่ือจ�ายเป!นเงินสงเคราะหDเบ้ียยังชีพผู2ป'วยเอดสDแก�ผู2ป'วยเอดสDท่ี 
แพทยDได2รับรองและทำการวินิจฉัยแล2วและมีความเป!นอยู�ยากจน 
หรือถูกทอดท้ิงขาดผู2อุปการะดูแล ไม�สามารถประกอบอาชีพเลี้ยง
ตนเองได2 โดยผู2ป'วยเอดสDท่ีมีสิทธิจะได2รับเบ้ียยังชีพในเขตพ้ืนท่ีตำบล
แม�สูน จำนวน 90 คนอัตราคนละ 500.-บาท ต�อเดือน คำนวณต้ัง 
จ�ายไว2 12 เดือน เป!นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือ 
สั่งการ ดังนี้ พระราชบัญญัติสภาตำบลและองคDการบริหารส�วน
ตำบล พ.ศ. 2537 และแก2ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับ 7) พ.ศ. 2562 ,  
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด2วยการจ�ายเงินสงเคราะหDเพ่ือการ 
ยังชีพขององคDกรปกครองส�วนท2องถ่ิน พ.ศ. 2548 , หนังสือกรม
ส�งเสริมการปกครองท2องถ่ิน ด�วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.6 / ว 1994  
ลงวันท่ี 3 กรกฎาคม 2563 เรื่อง การซักซ2อมแนวทางการต้ัง
งบประมาณรายจ�ายประจำป=งบประมาณ พ.ศ.2564 เงินอุดหนุน
ท่ัวไป เงินอุดหนุนสำหรับโครงการเสริมสร2างสวัสดิการทางสังคม 
ให2แก�ผู2พิการและทุพพลภาพ โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการ 
ทางสังคมแก�ผู2ด2อยโอกาสทางสังคม และโครงการสร2างหลักประกัน 
ด2านรายได2แก�ผู2สูงอายุ เป!นไปตามแผนพัฒนา
ท2องถ่ิน ( พ.ศ. 2561 - 2565 ) ลำดับท่ี 3 หน2า 83 
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   เงินสำรองจ�าย จำนวน 400,000 บาท 

      

  

 
เพ่ือจ�ายเป!นค�าใช2จ�ายในกรณีท่ีไม�สามารถคาดการณDได2ล�วงหน2าใน 
กรณีจำเป!นหรือเพียงพอต�อการเผชิญเหตุสาธารณภัยตลอดป= โดย
นำไปใช2จ�ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินท่ีมีสาธารณภัยเกิดข้ึนหรือกรณีการปPอง 
กันและยับยั้งก�อนเกิดสาธารณภัยหรือคาดว�าจะเกิดสาธารณภัยหรือ
กรณีฉุกเฉินเพ่ือบรรเทาปFญหาความเดือดร2อนของประชาชนเป!น
ส�วนรวมได2 เช�น การปPองกันและแก2ไขปFญหาอุทกภัย น้ำป'าไหล
หลาก แผ�นดินถล�ม ภัยแล2ง ภัยหนาว วาตภัย อัคคีภัย ไฟ
ป'า และ หมอกควัน เป!นต2น เป!นไปตาม พระราชบัญญัติสภาตำบล 
และองคDการบริหารส�วนตำบล พ.ศ. 2537 และ แก2ไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562 , หนังสือกรมส�งเสริมการปกครองท2องถ่ิน  
ด�วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.4 / ว 1077 ลงวันท่ี 17 เมษายน 2561 ,  
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด�วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2 / ว 3842  
ลงวันท่ี 30 มิถุนายน 2563 หรือกรณีท่ีมีหนังสือสั่งการให2เบิกจ�ายได2
จากเงินประเภทนี้  
  

    

   รายจ�ายตามข2อผูกพัน       

    
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข2าราชการส�วน
ท2องถ่ิน (ก.บ.ท.) 

จำนวน 840,000 บาท 

      

  

 
เพ่ือจ�ายเป!นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญของข2าราชการส�วน
ท2องถ่ิน (กบท.) ตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข2าราชการส�วน
ท2องถ่ิน พ.ศ. 2500 , ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด2วยเงินบำเหน็จ
บำนาญข2าราชการส�วนท2องถ่ิน พ.ศ. 2546 โดยคำนวณต้ังจ�าย ในอัตรา
ร2อยละ 2 จากประมาณการรายรับ ตามหนังสือสำนักงานกองทุน
บำเหน็จบำนาญข2าราชการส�วนท2องถ่ิน ท่ี มท 0808.5/ว 31 ลง
วันท่ี 7 ตุลาคม 2563 
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    สมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพ จำนวน 400,000 บาท 

      

  

 
เพ่ือจ�ายเป!นเงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับ
ท2องถ่ินหรือพ้ืนท่ี ในอัตรา ไม�น2อยกว�า ร2อยละ 50 ของค�าบริการ
สาธารณสุขท่ีได2รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ เป!นไปตาม
พระราชบัญญัติ  ระเบียบ  และประกาศ ดังนี้ พระราชบัญญัติสภา
ตำบลและองคDการบริหารส�วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก2ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562 , พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ัน 
ตอนการกระจายอำนาจให2แก�องคDกรปกครองส�วน
ท2องถ่ิน พ.ศ. 2542 , ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด2วยการต้ัง
งบประมาณขององคDกรปกครองส�วนท2องถ่ินเพ่ือสมทบ
กองทุน พ.ศ. 2561 , ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจ 
ให2แก�องคDกรปกครองส�วนท2องถ่ิน  เรื่อง  หลักเกณฑDการสนับสนุนของ
องคDการบริหารจังหวัด เทศบาล และองคDการบริหารส�วนตำบลในการ
ให2บริการสาธารณะ  ลงวันท่ี  23  พฤศจิกายน  2552 , ประกาศ
คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห�งชาติ เรื่อง หลักเกณฑDเพ่ือ
สนับสนุนให2องคDกรปกครองส�วนท2องถ่ินดำเนินงานและบริหารจัดการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท2องถ่ินหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2561 และ
ท่ีแก2ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับปFจจุบัน  เป!นไปตามแผนพัฒนา
ท2องถ่ิน ( พ.ศ. 2561 – 2565 ) ลำดับท่ี 1 หน2า 135 
  

    

    สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลแม�สูน จำนวน 100,000 บาท 

      

  

 
เพ่ือจ�ายเป!นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลแม�สูน ตามมติ
คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเม่ือวันท่ี 29 มิถุนายน 2553 ให2องคDกร
ปกครองส�วนท2องถ่ินสมทบงบประมาณกองทุนสวัสดิการชุมชน  
โดยยึดหลักการประชาชนออม 1 ส�วน องคDกรปกครองส�วนท2องถ่ิน
สมทบ 1 ส�วน และ รัฐบาลสมทบ 1 ส�วน โดยในส�วนขององคDกร
ปกครองส�วนท2องถ่ินควรมีจำนวนเท�าท่ีประชาชนจ�ายเข2ากองทุนและไม�
ควรเกิน 365 บาทต�อคนต�อป= และเป!นไปด2วยความอิสระตามศักยภาพ
ทางการคลัง เพ่ือเป!นการส�งเสริมให2ประชาชนมีส�วนร�วมในการ
จัดบริการสาธารณะโดยึดประโยชนDสุขท่ีประชาชนจะได2รับเป!น
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สำคัญ และสร2างหลักประกันความม่ันคงของชุมชนฐานราก ฟTUนฟูทุน
ทางสังคม และเสริมสร2างความเข2มแข็งของชุมชนในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนให2ดีข้ึน เป!นไปตามระเบียบ ดังนี้ พระราชบัญญัติ
สภาตำบลและองคDการบริหารส�วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก2ไข 
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562 , พระราชบัญญัติกำหนดแผนและ
ข้ันตอนการกระจายอำนาจให2แก�องคDกรปกครองส�วน
ท2องถ่ิน พ.ศ. 2542 , ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด2วยการต้ัง
งบประมาณขององคDกรปกครองส�วนท2องถ่ินเพ่ือสมทบกองทุน  
( ฉบับท่ี 2 ) พ.ศ. 2563 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด�วน
ท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 4295 ลงวันท่ี 3 สิงหาคม 2560 เรื่อง  
การดำเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชน , หนังสือกระทรวงมหาด 
ไทย ด�วนท่ีสุดท่ี มท 0891.4/ว 2502 ลง
วันท่ี 20 สิงหาคม 2553 เรื่อง แนวทางสนับสนุนการดำเนินงาน
กองทุนสวัสดิการชุมชนขององคDกรปกครองส�วนท2องถ่ิน เป!นไปตาม
แผนพัฒนาท2องถ่ิน ( พ.ศ. 2561 - 2565 ) ลำดับท่ี 4 หน2า 83   
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แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
 งานบริหารท่ัวไป รวม 12,217,930 บาท 
  งบบุคลากร รวม 8,612,480 บาท 
   เงินเดือน (ฝ&ายการเมือง) รวม 3,416,760 บาท 
   เงินเดือนนายก/รองนายกองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน จำนวน 532,080 บาท 

      

  

เพ่ือจ�ายเป"นเงินเดือนนายก อบต. รองนายก อบต. ดังนี้ 
เงินเดือนนายก อบต.ในอัตราเดือนละ 21,120 บาท เงินเดือน 
รองนายก อบต. จำนวน 2 อัตรา ในอัตราเดือน
ละ 11,610 บาท โดยคำนวณต้ังจ�ายไว� จำนวน 12 เดือน 

      

   ค�าตอบแทนประจำตำแหน�งนายก/รองนายก จำนวน 45,600 บาท 

      

  

เพ่ือจ�ายเป"นเงินค�าตอบแทนประจำตำแหน�ง ของ นายก อบต. 
ในอัตราเดือนละ 1,900 บาท และ ค�าตอบแทนประจำตำแหน�ง 
รองนายก อบต.จำนวน 2 อัตรา ในอัตราเดือนละ 950 บาท โดย
คำนวณต้ังจ�ายไว�จำนวน 12 เดือน 

      

   ค�าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จำนวน 45,600 บาท 

      

  

เพ่ือจ�ายเป"นเงินค�าตอบแทนพิเศษของนายก อบต.ในอัตรา 
เดือนละ 1,900 บาท และ เงินค�าตอบแทนพิเศษรอง
นายก อบต. จำนวน 2 อัตรา ในอัตราเดือนละ 950 บาท  
โดยคำนวณต้ังจ�ายไว�จำนวน 12 เดือน 

      

   
ค�าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค�การบริหารส�วนตำบล 

จำนวน 90,720 บาท 

      

  

เพ่ือจ�ายเป"นค�าตอบแทนเลขานุการนายก อบต. ในอัตราเดือน
ละ 7,560 บาท โดยคำนวณต้ังจ�ายไว� 12 เดือน  

      

   
ค�าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการ
สภาองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 

จำนวน 2,702,760 บาท 

      

  

เพ่ือจ�ายเป"น เงินค�าตอบแทนรายเดือนประธานสภา อบต.  
ในอัตราเดือนละ 11,610 บาท เงินค�าตอบแทนรายเดือน 
รองประธานสภา อบต. ในอัตราเดือนละ 9,500 บาท  
เงินค�าตอบแทนรายเดือนเลขานุการสภา อบต. ในอัตรา 
เดือนละ 7,560 บาท เงินค�าตอบแทนรายเดือนสมาชิก
สภา อบต. ในอัตราเดือน ละ 7,560 บาท  
โดยคำนวณต้ังจ�ายไว� จำนวน 12 เดือน 
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   เงินเดือน (ฝ&ายประจำ) รวม 5,195,720 บาท 
   เงินเดือนข�าราชการ หรือพนักงานส�วนท�องถ่ิน จำนวน 2,787,960 บาท 

      

  

เพ่ือจ�ายเป"นเงินเดือนพนักงานส�วนตำบลและเงินปรับปรุง
เงินเดือนพนักงานส�วนตำบลประจำป> ตามแผน
อัตรากำลัง 3 ป> (พ.ศ. 2564 – 2566) และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม 
จนถึงปCจจุบัน โดยคำนวณต้ังจ�ายไว�จำนวน 12 เดือน  
เป"นไปตาม พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส�วน
ท�องถ่ิน พ.ศ. 2542 , หนังสือสำนักงาน กจ. กท. และ  
ก.อบต. ท่ี มท 0809.2 / ว138  ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2558 

      

   เงินเพ่ิมต�าง ๆ ของข�าราชการ หรือพนักงานส�วนท�องถ่ิน จำนวน 60,660 บาท 

      

  

เพ่ือจ�ายเป"นเงินเพ่ิมค�าครองชีพชั่วคราวและเงินเพ่ิมตามวุฒิ 
ของพนักงาน ตาม โดยคำนวณต้ังจ�ายไว� จำนวน 12 เดือน  
เป"นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ� หนังสือสำนักงาน  
ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.3 / ว 1372 ลง
วันท่ี 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ  
ก.อบต. เรื่อง กำหนดมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับหลักเกณฑ�การ 
ให�พนักงานส�วนท�องถ่ิน ลูกจ�าง และพนักงานจ�างขององค�กร
ปกครองส�วนท�องถ่ินได�รับเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว (ฉบับท่ี 2) 

      

   เงินประจำตำแหน�ง จำนวน 229,200 บาท 

      

  

เพ่ือจ�ายเป"นเงินประจำตำแหน�งประเภทบริหารท�องถ่ิน  
ประเภทอำนวยการท�องถ่ิน ประเภทวิชาชีพเฉพาะ และ 
เชี่ยวชาญเฉพาะให�กับพนักงาน อบต. ตามบัญชีอัตราเงิน 
ประจำตำแหน�งของพนักงานส�วนท�องถ่ิน ตามประกาศ ก.
อบต.จ เชียงใหม� เรื่อง หลักเกณฑ�และเง่ือนไขเก่ียวกับการ
บริหารงานบุคคลของ อบต. (แก�ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับท่ี 31 )  
โดยคำนวณต้ังจ�ายไว�จำนวน 12 เดือน 
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   ค�าตอบแทนพนักงานจ�าง จำนวน 1,837,280 บาท 

      

  

เพ่ือจ�ายเป"นค�าตอบแทนพนักงานจ�างและเงินปรับปรุง
ค�าตอบแทนพนักงานจ�าง โดยคำนวณต้ังจ�ายไว�
จำนวน 12 เดือน ตามแผน 
อัตรากำลัง 3 ป> (พ.ศ. 2564 – 2566) และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม 
จนถึงปCจจุบัน ถือปฏิบัติตามหนังสือสำนักงาน กจ. กท. และ  
ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว138  ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2558 

      

   เงินเพ่ิมต�าง ๆ ของพนักงานจ�าง จำนวน 129,420 บาท 

      

  

เพ่ือจ�ายเป"นเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวให�แก�พนักงาน 
จ�างตามแผนอัตรากำลัง 3 ป> (พ.ศ. 2564 – 2566) และ 
ท่ีแก�ไขเพ่ิมเติมจนถึงปCจจุบัน โดยคำนวณต้ังจ�ายไว�
จำนวน 12 เดือน เป"นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ�  
หนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ  
ก.อบต. ท่ี มท 0809.3 / ว 1372 ลง
วันท่ี 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท.  
และ ก.อบต. เรื่อง กำหนดมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับหลักเกณฑ�การ 
ให�พนักงานส�วนท�องถ่ิน ลูกจ�าง และพนักงานจ�างขององค�กร
ปกครองส�วนท�องถ่ินได�รับเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว (ฉบับท่ี 2) 

      

   เงินอ่ืน ๆ จำนวน 151,200 บาท 

      

  

เพ่ือจ�ายเป"นเงินประโยชน�ตอบแทนรายเดือนของปลัด 
องค�การบริหารส�วนตำบล ผู�ดำรงตำแหน�งนักบริหารงานท�องถ่ิน
ระดับกลาง เดือนละ 7,000.-บาท และ หัวหน�าสำนักปลัด อบต. 
ผู�ดำรงตำแหน�งอำนวยการท�องถ่ินระดับกลาง  
เดือนละ 5,600.-บาท โดยคำนวณต้ังจ�ายไว� 12 เดือน  
เป"นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ� หนังสือสำนักงาน  
ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.3 / ว 28 ลง
วันท่ี 16 กุมภาพันธ� 2548 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ  
ก.อบต. เรื่อง แนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการเบิกจ�ายเงินค�า 
ตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน 
 
 
  

      

108 



 

  งบดำเนินงาน รวม 3,513,050 บาท 
   ค-าตอบแทน รวม 673,050 บาท 

   
ค�าตอบแทนผู�ปฏิบัติราชการอันเป"นประโยชน�แก�องค�กรปกครองส�วน
ท�องถ่ิน 

จำนวน 623,050 บาท 

      

  

**เพ่ือจ�ายเงินประโยชน�ตอบแทนอ่ืนเป"นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เป"นเงินรางวัลประจำป> ประจำป>งบประมาณ พ.ศ.2565 ให�แก�
พนักงานส�วนท�องถ่ินและพนักงานจ�าง ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยการกำหนดเงินประโยชน�ตอบแทนอ่ืน
เป"นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป"นเงินรางวัลประจำป>แก�พนักงาน
ส�วนท�องถ่ินให�เป"นรายจ�ายอ่ืนขององค�กรปกครองส�วน
ท�องถ่ิน พุทธศักราช 2557 และ เป"นไปตามแผนพัฒนา
ท�องถ่ิน พ.ศ.2561-2565 ลำดับท่ี 3 หน�า 137 ต้ังไว�
จำนวน 37,050.-บาท 
** เพ่ือจ�ายเป"นค�าตอบแทนเจ�าหน�าท่ีผู�ปฏิบัติงานเลือกต้ังของ
องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน เช�น คณะกรรมการเลือกต้ังประจำ
องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน ประธานกรรมการและกรรมการ
ประจำหน�วยเลือกต้ัง อนุกรรมการหรือบุคคลท่ีได�รับการแต�งต้ังให�
ช�วยเหลือในการปฏิบัติหน�าท่ีของผู�อำนวยการการเลือกต้ังประจำ
องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน เป"นต�น ตามหลักเกณฑ�ท่ีกำหนด ถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด�วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/
ว 5013 ลงวันท่ี 26 สิงหาคม 2563 ต้ังไว�จำนวน 586,000.-บาท  

      

   เงินช�วยเหลือการศึกษาบุตร       
    เงินช�วยเหลือการศึกษาบุตรข�าราชการ/พนักงาน/ลูกจ�างประจำ จำนวน 50,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ�ายเป"นเงินช�วยเหลือการศึกษาบุตรให�แก� ผู�บริหาร พนักงาน
ส�วนตำบล ซ่ึงมีสิทธิเบิกเงินได�ตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�า
ด�วยเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส�วน
ท�องถ่ิน พุทธศักราช 2563 
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   ค-าใช1สอย รวม 1,672,000 บาท 
   รายจ�ายเพ่ือให�ได�มาซ่ึงบริการ       
    ค�าจ�างท่ีปรึกษาประเมินความพึงพอใจ จำนวน 22,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ�ายเป"นค�าจ�างท่ีปรึกษา การศึกษา การวิจัย  
การประเมินผล และหรือ ค�าจ�างสำรวจความพึงพอใจ 
ของผู�รับบริการในกิจการงานบริการสาธารณะของ 
องค�การบริหารส�วนตำบลแม�สูน  

      

    ค�าจ�างเหมาบริการต�าง ๆ จำนวน 690,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ�ายเป"น ค�าถ�ายเอกสาร ค�าเย็บหนังสือหรือเข�าปกหนังสือ ค�า
ซักฟอก ค�ากำจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล ค�าระวางรถบรรทุก ค�าเช�า
ทรัพย�สิน ค�าโฆษณาและเผยแพร� ประชาสัมพันธ� ค�าธรรมเนียม
ต�างๆ ค�าเบ้ียประกัน ค�าใช�จ�ายในการดำเนินคดีตามคำ
พิพากษา  ค�าจ�างเหมาบุคคลภายนอก ค�าจ�างแรงานราษฎรกรณี
ดำเนินการเอง ค�าจ�างเหมาท่ีมีลักษณะจ�างทำเพ่ือให�ได�มา 
ซ่ึงปSายประชาสัมพันธ�หรือปSายชื่อสำนักงาน ค�าติดต้ังไฟฟSาเพ่ือ 
ใช�ในราชการ ค�าติดต้ังประปาเพ่ือใช�ในราชการ ค�าติดต้ัง
โทรศัพท� ค�าใช�จ�ายต�าง ๆ ในการติดต้ังโทรศัพท� ค�าติดต้ังเครื่องรับ
สัญญาณต�าง ๆ ฯลฯ รายละเอียดและนิยามความหมาย ตาม
รูปแบบการจำแนกประเภทรายรับ – รายจ�าย งบประมาณ
รายจ�ายประจำป>ขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว1095 ลง
วันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 

      

   รายจ�ายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ จำนวน 80,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ�ายเป"นค�ารับรองและพิธีการ ดังนี้ (1) ค�าใช�จ�ายในการ
เตรียมการ ระหว�างการรับเสด็จ ส�งเสด็จ หรือเก่ียวเนื่องกับ 
การรับเสด็จ ส�งเสด็จ พระมหากษัตริย� พระราชินี พระบรม 
วงศานุวงศ� งานรัฐพิธี หรือพระราชพิธีต�างๆ (2) ค�าใช�จ�ายใน 
การจัดประชุมราชการขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินและให�
หมายความรวมถึง การประชุมราชการทางไกลผ�าน
ดาวเทียม  เช�น ค�าอาหารว�างและเครื่องด่ืม ค�าอาหารในกรณี 
ท่ีมีการประชุมคาบเก่ียวม้ืออาหาร ค�าเช�าห�องประชุม ค�าดอกไม�
ตกแต�งสถานท่ีประชุม ค�าใช�จ�ายอ่ืนๆ ท่ีจำเป"น เป"นต�น   
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การประชุมราชการขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินท่ีสามารถ 
เบิกค�าใช�จ�ายได�  ต�องเป"นการประชุมท่ีเก่ียวข�องกับการภารกิจ
ขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน โดยมีวัตถุประสงค�เพ่ือนำผล 
จากการประชุมไปเป"นแนวทางในการปฏิบัติงานขององค�กร
ปกครองส�วนท�องถ่ิน  เพ่ือรับทราบนโยบายในการทำงาน  
ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ�ต�างๆ หรือซักซ�อมความเข�าใจในระเบียบ
วิธีปฏิบัติต�างๆ รับทราบและรับฟCงปCญหาอุปสรรคหรือพิจารณา
หาข�อยุติ ประสานงานหรือแก�ไขปCญหาเฉพาะเรื่อง
ร�วมกัน ดังนี้ (2.1) การประชุมราชการภายในหน�วยงาน
ประจำเดือน (2.2) การประชุม
คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงานต�างๆ  
ท่ีได�รับแต�งต้ังตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ
กระทรวงมหาดไทย หรือคำสั่งขอองค�กรปกครองส�วน
ท�องถ่ิน (2.3) ค�าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท�องถ่ิน หรือ
คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการท่ีได�รับการแต�งต้ังตาม
กฎหมายหรือตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการ ของ
กระทรวงมหาดไทย (2.4) การประชุมประชาคมหมู�บ�านเพ่ือ 
บูรณาการจัดทำแผนชุมชน หรือเรื่องอ่ืนท่ีกฎหมาย ระเบียบ  
หรือหนังสือสั่งการท่ีกระทรวงมหาดไทยกำหนด (2.5) การประชุม
ระหว�างองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินกับส�วนราชการ หน�วยงานอ่ืน
ของรัฐหรือเอกชน (2.6) การประชุมกรณีอ่ืนท่ีจำเป"นในการปฏิบัติ
หน�าท่ีขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน (3) ค�าอาหารว�างและ
เครื่องด่ืม ค�าอาหาร สำหรับกรณีหน�วยงานอ่ืนหรือบุคลภายนอก
เข�าดูงานหรือเยี่ยมชมองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน หรือ กรณีการ
ตรวจเยี่ยมหรือตรวจราชการ การแถลงข�าวของ องค�กรปกครอง
ส�วนท�องถ่ินการมอบเงินหรือสิ่งของบริจาคให�องค�กรปกครองส�วน
ท�องถ่ิน (4) ค�าใช�จ�ายในการประดับ ตกแต�งอาคารสถานท่ีของ
องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน (5) ค�าใช�จ�ายในการจัดหาอาหาร
สำหรับผู�ปVวยสามัญ ผู�ปVวยโรคเรื้อน ของสถานบริการขององค�กร
ปกครองส�วนท�องถ่ิน หรืออาหาร นม อาหารเสริม สำหรับเด็กท่ี
อยู�ในการสงเคราะห�ขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน (6) ค�าใช�จ�าย
ในพิธีทางศาสนา (7) ค�าใช�จ�ายในพิธีเปWดอาคารต�างๆ หรือวัน
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สำคัญต�างของชาติ (8) ค�าใช�จ�ายจัดงาน  กิจกรรมต�างๆ  ตาม
นโยบายหรือคำสั่งของอำเภอ  จังหวัด  กรมส�งเสริมการปกครอง
ท�องถ่ิน กระทรวงมหาดไทย รัฐบาล หรือตามภารกิจอำนาจ
หน�าท่ี เป"นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด�วยการเบิกค�า
ใช�จ�ายในการบริหารงานขององค�กรปกครองส�วน
ท�องถ่ิน พ.ศ. 2562 , หนังสือกรมส�งเสริมการปกครอง
ท�องถ่ิน ด�วนมากท่ี มท 0808.2 /ว 1657 ลง
วันท่ี 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภท
รายรับ–รายจ�าย งบประมาณรายจ�ายประจำป>ขององค�กรปกครอง
ส�วนท�องถ่ิน , หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.4 /
ว 2381 ลงวันท่ี 28 กรกฎาคม 2548 เรื่อง การต้ังงบประมาณ
และการเบิกจ�ายเงินค�ารับรองหรือค�าเลี้ยงรับรองขององค�กร
ปกครองส�วนท�องถ่ิน 

   
รายจ�ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�เข�าลักษณะรายจ�ายงบ
รายจ�ายอ่ืน ๆ 

      

    ค�าใช�จ�ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 80,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ�ายเป"นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช�น  ค�าเบ้ียเลี้ยงเดินทาง ค�าพาหนะ ค�าเช�าท่ี
พัก ค�าบริการจอดรถ ณ ท�าอากาศยาน ค�าผ�านทางด�วน
พิเศษ ค�าธรรมเนียมในการใช�สนามบิน ค�าลงทะเบียนต�างๆ  
ท่ีจำเป"นในการเดินทางไปราชการ ของคณะผู�บริหาร   
สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตำบล พนักงานส�วนตำบล และ
พนักงานจ�าง บุคคลหรือ คณะบุคคล ท่ีได�รับอนุญาตหรืออนุมัติให�
เดินทางไปราชการเพ่ือประชุม  ฝYกอบรม อบรม สัมมนา  
ดูงาน หรือไปติดต�อราชการ ถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยค�าใช�จ�ายในการเดินทางไปราชการ 
ของเจ�าหน�าท่ีท�องถ่ิน  พ.ศ. 2555 และ ท่ีแก�ไขเพ่ิมเติมจนถึง
ปCจจุบัน (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561  
 
 
 
  

      

112 



 

    ค�าใช�จ�ายในการเลือกต้ัง จำนวน 500,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ�ายเป"นค�าใช�จ�ายในการดำเนินโครงการสนับสนุนเลือกต้ัง
ท่ัวไปขององค�การบริหารส�วนตำบลแม�สูน ท้ังการเลือกต้ังสมาชิก
สภาองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินหรือผู�บริหารท�องถ่ินหรือเก่ียวกับ
การเลือกต้ังอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายกำหนด  โดยมีวัตถุประสงค�เพ่ือ
เผยแพร� กระตุ�น แจ�งเตือนให�ประชาชนได�รับรู�และมีส�วน
ร�วม เก่ียวกับสิทธิและหน�าท่ี บังเกิดความเลื่อมใสในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย ประชาสัมพันธ�เชิงรุกให�ประชาชนทราบ
ถึง วัน เวลา และสถานท่ีเลือกต้ัง  เล็งผลให�มีอัตราส�วนการแสดง
ตนใช�สิทธิเลือกต้ังให�ได�มากท่ีสุด  อีกท้ังให�ความร�วมมือในการ
ประชาสัมพันธ�  การรณรงค�  หรือการให�ข�อมูลข�าวสารแก�
ประชาชนให�ทราบถึงสิทธิและหน�าท่ีและการมีส�วนร�วมทางการ
เมืองในการเลือกต้ังสภาผู�แทนราษฎรและหรือสมาชิกวุฒิสภา โดย
จ�ายเป"นค�าใช�จ�ายเก่ียวกับ ค�าปSาย  แผ�นพับ และสื่ออ่ืนๆ  ค�า
วัสดุ  และ อุปกรณ�ในการเลือกต้ัง  ค�า
น้ำ  น้ำแข็ง  ค�าอาหาร  อาหารว�างและเครื่องด่ืม  ค�าตอบแทน
วิทยากร ค�าใช�จ�ายในการจัดประชุมชี้แจงเพ่ือเตรียมความพร�อม
การจัดการเลือกต้ัง ค�าจัดทำปSายประกาศผลคะแนน  ค�าจัดพิมพ�
บัตรเลือกต้ัง ค�าจัดพิมพ�ตัวอย�างบัตรเลือกต้ัง ค�าจัดหาบัตรทาบ
บัตรเลือกต้ังสำหรับผู�พิการและผู�สูงอายุ สมุดรายงานเหตุการณ�
และแบบพิมพ�ประจำหน�วยเลือกต้ัง ค�ากระดาษต�อเนื่องสำหรับ
จัดพิมพ�เอกสารเก่ียวกับการเลือกต้ัง ค�าหมึกท่ีใช�สำหรับ
เครื่องพิมพ�สำหรับพิมพ�เอกสารท่ีเก่ียวกับการเลือกต้ัง ค�าพิมพ�
หนังสือกฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง ค�าพิมพ�คู�มือกรรมการประจำ
หน�วยเลือกต้ัง ค�าจัดหาหับบัตรเลือกต้ัง ค�าจัดหาสายรัดหีบบัตร
เลือกต้ัง ค�าจัดหาแนวก้ันแถบพลาสติกบริเวณหน�วย
เลือกต้ัง ค�าใช�จ�ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข�องในกาปฏิบัติการ
เลือกต้ัง ค�าใช�จ�ายเพ่ือรองรับการจัดการเลือกต้ังภายใต�
สถานการณ�การแพร�ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 ค�าใช�จ�ายเบ็ดเตล็ด ฯลฯ เป"นไปตาม
พระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ พระราชบัญญัติ 
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สภาตำบลและองค�การบริหารส�วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก�ไข
เพ่ิมเติมถึงปCจจุบัน , พระราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาชิกสภา
ท�องถ่ินหรือผู�บริหารท�องถ่ิน พ.ศ. 2562 , หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด�วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2 / ว1705 ลง
วันท่ี 20 มีนาคม 2563 , หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด�วน
ท่ีสุด ท่ี มท 0818.2/ว4289 ลง
วันท่ี 22 กรกฎาคม 2563 และ เป"นไปตามแผนพัฒนา
ท�องถ่ิน ( พ.ศ. 2561-2565 ) ลำดับท่ี 6 หน�า 138 

    โครงการ อบต. พบประชาชน จำนวน 65,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ�ายเป"นค�าใช�จ�ายในการดำเนินโครงการ อบต.พบ
ประชาชน โดยจ�ายเป"นค�าใช�จ�ายเก่ียวกับ ค�าสมนาคุณ
วิทยากร ค�าอาหาร อาหารว�าง ค�าปSายโครงการ ค�า
ปSาย ประชาสัมพันธ� ค�าวัสดุอุปกรณ� ค�าจัดนิทรรศการ  
ค�าใช�จ�ายเก่ียวกับสถานท่ี และ ค�าใช�จ�ายอ่ืนตามความจำเป"นและ
ประหยัด ฯลฯ ถือปฏิบัติตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วย
ค�าใช�จ�ายในการฝYกอบรมและการเข�ารับการฝYกอบรมของ
เจ�าหน�าท่ีท�องถ่ิน พ.ศ. 2557 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วย
การเบิกค�าใช�จ�ายในการบริหารงานขององค�กรปกครองส�วน
ท�องถ่ิน พ.ศ. 2562 และ เป"นไปตามแผนพัฒนาท�องถ่ิน ( พ.ศ.
2561-2565 ) ลำดับท่ี 7 หน�า 138 

      

    โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานและของดีตำบลแม�สูน จำนวน 30,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ�ายเป"นค�าใช�จ�ายในการจัดทำโครงการจัดนิทรรศการแสดงผล
งานและของดีตำบลแม�สูน เช�น ค�าวัสดุอุปกรณ� ค�าปSาย
ประชาสัมพันธ� ค�าจัดนิทรรศการ ค�าจัดกิจกรรม การสาธิตงาน
ประดิษฐ� งานฝ>มือ ค�าจ�างเหมาตกแต�ง สถานท่ี ซุ�มเวที จุด
ถ�ายภาพ ค�าดอกไม� โคม ธง ค�าติดต้ังอุปกรณ�ไฟฟSา และค�าใช�จ�าย
อ่ืนตามความจำเป"นและประหยัด ฯลฯ เป"นไปตาม ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยการเบิกค�าใช�จ�ายในการจัดงาน การ
จัดการแข�งขันกีฬาและการส�งนักกีฬาเข�าร�วมการแข�งขันกีฬาของ
องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน พ.ศ. 2559 , และ เป"นไปตาม
แผนพัฒนาท�องถ่ิน ( พ.ศ.2561-2565 ) ลำดับท่ี 5 หน�า 85 
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    โครงการฝYกอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพการทำงาน อบต.แม�สูน จำนวน 100,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ�ายเป"นค�าใช�จ�ายในการจัดทำโครงการฝYกอบรมและศึกษาดู
งาน พัฒนาทักษะความรู� เพ่ิมพูนประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการ
ทำงาน ให�แก� ผู�บริหาร สมาชิกสภา ฯ พนักงานส�วน
ตำบล พนักงานจ�าง ผู�นำชุมชน โดยจ�ายเป"นค�าใช�จ�ายเก่ียวกับ ค�า
สมนาคุณวิทยากร ค�าอาหาร อาหารว�างและเครื่องด่ืม ค�าปSาย
โครงการ ค�าปSายประชาสัมพันธ� ค�าจัดทำปSายชื่อหรือทีมผู�เข�าร�วม
อบรม ค�าจัดทำเกียรติบัตรหรือประกาศเกียรติคุณ ค�าเช�าหรือ
ค�าบริการ ค�าวัสดุอุปกรณ� ค�าใช�จ�ายเก่ียวกับ
สถานท่ี และ ค�าใช�จ�ายอ่ืนตามความจำเป"นและ
ประหยัด ฯลฯ เป"นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วย
ค�าใช�จ�ายในการฝYกอบรมขององค�กรปกครองส�วน
ท�องถ่ิน พ.ศ. 2557 , และ เป"นไปตามแผนพัฒนาท�องถ่ิน ( พ.ศ.
2561-2565 ) ลำดับท่ี 2 หน�า 136 

      

    โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ อบต.แม�สูน จำนวน 50,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ�ายเป"นค�าใช�จ�ายในการจัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรของ อบต.แม�สูน เพ่ือพัฒนาศักยภาพการ
ปฏิบัติงาน ให�แก� บุคลากรภายใน ได�แก� พนักงานส�วน
ตำบล พนักงานจ�าง ลูกจ�างประจำ ลูกจ�างชั่วคราว โดยจ�ายเป"น
ค�าใช�จ�ายเก่ียวกับ ค�าสมนาคุณวิทยากร ค�าอาหาร อาหารว�างและ
เครื่องด่ืม ค�าปSายโครงการ ค�าปSายประชาสัมพันธ� ค�าจัดทำปSายชื่อ
หรือทีมผู�เข�าร�วมอบรม ค�าจัดทำเกียรติบัตรหรือประกาศเกียรติ
คุณ ค�าเช�าหรือค�าบริการ ค�าวัสดุอุปกรณ� ค�าใช�จ�ายเก่ียวกับ
สถานท่ี และ ค�าใช�จ�ายอ่ืนตามความจำเป"นและ
ประหยัด ฯลฯ เป"นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วย
ค�าใช�จ�ายในการฝYกอบรมขององค�กรปกครองส�วน
ท�องถ่ิน พ.ศ. 2557 , และ เป"นไปตามแผนพัฒนาท�องถ่ิน ( พ.ศ.
2561-2565 ) ลำดับท่ี 1 หน�า 136 
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    โครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตำบลแม�สูน จำนวน 30,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ�ายเป"นค�าใช�จ�ายในการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพ
สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตำบลแม�สูน โดยจ�ายเป"นค�าใช�จ�าย
เก่ียวกับ ค�าสมนาคุณวิทยากร ค�าอาหาร อาหารว�างและ
เครื่องด่ืม ค�าปSายโครงการ ค�าปSายประชาสัมพันธ� ค�าจัดทำปSายชื่อ
หรือทีมผู�เข�าร�วมอบรม ค�าจัดทำเกียรติบัตรหรือประกาศเกียรติ
คุณ ค�าเช�าหรือค�าบริการ ค�าวัสดุอุปกรณ� ค�าใช�จ�ายเก่ียวกับ
สถานท่ี และ ค�าใช�จ�ายอ่ืนตามความจำเป"นและ
ประหยัด ฯลฯ เป"นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วย
ค�าใช�จ�ายในการฝYกอบรมขององค�กรปกครองส�วน
ท�องถ่ิน พ.ศ. 2557 , และ เป"นไปตามแผนพัฒนาท�องถ่ิน ( พ.ศ.
2561-2565 ) ลำดับท่ี 3 หน�า 136 

      

    โครงการองค�กร Green & Clean จำนวน 15,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ�ายเป"นค�าใช�จ�ายในการจัดทำโครงการ
องค�กร Green & Clean เพ่ือพัฒนาองค�กรท่ีมุ�งเน�นการอนุรักษ�
สิ่งแวดล�อม , การรักษาความสะอาดและความเป"นระเบียบ
เรียบร�อยในพ้ืนท่ีท่ีอยู�ในความรับผิดชอบขององค�กรปกครองส�วน
ท�องถ่ิน โดยอาศัยบุคลากรภายในองค�กรเป"นกลไกหลักในการ
ขับเคลื่อน โดยจ�ายเป"นค�าใช�จ�ายเก่ียวกับ ค�าสมนาคุณ
วิทยากร ค�าอาหาร อาหารว�างและเครื่องด่ืม ค�าปSายโครงการ ค�า
ปSายประชาสัมพันธ� ค�าจัดทำปSายชื่อหรือทีมผู�เข�าร�วมอบรม ค�า
จัดทำเกียรติบัตรหรือประกาศเกียรติคุณ ค�าเช�าหรือค�าบริการ ค�า
วัสดุอุปกรณ� ค�าใช�จ�ายเก่ียวกับสถานท่ี และ ค�าใช�จ�ายอ่ืนตาม
ความจำเป"นและประหยัด ฯลฯ เป"นไป
ตาม พระราชบัญญัติ รักษาความสะอาดและความเป"นระเบียบ
เรียบร�อยของบ�านเมือง ( ฉบับท่ี 2 ) พ.ศ. 2560 , ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยค�าใช�จ�ายในการฝYกอบรมขององค�กร
ปกครองส�วนท�องถ่ิน พ.ศ. 2557 และ เป"นไปตามแผนพัฒนา
ท�องถ่ิน ( พ.ศ.2561-2565 ) ลำดับท่ี 22 หน�า 144 
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    โครงการอบรมให�ความรู�ด�านกฎหมาย จำนวน 10,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ�ายเป"นค�าใช�จ�ายในการจัดทำโครงการอบรมให�ความรู�ด�าน
กฎหมาย เพ่ือให� ผู�บริหาร สมาชิกสภาท�องถ่ิน พนักงานส�วน
ตำบล พนักงานจ�าง ตลอดจน ประชาชนท่ัวไป มีความรู�ความ
เข�าใจในระเบียบ กฎหมาย ท่ีมีพัฒนาการปรับปรุงแก�ไขตามยุค
สมัย ให�สามารถปฏิบัติราชการ เป"นไปตามท่ีกฎหมายบัญญัติหรือ
วางแนวทางการปฏิบัติไว�อย�างไม�คลาดเคลื่อน โดยจ�ายเป"น
ค�าใช�จ�ายเก่ียวกับ ค�าสมนาคุณวิทยากร ค�าอาหาร อาหารว�างและ
เครื่องด่ืม ค�าปSายโครงการ ค�าปSายประชาสัมพันธ� ค�าจัดทำปSายชื่อ
หรือทีมผู�เข�าร�วมอบรม ค�าจัดทำเกียรติบัตรหรือประกาศเกียรติ
คุณ ค�าเช�าหรือค�าบริการ ค�าวัสดุอุปกรณ� ค�าใช�จ�ายเก่ียวกับ
สถานท่ี และ ค�าใช�จ�ายอ่ืนตามความจำเป"นและ
ประหยัด ฯลฯ เป"นไปตาม พระราชบัญญัติข�อมูลข�าวสาวของ
ราชการ พ.ศ. 2540 , ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว�าด�วย
ค�าใช�จ�ายในการฝYกอบรมขององค�กรปกครองส�วน
ท�องถ่ิน พ.ศ. 2557 และ เป"นไปตามแผนพัฒนาท�องถ่ิน ( พ.ศ.
2561-2565 ) ลำดับท่ี 8 หน�า 138   

      

   ค-าวัสดุ รวม 558,000 บาท 
   วัสดุไฟฟSาและวิทยุ จำนวน 35,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ�ายเป"นค�าวัสดุไฟฟSาและวิทยุ รายจ�ายเพ่ือให�ได�มาซ่ึงสิ่งของท่ี
มีลักษณะโดยสภาพไม�คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช�งาน
ไม�ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น ประเภทวัสดุคงทน อาทิเช�น ไมโครโฟน ขาต้ัง
ไมโครโฟน หัวแร�งไฟฟSา เครื่องวัดกระแสไฟฟSา เครื่องวัด
แรงดันไฟฟSา มาตรสำหรับตรวจ วงจรไฟฟSา เครื่องประจุ
ไฟฟSา โคมไฟ โทรโข�ง  ฯลฯ และหรือประเภทวัสดุสิ้นเปลือง อาทิ
เช�น ฟWวส� เทปพันสายไฟฟSา สายไฟฟSา หลอดไฟฟSา หลอดไฟ เข็ม
ขัดรัดสายไฟฟSา ปลั๊กไฟฟSา สวิตซ�ไฟฟSา ฯลฯ และหรือวัสดุ
ประกอบอะไหล� อาทิเช�น ดอกลำโพง ฮอร�นลำโพง แผงวงจร ผัง
แสดงวงจรต�าง ๆ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ ดังรายละเอียดและ
นิยามความหมายท่ีได�กำหนดไว� ตามรูปแบบการจำแนกประเภท
รายรับ – รายจ�าย งบประมาณรายจ�ายประจำป>ขององค�กร
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ปกครองส�วนท�องถ่ิน (หนังสือกรมส�งเสริมการปกครอง
ท�องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564)  

   วัสดุงานบ�านงานครัว จำนวน 60,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ�ายเป"นค�าวัสดุงานบ�านงานครัว รายจ�ายเพ่ือให�ได�มาซ่ึง
สิ่งของท่ีมีลักษณะโดยสภาพไม�คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุ
การใช�งานไม�ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น ประเภทวัสดุคงทน อาทิ
เช�น หม�อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป มีด ถัง ถาด แก�ว
น้ำ จานรอง ถ�วยชาม ช�อนส�อม กระจกเงา โอ�งน้ำ ท่ี
นอน กระโถน เตาไฟฟSา เตาน้ำมัน เตารีด ฯลฯ และหรือประเภท
วัสดุสิ้นเปลือง อาทิเช�น ไม�กวาด เข�ง มุ�ง ผ�าปูท่ีนอน ปลอกหมอน
หมอน ผ�าห�ม ผ�าปูโตeะ น้ำจืดท่ีซ้ือจากเอกชนฯลฯ ดังรายละเอียด
และนิยามความหมายท่ีได�กำหนดไว� ตามรูปแบบการจำแนก
ประเภทรายรับ – รายจ�าย งบประมาณรายจ�ายประจำป>ของ
องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน (หนังสือกรมส�งเสริมการปกครอง
ท�องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564)  

      

   วัสดุก�อสร�าง จำนวน 30,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ�ายเป"นค�าวัสดุก�อสร�าง  รายจ�ายเพ่ือให�ได�มาซ่ึงสิ่งของท่ีมี
ลักษณะโดยสภาพไม�คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช�งานไม�
ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น ประเภทวัสดุคงทน อาทิเช�น ไม�
ต�าง ๆ ค�อน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน กบใสไม� เทป
วัดระยะ  ฯลฯ และหรือประเภทวัสดุสิ้นเปลือง อาทิเช�น น้ำมันทา
ไม�  ทินเนอร� สี ปูนซีเมนต� ทราย ยางมะตอยสำเร็จรูป อิฐหรือ
ซีเมนต�บล็อก ฯลฯ และหรือวัสดุประกอบอะไหล� อาทิเช�น ท�อน้ำ
และอุปกรณ�ประปา ท�อต�าง ๆ ท�อน้ำบาดาล ฯลฯ ดังรายละเอียด
และนิยามความหมายท่ีได�กำหนดไว� ตามรูปแบบการจำแนก
ประเภทรายรับ – รายจ�าย งบประมาณรายจ�ายประจำป>ของ
องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน (หนังสือกรมส�งเสริมการปกครอง
ท�องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564)  
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   วัสดุยานพาหนะและขนส�ง จำนวน 60,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ�ายเป"นค�าวัสดุยานพาหนะและขนส�ง รายจ�ายเพ่ือให�ได�มาซ่ึง
สิ่งของท่ีมีลักษณะโดยสภาพไม�คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุ
การใช�งานไม�ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น ประเภทวัสดุคงทน อาทิเช�น ไขควง ประแจ แม�
แรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีมล็อค ล็อคเกียร� ล็อค
พวงมาลัย ฯลฯ และหรือประเภทวัสดุสิ้นเปลือง อาทิเช�น ยาง
รถยนต� น้ำมันเบรก น็อตและสกรู สายไมล� เพลา ฟWล�มกรอง
แสง น้ำกลั่น ฯลฯ  และหรือวัสดุประกอบอะไหล� อาทิเช�น เบาะ
รถยนต� เครื่องยนต�(อะไหล�) ชุดเกียร�
รถยนต� เบรก ครัช พวงมาลัย ฯลฯ ดังรายละเอียดและนิยาม
ความหมายท่ีได�กำหนดไว� ตามรูปแบบการจำแนกประเภท
รายรับ – รายจ�าย งบประมาณรายจ�ายประจำป> ขององค�กร
ปกครองส�วนท�องถ่ิน (หนังสือกรมส�งเสริมการปกครอง
ท�องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564)  

      

   วัสดุเชื้อเพลิงและหล�อลื่น จำนวน 330,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ�ายเป"นค�าวัสดุเชื้อเพลิงและหล�อลื่น  รายจ�ายเพ่ือให�ได�มาซ่ึง
สิ่งของท่ีมีลักษณะโดยสภาพไม�คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุ
การใช�งานไม�ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง อาทิเช�น แกeสหุง
ต�ม น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล น้ำมันกeาด  น้ำมันเบนซิน น้ำมัน
เตา ฯลฯ และหรือวัสดุประกอบอะไหล� อาทิเช�น เข็มขัด
นิรภัย สายไฮดรอลิค ฯลฯ ดังรายละเอียดและนิยามความหมายท่ี
ได�กำหนดไว� ตามรูปแบบการจำแนกประเภท
รายรับ – รายจ�าย งบประมาณรายจ�ายประจำป>ขององค�กร
ปกครองส�วนท�องถ่ิน (หนังสือกรมส�งเสริมการปกครอง
ท�องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564)   

      

   วัสดุการเกษตร จำนวน 40,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ�ายเป"นค�าวัสดุการเกษตร รายจ�ายเพ่ือให�ได�มาซ่ึงสิ่งของท่ีมี
ลักษณะโดยสภาพไม�คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช�งานไม�
ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น ประเภทวัสดุคงทน อาทิเช�น เคียว สปริงเกลอร�

      

119 



 

(Sprinkler) จอบหมุน จานพรวน ผานไถกระทะ คราดซ่ีพรวนดิน
ระหว�างแถว เครื่องดักแมลง ฯลฯ และหรือประเภทวัสดุ
สิ้นเปลือง อาทิเช�น ปุjย ยาปSองกันและกำจัดศัตรูพืชและ
สัตว� อาหารสัตว� พืชและสัตว� พันธุ�สัตว�ป>กและสัตว�น้ำ น้ำเชื้อพันธุ�
สัตว� ฯลฯ และหรือประเภทวัสดุอุปกรณ�ประกอบและอะไหล� อาทิ
เช�น หัวกะโหลกดูดน้ำ ฯลฯ ดังรายละเอียดและนิยามความหมาย
ท่ีได�กำหนดไว� ตามรูปแบบการจำแนกประเภท
รายรับ – รายจ�าย งบประมาณรายจ�ายประจำป>ขององค�กร
ปกครองส�วนท�องถ่ิน (หนังสือกรมส�งเสริมการปกครอง
ท�องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564)  

   วัสดุเครื่องแต�งกาย จำนวน 3,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ�ายเป"นค�าวัสดุเครื่องแต�งกาย  รายจ�ายเพ่ือให�ได�มาซ่ึงสิ่งของ
ท่ีมีลักษณะโดยสภาพไม�คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช�งาน
ไม�ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น ประเภทวัสดุคงทน อาทิเช�น เครื่องแบบ/ชุด
ปฏิบัติงาน เสื้อ กางเกง ผ�า เครื่องหมายต�าง ๆ ถุงเท�า/ถุง
มือ รองเท�า เข็มขัด หมวก ผ�าผูกคอ เสื้อสะท�อนแสง เสื้อชูชีพ ชุด
ดับเพลิงรวมถึงชนิดกันไฟ(ไม�รวมถังออกซิเจน) ฯลฯ และหรือ
ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง อาทิเช�น วุฒิบัตร อปพร. บัตร
ประจำตัว อปพร. เข็มเครื่องหมาย อปพร. ฯลฯ         ดัง
รายละเอียดและนิยามความหมายท่ีได�กำหนดไว� ตามรูปแบบการ
จำแนกประเภทรายรับ – รายจ�าย งบประมาณรายจ�ายประจำป>
ขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน (หนังสือกรมส�งเสริมการปกครอง
ท�องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564)   

      

   ค-าสาธารณูปโภค รวม 610,000 บาท 
   ค�าไฟฟSา จำนวน 370,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ�ายเป"นค�าไฟฟSาในสำนักงาน/ในท่ีสาธารณะ รวมถึงค�าใช�จ�าย
ท่ีต�องชำระพร�อมกัน เช�น ค�าบริการ  ค�าภาษี ในกิจการของ
องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน  
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   ค�าน้ำประปา ค�าน้ำบาดาล จำนวน 40,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ�ายเป"นค�าน้ำประปา ค�าน้ำบาดาล ในสำนักงานหรือท่ี
สาธารณะรวมถึงค�าใช�จ�ายท่ีต�องชำระพร�อม
กัน เช�น ค�าบริการ  ค�าภาษี ในกิจการองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 

      

   ค�าบริการโทรศัพท� จำนวน 85,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ�ายเป"นค�าบริการโทรศัพท�  ค�าโทรศัพท�พ้ืนฐานใน
สำนักงาน ค�าโทรศัพท�เคลื่อนท่ี ฯลฯ รวมถึงค�าใช�จ�ายเพ่ือให�มาซ่ึง
บริการดังกล�าว และค�าใช�จ�ายท่ีเกิดข้ึนเก่ียวกับการใช�
บริการ เช�น ค�าเช�า ค�าเช�าเครื่อง เลขหมายโทรศัพท� ค�า
บำรุงรักษาสาย ฯลฯ ในกิจการขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 

      

   ค�าบริการไปรษณีย� จำนวน 40,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ�ายเป"นค�าไปรษณีย� ค�าธนาณัติ ค�าดวงตราไปรษณียากร ค�า
เช�าตู�ไปรษณีย� ค�าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงิน
การคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส�(GFMIS) ฯลฯ ในกิจการของ
องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 

      

   ค�าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จำนวน 70,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ�ายเป"นค�าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม  เช�น  ค�าโทร
ภาพ (โทรสาร)  ค�าเทเลกซ�  ค�าวิทยุสื่อสาร ค�าสื่อสารผ�าน
ดาวเทียม ค�าใช�จ�ายเก่ียวกับการใช�ระบบอินเทอร�เน็ตรวมถึง
อินเทอร�เน็ตการ�ดและค�าสื่อสารอ่ืนๆ เช�น ค�าเคเบ้ิลทีวี  ค�าเช�า
ช�องสัญญาณดาวเทียม  เป"นต�น  และให�หมายความรวมถึง
ค�าใช�จ�ายเพ่ือให�ได�ใช�บริการดังกล�าวและค�าใช�จ�ายท่ีเกิดข้ึน
เก่ียวกับการใช�บริการ ค�าต�อสัญญาณจีพีเอส(1 ครั้งต�อป>) ฯลฯ  

      

   ค�าเช�าพ้ืนท่ีเว็บไซต� และค�าธรรมเนียมท่ีเก่ียวข�อง จำนวน 5,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ�ายเป"นค�าเช�าพ้ืนท่ีเว็บไซต� และค�าธรรมเนียมท่ี
เก่ียวข�อง (ระบบ CLOUD,HOSTING) รวมถึงค�าใช�จ�าย 
ท่ีต�องชำระพร�อมกัน เช�น ค�าบริการ  ค�าภาษี  
ในกิจการองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน  
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  งบลงทุน รวม 64,900 บาท 
   ค-าครุภัณฑ9 รวม 64,900 บาท 
   ครุภัณฑ�สำนักงาน       
    จัดซ้ือชุดรับแขก จำนวน 26,900 บาท 

      

  

เพ่ือจ�ายเป"นค�าจัดซ้ือ ชุดรับแขกไม�สัก บุนวม 3 ชิ้น พร�อมโตeะกลาง  
ราคาชุดละ 26,900.บาท จำนวน 1 ชุด คุณลักษณะ เป"น ชุดรับแขก 
ทำจากไม� ประกอบด�วย โตeะกลาง 1 ตัว โตeะข�าง 1 ตัว เก�าอ้ี 3  
ท่ีนั่ง เก�าอ้ี 1 ท่ีนั่ง เป"นครุภัณฑ�นอกเหนือจาก บัญชีราคามาตรฐาน 
ครุภัณฑ�กำหนด ต้ังจ�ายโดยการสืบราคาจากท�องตลาดภายในท�องถ่ิน 

    

   ครุภัณฑ�งานบ�านงานครัว       
    เครื่องตัดแต�งพุ�มไม� ขนาดไม�น�อยกว�า 22 นิ้ว จำนวน 11,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ�ายเป"นค�าจัดซ้ือ  เครื่องตัดแต�งพุ�มไม� ขนาดไม�น�อยกว�า 22 นิ้ว  
ราคาเครื่องละ 11,000.-บาท จำนวน 1 เครื่อง  
ประกอบด�วยคุณลักษณะดังนี้ 
   1) เป"นเครื่องตัดแต�งพุ�มไม�ชนิดใช�เครื่องยนต� แบบมือถือ 
   2) ใช�เครื่องยนต�เบนซิน 1 สูบ 2 จังหวะ 
   3) ความจุกระบอกสูบขนาดไม�น�อยกว�า 21 ซีซี 
   4) เครื่องยนต�ขนาดไม�น�อยกว�า 0.8 แรงม�า 
   5) ใบมีดตัดขนาดไม�น�อยกว�า 22 นิ้ว 
   6) ใบมีดตัดสามารถใช�ได� 2 ด�าน 
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ� ฉบับเดือนธันวาคม 2563 หน�า 13   
ลำดับท่ี 6.6 รายการท่ี 6.6.1 คุณลักษณะเฉพาะสังเขป หน�า 66 

    

   ครุภัณฑ�คอมพิวเตอร�หรืออิเล็กทรอนิกส�       
    เครื่องคอมพิวเตอร� สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 17,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ�ายเป"นค�าจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร�  
สำหรับงานสำนักงาน * (จอแสดงภาพขนาดไม�น�อย
กว�า 19 นิ้ว) ราคา 17,000 บาท จำนวน 1 เครื่อง  
ประกอบด�วยคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 
- มีหน�วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม�น�อยกว�า 4 แกนหลัก (4 core) มี
ความเร็วสัญญาณนาxิกาพ้ืนฐานไม�น�อยกว�า 3.1 GHz หรอื
ดีกว�า จำนวน 1 หน�วย 
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- หน�วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน�วยความจำ
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม�น�อย
กว�า 4 MB 
- มีหน�วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว�า มีขนาดไม�น�อย
กว�า 4 GB 
- มีหน�วยจัดเก็บข�อมูล ชนิด SATA หรือดีกว�า ขนาดความจุไม�น�อย
กว�า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม�น�อย
กว�า 250 GB จำนวน 1 หน�วย 
- มี DVD-RW หรือดีกว�า จำนวน 1 หน�วย 
- มีช�องเชื่อมต�อระบบ
เครือข�าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ
ดีกว�า จำนวนไม�น�อยกว�า 1 ช�อง 
- มีช�องเชื่อมต�อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว�า ไม�น�อยกว�า 3 ช�อง 
- มีแปSนพิมพ�และเมาส� 
- มีจอแสดงภาพขนาดไม�น�อยกว�า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน�วย 
ตามเกณฑ�ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ�และระบบ
คอมพิวเตอร� ฉบับเดือน
พฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันท่ี 12 พฤษภาคม 2563 ลำดับท่ี 6 หน�า 3 

    จัดซ้ือเครื่องพิมพ� Multifunction จำนวน 7,500 บาท 

      

  

เพ่ือจ�ายเป"นค�าจัดซ้ือเครื่องพิมพ� Multifunction แบบฉีดหมึก 
พร�อมติดต้ังถังพิมพ� (Ink Tank Pinter) ราคาเครื่อง
ละ 7,500.- บาท จำนวน 1 เครื่อง มีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้  
- เป"นอุปกรณ�ท่ีมีความสามารถ
เป"น Printer, Copier, Scanner และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน  
- เป"นเครื่องพิมพ�แบบฉีดหมึกพร�อมติดต้ังถังหมึก
พิมพ� (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู�ผลิต  
- มีความละเอียดในการพิมพ�ไม�น�อยกว�า 1,200 x 1,200 dpi  
- มีความเร็วในการพิมพ�ขาวดำสำหรับกระดาษ A4 ไม�น�อยกว�า 27 หน�าต�อ
นาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพต�อนาที  (ipm)  
- มีความเร็วในการพิมพ�สีสำหรับ A4 ไม�น�อยกว�า 15 หน�าต�อ
นาที (ppm) หรือ 5 ภาพต�อนาที (ipm)  
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดำ – สี) ได�  
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- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม�น�อย
กว�า 1,200 x 600 หรือ 600 x 1,200 dpi  
- มีถาดปSอนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)  
- สามารถถ�ายสำเนาเอกสารได�ท้ังสีและขาวดำ  
- สามารถทำสำเนาได�สูงสุดไม�น�อยกว�า 99 สำเนา  
- สามารถย�อและขยายได� 25 ถึง 400 เปอร�เซ็นต�  
- มีช�องเชื่อมต�อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว�า จำนวนไม�น�อย
กว�า 1 ช�อง  
- มีช�องเชื่อมต�อระบบ
เครือข�าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base – T หรือ
ดีกว�า จำนวนไม�น�อยกว�า 1 ช�อง หรือ สามารถใช�งานผ�าน เครือข�ายไร�
สาย Wi – Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได�  
- มีถาดใส�กระดาษได�ไม�น�อยกว�า 100 แผ�น  
- สามารถใช�กับ A4, Letter, Legal และ Custom  
ตามเกณฑ�ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ�คอมพิวเตอร� ฉบับ
เดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันท่ี 12 พฤษภาคม 2563 ลำดับ
ท่ี 50 หน�า 18 

    จัดซ้ือเครื่องสำรองไฟฟSา ขนาด 800 VA จำนวน 2,500 บาท 

      

  

เพ่ือจ�ายเป"นค�าจัดซ้ือเครื่องสำรองไฟฟSา ขนาด 800 VA  
ราคาเครื่องละ 2,500.- บาท จำนวน 1 เครื่อง  
ประกอบด�วยคุณลักษณะ ดังนี้ 
- มีกำลังไฟฟSาด�านนอกไม�น�อยกว�า 800 VA (480 Watts) 
- สามารถสำรองไฟฟSาได�ไม�น�อยกว�า 15 นาที 
ตามเกณฑ�ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ� 
และระบบคอมพิวเตอร� ฉบับเดือน 
พฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันท่ี 12 พฤษภาคม 2563  
รายการท่ี 62 หน�า 21 
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  งบเงินอุดหนุน รวม 27,500 บาท 
   เงินอุดหนุน รวม 27,500 บาท 
   เงินอุดหนุนส�วนราชการ       
    อุดหนุนท่ีทำการปกครองอำเภอฝาง โครงการงานรัฐพิธี จำนวน 27,500 บาท 

      

  

เพ่ือจ�ายเป"นเงินอุดหนุน ท่ีทำการปกครองอำเภอฝาง เพ่ือ
ดำเนินการโครงการ งานรัฐพิธี ประจำป>งบประมาณ พ.ศ. 2565  
ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยเงินอุดหนุนของ
องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน พ.ศ. 2559 และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติมถึง
ปCจจุบัน และ เป"นไปตามแผนพัฒนาท�องถ่ิน ( พ.ศ.2561-
2565 ) ลำดับท่ี 17 หน�า 141 
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 482,540 บาท 
  งบบุคลากร รวม 443,040 บาท 
   เงินเดือน (ฝ#ายประจำ) รวม 443,040 บาท 
   เงินเดือนข	าราชการ หรือพนักงานส�วนท	องถ่ิน จำนวน 323,040 บาท 

      

  

เพ่ือจ�ายเป"นเงินเดือนพนักงานส�วนตำบลและเงินปรับปรุง
เงินเดือนพนักงานส�วนตำบลประจำป( ตามแผน
อัตรากำลัง 3 ป( (พ.ศ. 2564 – 2566) และท่ีแก	ไขเพ่ิมเติม 
จนถึงป5จจุบัน โดยคำนวณต้ังจ�ายไว	จำนวน 12 เดือน  
เป"นไปตาม พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส�วน
ท	องถ่ิน พ.ศ. 2542 , หนังสือสำนักงาน กจ. กท. และ  
ก.อบต. ท่ี มท 0809.2 / ว138  ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2558 

      

   ค�าตอบแทนพนักงานจ	าง จำนวน 108,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ�ายเป"นค�าตอบแทนพนักงานจ	างและเงินปรับปรุง
ค�าตอบแทนพนักงานจ	าง โดยคำนวณต้ังจ�ายไว	
จำนวน 12 เดือน ตามแผน
อัตรากำลัง 3 ป( (พ.ศ. 2564 – 2566) และท่ีแก	ไขเพ่ิมเติม 
จนถึงป5จจุบัน ถือปฏิบัติตามหนังสือสำนักงาน กจ. กท. และ  
ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว138  ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2558  

      

   เงินเพ่ิมต�าง ๆ ของพนักงานจ	าง จำนวน 12,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ�ายเป"นเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวให	แก�พนักงานจ	าง  
ตามแผนอัตรากำลัง 3 ป( (พ.ศ. 2564 – 2566) และท่ีแก	ไข
เพ่ิมเติมจนถึงป5จจุบัน โดยคำนวณต้ังจ�ายไว	
จำนวน 12 เดือน เป"นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑE  
หนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.
อบต. ท่ี มท 0809.3 / ว 1372 ลง
วันท่ี 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ  
ก.อบต. เรื่อง กำหนดมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับหลักเกณฑEการ 
ให	พนักงานส�วนท	องถ่ิน ลูกจ	าง และพนักงานจ	างขององคEกร
ปกครองส�วนท	องถ่ินได	รับเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว (ฉบับท่ี 2) 
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  งบดำเนินงาน รวม 20,000 บาท 
   ค)าตอบแทน รวม 10,000 บาท 

   
ค�าตอบแทนผู	ปฏิบัติราชการอันเป"นประโยชนEแก�องคEกรปกครองส�วน
ท	องถ่ิน 

จำนวน 5,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ�ายเงินประโยชนEตอบแทนอ่ืนเป"นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เป"นเงินรางวัลประจำป( ประจำป(งบประมาณ พ.ศ.2565  
ให	แก�พนักงานส�วนท	องถ่ินและพนักงานจ	าง ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว�าด	วยการกำหนดเงินประโยชนEตอบแทน 
อ่ืนเป"นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป"นเงินรางวัลประจำป(แก� 
พนักงานส�วนท	องถ่ินให	เป"นรายจ�ายอ่ืนขององคEกรปกครองส�วน
ท	องถ่ิน พุทธศักราช 2557 และ เป"นไปตามแผนพัฒนา
ท	องถ่ิน พ.ศ.2561-2565 ลำดับท่ี 3 หน	า 137 

      

   เงินช�วยเหลือการศึกษาบุตร       
    เงินช�วยเหลือการศึกษาบุตรข	าราชการ/พนักงาน/ลูกจ	างประจำ จำนวน 5,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ�ายเป"นเงินช�วยเหลือการศึกษาบุตรให	แก� พนักงานส�วน
ตำบล ซ่ึงมีสิทธิเบิกเงินได	ตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด	วย
เงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส�วน
ท	องถ่ิน พุทธศักราช 2563 

      

   ค)าใช,สอย รวม 10,000 บาท 

   
รายจ�ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�เข	าลักษณะรายจ�ายงบ
รายจ�ายอ่ืน ๆ 

      

    โครงการจัดทำ/ทบทวนและติดตามแผนพัฒนาท	องถ่ิน จำนวน 10,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ�ายเป"นค�าใช	จ�ายในการจัดทำ โครงการจัดทำ/ทบทวน/
ติดตามแผนพัฒนาท	องถ่ิน เพ่ือจัดประชุมประชาคม
ท	องถ่ิน  ประชุมคณะกรรมการ  อนุกรรมการ  คณะทำงาน
ต�างๆ เก่ียวกับจัดทำแผนพัฒนาท	องถ่ิน  เพ่ือส�งเสริมสนับสนุน
การจัดทำแผนชุมชน และกิจกรรมสนับสนุน การจัดประชาคม
แผนชุมชน การพัฒนาผู	นำชุมชน สร	างเครือข�ายองคEกรชุมชนและ
สนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบบูรณาการเพ่ือนำข	อมูลมา
จัดทำเป"นแผนพัฒนาท	องถ่ินและกิจกรรม โดยจ�ายเป"นค�าใช	จ�าย
เก่ียวกับการใช	และการตกแต�งสถานท่ี ค�าวัสดุอุปกรณE ค�าถ�าย
เอกสาร ค�าพิมพEเอกสาร ค�าใช	จ�ายในการติดต�อสื่อสาร  ค�าเช�า
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อุปกรณEต�างๆ  ค�าอาหาร ค�าอาหารว�างและเครื่องด่ืม ค�าปNาย
โครงการ ค�าใช	จ�ายอ่ืนท่ีจำเป"น ฯลฯ เป"นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว�าด	วยการจัดทำแผนพัฒนาขององคEกร
ปกครองส�วนท	องถ่ิน  พ.ศ. 2548 และท่ีแก	ไขเพ่ิมเติมจนถึง
ป5จจุบัน , ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด	วยการจัดทำแผนและ
ประสานแผนพัฒนาพ้ืนท่ีในระดับอำเภอและ
ตำบล พ.ศ. 2562 , หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0891.4/ว
856 ลงวันท่ี 12 มีนาคม 2553 , หนังสือกรมส�งเสริมการปกครอง
ท	องถ่ิน ด�วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.3/ว179 ลง
วันท่ี 15 มกราคม 2562 , หนังสือกรมส�งเสริมการปกครอง
ท	องถ่ิน ด�วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.3/ว1921 ลง
วันท่ี 16 พฤษภาคม 2562 และเป"นไปตามแผนพัฒนา
ท	องถ่ิน  ( พ.ศ.2561-2565 ) ลำดับท่ี 21 หน	า 143 

  งบลงทุน รวม 19,500 บาท 
   ค)าครุภัณฑ2 รวม 19,500 บาท 
   ครุภัณฑEคอมพิวเตอรEหรืออิเล็กทรอนิกสE       
    เครื่องคอมพิวเตอรE สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 17,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ�ายเป"นค�าจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอรE สำหรับงาน
สำนักงาน * (จอแสดงภาพขนาดไม�น	อย
กว�า 19 นิ้ว) ราคา 17,000 บาท จำนวน 1 เครื่อง  
ประกอบด	วยคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 
- มีหน�วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม�น	อยกว�า 4 แกน
หลัก (4 core) มีความเร็วสัญญาณนา[ิกาพ้ืนฐานไม�น	อย
กว�า 3.1 GHz หรือดีกว�า จำนวน 1 หน�วย 
- หน�วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน�วยความจำ
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม�
น	อยกว�า 4 MB 
- มีหน�วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว�า มีขนาดไม�
น	อยกว�า 4 GB 
- มีหน�วยจัดเก็บข	อมูล ชนิด SATA หรือดีกว�า ขนาดความจุไม�
น	อยกว�า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม�
น	อยกว�า 250 GB จำนวน 1 หน�วย 
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- มี DVD-RW หรือดีกว�า จำนวน 1 หน�วย 
- มีช�องเชื่อมต�อระบบ
เครือข�าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-
T หรือดีกว�า จำนวนไม�น	อยกว�า 1 ช�อง 
- มีช�องเชื่อมต�อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว�า ไม�น	อย
กว�า 3 ช�อง 
- มีแปNนพิมพEและเมาสE 
- มีจอแสดงภาพขนาดไม�น	อยกว�า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน�วย 
ตามเกณฑEราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณE
และระบบคอมพิวเตอรE ฉบับเดือน
พฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันท่ี 12 พฤษภาคม 2563 ลำดับ
ท่ี 6 หน	า 3 

    เครื่องสำรองไฟฟNา ขนาด 800 VA จำนวน 2,500 บาท 

      

  

เพ่ือจ�ายเป"นค�าจัดซ้ือเครื่องสำรองไฟฟNา ขนาด 800 VA  
ราคาเครื่องละ 2,500.- บาท จำนวน 1 เครื่อง  
ประกอบด	วยคุณลักษณะ ดังนี้ 
- มีกำลังไฟฟNาด	านนอกไม�น	อยกว�า 800 VA (480 Watts) 
- สามารถสำรองไฟฟNาได	ไม�น	อยกว�า 15 นาที 
ตามเกณฑEราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณE
และระบบคอมพิวเตอรE ฉบับเดือน
พฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันท่ี 12 พฤษภาคม 2563 รายการ
ท่ี 62 หน	า 21 
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งานบริหารงานคลัง รวม 5,534,560 บาท 

  งบบุคลากร รวม 3,900,060 บาท 

   เงินเดือน (ฝ�ายประจำ) รวม 3,900,060 บาท 

   เงินเดือนข
าราชการ หรือพนักงานส�วนท
องถ่ิน จำนวน 3,066,660 บาท 

      

  
เพ่ือจ�ายเป!นเงินเดือนพนักงานส�วนตำบลและเงินปรับปรุง
เงินเดือนพนักงานส�วนตำบลประจำป' ตามแผน
อัตรากำลัง 3 ป' (พ.ศ. 2564 – 2566) และท่ีแก
ไขเพ่ิมเติม
จนถึงป5จจุบัน โดยคำนวณต้ังจ�ายไว
จำนวน 12 เดือน  
เป!นไปตาม พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส�วน
ท
องถ่ิน พ.ศ. 2542 , หนังสือสำนักงาน กจ. กท. และ  
ก.อบต. ท่ี มท 0809.2 / ว138  ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2558 

      

   เงินประจำตำแหน�ง จำนวน 60,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ�ายเป!นเงินประจำตำแหน�งประเภทบริหาร
ท
องถ่ิน ประเภทอำนวยการท
องถ่ิน ประเภทวิชาชีพ
เฉพาะ และเชี่ยวชาญเฉพาะให
กับพนักงาน อบต. ตามบัญชี
อัตราเงินประจำตำแหน�งของพนักงานส�วนท
องถ่ิน ตาม
ประกาศ ก.อบต.จ เชียงใหม� เรื่อง หลักเกณฑDและเง่ือนไข
เก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของ อบต. (แก
ไขเพ่ิมเติม
ถึง ฉบับท่ี 31 ) โดยคำนวณต้ังจ�ายไว
จำนวน 12 เดือน 

      

   ค�าจ
างลูกจ
างประจำ จำนวน 293,400 บาท 

      

  
เพ่ือจ�ายเป!นค�าจ
างลูกจ
างประจำและเงินปรับปรุงค�าจ
าง
ประจำตาม ( แนบท
ายประกาศ ก.จ., ก.ท. และ  
ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับอัตราค�าจ
างและการ 
ให
ลูกจ
างขององคDกรปกครองส�วนท
องถ่ินได
รับค�าจ
าง  
( ฉบับท่ี 4 ) จำนวนอัตรา ตามแผน
อัตรากำลัง 3 ป' (พ.ศ. 2564 – 2566) และท่ีแก
ไขเพ่ิมเติม
จนถึงป5จจุบัน โดยคำนวณต้ังจ�ายไว
จำนวน 12 เดือน 

      

   ค�าตอบแทนพนักงานจ
าง จำนวน 432,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ�ายเป!นค�าตอบแทนพนักงานจ
างและเงินปรับปรุง
ค�าตอบแทนพนักงานจ
าง โดยคำนวณต้ังจ�ายไว

จำนวน 12 เดือน ตามแผน
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อัตรากำลัง 3 ป' (พ.ศ. 2564 – 2566) และท่ีแก
ไขเพ่ิมเติม
จนถึงป5จจุบัน ถือปฏิบัติตามหนังสือ
สำนักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว138  ลง
วันท่ี 30 ธันวาคม 2558 

   เงินเพ่ิมต�าง ๆ ของพนักงานจ
าง จำนวน 48,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ�ายเป!นเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวให
แก�พนักงาน
จ
าง ตามแผนอัตรากำลัง 3 ป' (พ.ศ. 2564 – 2566) และท่ี
แก
ไขเพ่ิมเติมจนถึงป5จจุบัน โดยคำนวณต้ังจ�ายไว

จำนวน 12 เดือน เป!นไปตามมาตรฐานและ
หลักเกณฑD หนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.
อบต. ท่ี มท 0809.3 / ว 1372 ลง
วันท่ี 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.
อบต. เรื่อง กำหนดมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับหลักเกณฑDการให

พนักงานส�วนท
องถ่ิน ลูกจ
าง และพนักงานจ
างขององคDกร
ปกครองส�วนท
องถ่ินได
รับเงินเพ่ิมการครองชีพ
ชั่วคราว (ฉบับท่ี 2) 

      

  งบดำเนินงาน รวม 1,615,000 บาท 

   ค&าตอบแทน รวม 6,000 บาท 

   ค�าตอบแทนผู
ปฏิบัติราชการอันเป!นประโยชนDแก�องคDกรปกครอง
ส�วนท
องถ่ิน 

จำนวน 6,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ�ายเงินประโยชนDตอบแทนอ่ืนเป!นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป!นเงินรางวัลประจำป' ประจำป'งบประมาณ พ.ศ.
2565 ให
แก�พนักงานส�วนท
องถ่ินและพนักงานจ
าง ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด
วยการกำหนดเงิน
ประโยชนDตอบแทนอ่ืนเป!นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป!นเงิน
รางวัลประจำป'แก�พนักงานส�วนท
องถ่ินให
เป!นรายจ�ายอ่ืน
ขององคDกรปกครองส�วน
ท
องถ่ิน พุทธศักราช 2557 และ เป!นไปตามแผนพัฒนา
ท
องถ่ิน พ.ศ.2561-2565 ลำดับท่ี 3 หน
า 137 
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   ค&าใช+สอย รวม 1,099,000 บาท 

   รายจ�ายเพ่ือให
ได
มาซ่ึงบริการ       
    ค�าจ
างเหมาบริการต�าง ๆ จำนวน 158,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ�ายเป!น ค�าถ�ายเอกสาร ค�าเย็บหนังสือหรือเข
าปก
หนังสือ ค�าซักฟอก ค�ากำจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล ค�าระวาง
รถบรรทุก ค�าเช�าทรัพยDสิน ค�าโฆษณาและ
เผยแพร� ประชาสัมพันธD ค�าธรรมเนียมต�างๆ ค�าเบ้ีย
ประกัน ค�าใช
จ�ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา  ค�าจ
าง
เหมาบุคคลภายนอก ค�าจ
างแรงานราษฎรกรณีดำเนินการ
เอง ค�าจ
างเหมาท่ีมีลักษณะจ
างทำเพ่ือให
ได
มาซ่ึงปRาย
ประชาสัมพันธDหรือปRายชื่อสำนักงาน ค�าติดต้ังไฟฟRาเพ่ือใช

ในราชการ ค�าติดต้ังประปาเพ่ือใช
ในราชการ ค�าติดต้ัง
โทรศัพทD ค�าใช
จ�ายต�าง ๆ ในการติดต้ังโทรศัพทD ค�าติดต้ัง
เครื่องรับสัญญาณต�าง ๆ ฯลฯ รายละเอียดและนิยาม
ความหมาย ตามรูปแบบการจำแนกประเภท
รายรับ – รายจ�าย งบประมาณรายจ�ายประจำป'ขององคDกร
ปกครองส�วนท
องถ่ิน หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว1095 ลง
วันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 

      

   รายจ�ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�เข
าลักษณะรายจ�าย
งบรายจ�ายอ่ืน ๆ 

      

    ค�าใช
จ�ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 90,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ�ายเป!นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร เช�น  ค�าเบ้ียเลี้ยงเดินทาง ค�าพาหนะ ค�า
เช�าท่ีพัก ค�าบริการจอดรถ ณ ท�าอากาศยาน ค�าผ�านทาง
ด�วนพิเศษ ค�าธรรมเนียมในการใช
สนามบิน ค�าลงทะเบียน
ต�างๆ ท่ีจำเป!นในการเดินทางไปราชการ ของคณะ
ผู
บริหาร  สมาชิกสภาองคDการบริหารส�วนตำบล พนักงาน
ส�วนตำบล และพนักงานจ
าง บุคคลหรือ คณะบุคคล ท่ีได
รับ
อนุญาตหรืออนุมัติให
เดินทางไปราชการเพ่ือ
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ประชุม  ฝVกอบรม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือไปติดต�อ
ราชการ ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
ว�าด
วยค�าใช
จ�ายในการเดินทางไปราชการของเจ
าหน
าท่ี
ท
องถ่ิน  พ.ศ. 2555 และ ท่ีแก
ไขเพ่ิมเติมจนถึง
ป5จจุบัน (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561  

    โครงการปรับปรุงข
อมูลแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยDสิน จำนวน 246,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ�ายเป!นค�าใช
จ�ายในการจัดทำโครงการปรับปรุงแผนท่ี
ภาษีและทะเบียน ทรัพยDสิน เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการ
จัดเก็บรายได
ของตำบลแม�สูน โดยการจัดทำหรือปรับข
อมูล
แผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยDสิน และ การจัดทำฐานข
อมูล
ในการจัดเก็บรายได
ขององคDกรปกครองส�วน
ท
องถ่ิน เช�น การจัดทำฐานข
อมูลท่ีดินและสิ่งปลูกสร
าง เพ่ือ
รองรับการจัดเก็บภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร
างตามท่ีกฎหมาย
กำหนด และ การเตรียมความพร
อมรองรับการจัดเก็บภาษี
ท่ีดินและสิ่งปลูกสร
าง เป!นไปตามพระราชบัญญัติภาษีท่ีดิน
และสิ่งปลูกสร
าง พ.ศ. 2562 , ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว�าด
วย 
แผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยDสินขององคDกรปกครองส�วน
ท
องถ่ิน พ.ศ. 2550 , ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด
วย 
การดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและสิ่งปลูก
สร
าง พ.ศ. 2562 , หนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ด�วนมาก ท่ี มท 0808.3 / ว 0107 ลง 
วันท่ี 8 มกราคม 2561 , หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.3/ว4522 ลง
วันท่ี 11 สิงหาคม 2558 และเป!นไปตามแผนพัฒนา
ท
องถ่ิน ( พ.ศ.2561-2565 ) ลำดับท่ี 4 หน
า 137  

      

    โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากร ด
านการเงินการคลัง การ
บัญชี และพัสดุ 

จำนวน 25,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ�ายเป!นค�าใช
จ�ายในการดำเนินโครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพบุคลากร ด
านการเงินการคลัง การบัญชี และ
พัสดุ ประจำป' 2565 ได
แก� ค�าปRาย ค�าวิทยากร ค�าพาหนะ
วิทยากร ค�าอาหารว�างพร
อมเครื่องด่ืม ค�าอาหาร ค�า
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อุปกรณD และ ค�าใช
จ�ายอ่ืนตามความจำเป!นและ
ประหยัด ฯลฯ เป!นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�า
ด
วยค�าใช
จ�ายในการฝVกอบรมขององคDกรปกครองส�วน
ท
องถ่ิน พ.ศ. 2557 และ เป!นไปตามแผนพัฒนา
ท
องถ่ิน ( พ.ศ.2561-2565 ) ลำดับท่ี 5 หน
า 137 

    โครงการอบรมให
ความรู
 เรื่อง ภาษีปRาย ภาษีท่ีดิน 
และสิ่งปลูกสร
าง 

จำนวน 30,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ�ายเป!นค�าใช
จ�ายในการดำเนินโครงการอบรมให
ความรู

แก�ประชาชน เรื่อง ภาษีปRาย ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูก
สร
าง ประจำป' 2565 ได
แก� ค�าปRาย ค�าวิทยากร ค�าพาหนะ
วิทยากร ค�าอาหารว�างพร
อมเครื่องด่ืม ค�าอาหาร ค�า
อุปกรณD และ ค�าใช
จ�ายอ่ืนตามความจำเป!นและ
ประหยัด ฯลฯ เป!นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�า
ด
วยค�าใช
จ�ายในการฝVกอบรมขององคDกรปกครองส�วน
ท
องถ่ิน พ.ศ. 2557 และ เป!นไปตามแผนพัฒนา
ท
องถ่ิน ( พ.ศ.2561-2565 ) ลำดับท่ี 10 หน
า 139 

      

    ค�าบำรุงรักษาและซ�อมแซม จำนวน 550,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ�ายเป!นค�าบำรุงรักษาและซ�อมแซมทรัพยDสิน เพ่ือให

สามารถใช
งานได
ตามปกติ กรณีเป!นการจ
างเหมาซ่ึงมีท้ังค�า
สิ่งของและค�าแรงงาน รายละเอียดและนิยาม
ความหมาย ตามรูปแบบการจำแนกประเภท
รายรับ – รายจ�าย งบประมาณรายจ�ายประจำป'ขององคDกร
ปกครองส�วนท
องถ่ิน ( หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว1095 ลง
วันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 ) 

      

    ค&าวัสดุ รวม 510,000 บาท 

    วัสดุสำนักงาน จำนวน 340,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ�ายเป!นค�าวัสดุสำนักงาน  รายจ�ายเพ่ือให
ได
มาซ่ึงสิ่งท่ีมี
ลักษณะโดยหรือตามสภาพไม�คงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุ
การใช
งานไม�ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้น ประเภทวัสดุคงทน อาทิ 
เช�น หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษ
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ขนาดเล็ก ไม
บรรทัดเหล็ก กรรไกร ฯลฯ และหรือประเภท
วัสดุสิ้นเปลือง อาทิเช�น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา  
ยางลบ น้ำยาล
างคำผิด เทปกาว ฯลฯ ดังรายละเอียดและ
นิยามความหมายท่ีได
กำหนดไว
 ตามรูปแบบการจำแนก
ประเภทรายรับ –รายจ�าย งบประมาณรายจ�ายประจำป'  
ขององคDกรปกครองส�วนท
องถ่ิน (หนังสือกรมส�งเสริมการ
ปกครองส�วนท
องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564) 

    วัสดุคอมพิวเตอรD จำนวน 170,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ�ายเป!นค�าวัสดุคอมพิวเตอรD  รายจ�ายเพ่ือให
ได
มาซ่ึง
สิ่งของท่ีมีลักษณะโดยสภาพไม�คงทนถาวร หรือตามปกติมี
อายุการใช
งานไม�ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยน
สภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ประเภทวัสดุคงทน อาทิเช�น 
แผ�นหรือจานบันทึกข
อมูล ฯลฯ และหรือประเภทวัสดุ
สิ้นเปลือง อาทิเช�น อุปกรณDบันทึกข
อมูล(Diskette, Floppy 
Disk, Removable Disk, Compact Disc, Digital Video 
Disc, Flash Drive) เทปบันทึกข
อมูล (Reel Magnetic 
Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัวพิมพDหรือ
แถบพิมพDสำหรับเครื่องพิมพDคอมพิวเตอรD ฯลฯ และหรือ
ประเภทวัสดุอุปกรณDประกอบและอะไหล� อาทิเช�น หน�วย
ประมวลผล ฮารDดดิสกDไดรDฟ ซีดีรอมไดรDฟ แผ�นกรองแสง 
แผงแปRนอักขระ หรือ แปRนพิมพD (Key Board) เมนบอรDด
(Memory Chip) เช�น RAM คัตซีทฟ'ดเตอรD (Cut Sheet 
Feeder) เมาสD (Mouse) ฯลฯ ดังรายละเอียดและนิยาม
ความหมายท่ีได
กำหนดไว
 ตามรูปแบบการจำแนกประเภท
รายรับ – รายจ�าย งบประมาณรายจ�ายประจำป'ขององคDกร
ปกครองส�วนท
องถ่ิน (หนังสือกรมส�งเสริมการปกครอง
ท
องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 
2564) 
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  งบลงทุน รวม 19,500 บาท 

   ค&าครุภัณฑ0 รวม 19,500 บาท 

   ครุภัณฑDคอมพิวเตอรDหรืออิเล็กทรอนิกสD จำนวน 17,000 บาท 
    เครื่องคอมพิวเตอรD สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 17,000 บาท 

   

  เพ่ือจ�ายเป!นค�าจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอรD สำหรับงาน
สำนักงาน * (จอแสดงภาพขนาดไม�น
อยกว�า 19 นิ้ว)  
ราคา 17,000 บาท จำนวน 1 เครื่อง  
ประกอบด
วยคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 
- มีหน�วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม�น
อยกว�า 4 แกนหลัก 
(4 core) มีความเร็วสัญญาณนาzิกาพ้ืนฐานไม�น
อยกว�า 3.1 
GHz หรือดีกว�า จำนวน 1 หน�วย 
- หน�วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน�วยความจำแบบ 
Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน 
ขนาดไม�น
อยกว�า 4 MB 
- มีหน�วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว�า  
มีขนาดไม�น
อยกว�า 4 GB 
- มีหน�วยจัดเก็บข
อมูล ชนิด SATA หรือดีกว�า ขนาดความจุ
ไม�น
อยกว�า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาด
ความจุไม�น
อยกว�า 250 GB จำนวน 1 หน�วย 
- มี DVD-RW หรือดีกว�า จำนวน 1 หน�วย 
- มีช�องเชื่อมต�อระบบเครือข�าย (Network Interface)  
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว�า จำนวน 
ไม�น
อยกว�า 1 ช�อง 
- มีช�องเชื่อมต�อ (Interface) แบบ USB 2.0  
หรือดีกว�า ไม�น
อยกว�า 3 ช�อง 
- มีแปRนพิมพDและเมาสD 
- มีจอแสดงภาพขนาดไม�น
อยกว�า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน�วย 
ตามเกณฑDราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหา
อุปกรณDและระบบคอมพิวเตอรD ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 
ประกาศ ณ วันท่ี 12 พฤษภาคม 2563 ลำดับท่ี 6 หน
า 3 
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    เครื่องสำรองไฟฟRา ขนาด 800 VA จำนวน 2,500 บาท 

      

  
เพ่ือจ�ายเป!นค�าจัดซ้ือเครื่องสำรองไฟฟRา ขนาด 800 VA 
ราคาเครื่องละ 2,500.- บาท จำนวน 1 เครื่อง ประกอบด
วย
คุณลักษณะ ดังนี้ 
- มีกำลังไฟฟRาด
านนอกไม�น
อยกว�า 800 VA (480 Watts) 
- สามารถสำรองไฟฟRาได
ไม�น
อยกว�า 15 นาที 
ตามเกณฑDราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหา
อุปกรณDและระบบคอมพิวเตอรD ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 
ประกาศ ณ วันท่ี 12 พฤษภาคม 2563  
รายการท่ี 62 หน
า 21 
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งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 240,600 บาท 
  งบบุคลากร รวม 237,600 บาท 
   เงินเดือน (ฝ$ายประจำ) รวม 237,600 บาท 
   เงินเดือนข	าราชการ หรือพนักงานส�วนท	องถ่ิน จำนวน 237,600 บาท 

      

  

เพ่ือจ�ายเป#นเงินเดือนพนักงานส�วนตำบลและเงินปรับปรุง
เงินเดือนพนักงานส�วนตำบลประจำป) ตามแผน
อัตรากำลัง 3 ป) (พ.ศ. 2564 – 2566) และท่ีแก	ไขเพ่ิมเติม
จนถึงป6จจุบัน โดยคำนวณต้ังจ�ายไว	จำนวน 12 เดือน  
เป#นไปตาม พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส�วน
ท	องถ่ิน พ.ศ. 2542 , หนังสือสำนักงาน กจ. กท. และ  
ก.อบต. ท่ี มท 0809.2 / ว138  ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2558 

      

  งบดำเนินงาน รวม 3,000 บาท 
   ค(าตอบแทน รวม 3,000 บาท 

   
ค�าตอบแทนผู	ปฏิบัติราชการอันเป#นประโยชนCแก�องคCกรปกครอง
ส�วนท	องถ่ิน 

จำนวน 3,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ�ายเงินประโยชนCตอบแทนอ่ืนเป#นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป#นเงินรางวัลประจำป) ประจำป)งบประมาณ  
พ.ศ.2565 ให	แก�พนักงานส�วนท	องถ่ินและพนักงานจ	าง  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด	วยการกำหนดเงิน
ประโยชนCตอบแทนอ่ืนเป#นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป#นเงิน
รางวัลประจำป)แก�พนักงานส�วนท	องถ่ินให	เป#นรายจ�ายอ่ืน 
ขององคCกรปกครองส�วนท	องถ่ิน พุทธศักราช 2557 และ  
เป#นไปตามแผนพัฒนาท	องถ่ิน พ.ศ.2561-2565 ลำดับ
ท่ี 3 หน	า 137 
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 1,529,380 บาท 
  งบบุคลากร รวม 1,474,080 บาท 
   เงินเดือน (ฝ,ายประจำ) รวม 1,474,080 บาท 
   เงินเดือนข	าราชการ หรือพนักงานส�วนท	องถ่ิน จำนวน 569,100 บาท 

      

  

เพ่ือจ�ายเป#นเงินเดือนพนักงานส�วนตำบลและเงินปรับปรุง
เงินเดือนพนักงานส�วนตำบลประจำป) ตามแผน
อัตรากำลัง 3 ป) (พ.ศ. 2564 – 2566) และท่ีแก	ไขเพ่ิมเติม 
จนถึงป7จจุบัน โดยคำนวณต้ังจ�ายไว	จำนวน 12 เดือน 
เป#นไปตาม พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส�วน
ท	องถ่ิน พ.ศ. 2542 , หนังสือสำนักงาน กจ. กท. และ  
ก.อบต. ท่ี มท 0809.2 / ว138  ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2558 

      

   เงินเพ่ิมต�าง ๆ ของข	าราชการ หรือพนักงานส�วนท	องถ่ิน จำนวน 21,300 บาท 

      

  

เพ่ือจ�ายเป#นเงินเพ่ิมค�าครองชีพชั่วคราวและเงินเพ่ิมตามวุฒิของ
พนักงาน ตาม โดยคำนวณต้ังจ�ายไว	 จำนวน 12 เดือน เป#นไป
ตามมาตรฐานและหลักเกณฑD หนังสือสำนักงาน ก.จ.
, ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.3 / ว 1372 ลง
วันท่ี 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ  
ก.อบต. เรื่อง กำหนดมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับหลักเกณฑDการ 
ให	พนักงานส�วนท	องถ่ิน ลูกจ	าง และพนักงานจ	างของ 
องคDกรปกครองส�วนท	องถ่ินได	รับเงินเพ่ิมการครองชีพ
ชั่วคราว (ฉบับท่ี 2) 

      

   ค�าตอบแทนพนักงานจ	าง จำนวน 811,680 บาท 

      

  

เพ่ือจ�ายเป#นค�าตอบแทนพนักงานจ	างและเงินปรับปรุง
ค�าตอบแทนพนักงานจ	าง โดยคำนวณต้ังจ�ายไว	
จำนวน 12 เดือน ตามแผนอัตรากำลัง 3 ป)  
(พ.ศ. 2564 – 2566) และท่ีแก	ไขเพ่ิมเติมจนถึงป7จจุบัน ถือ
ปฏิบัติตามหนังสือสำนักงาน กจ. กท. และ  
ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว138  ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2558 
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  เงินเพ่ิมต�าง ๆ ของพนักงานจ	าง จำนวน 72,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ�ายเป#นเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวให	แก�พนักงาน
จ	าง ตามแผนอัตรากำลัง 3 ป) (พ.ศ. 2564 – 2566)  
และท่ีแก	ไขเพ่ิมเติมจนถึงป7จจุบัน โดยคำนวณต้ังจ�ายไว	
จำนวน 12 เดือน เป#นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑD  
หนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี  
มท 0809.3 / ว 1372 ลงวันท่ี 1 กรกฎาคม 2558 
เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กำหนด 
มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับหลักเกณฑDการให	พนักงานส�วน
ท	องถ่ิน ลูกจ	าง และพนักงานจ	างขององคDกรปกครองส�วน
ท	องถ่ินได	รับเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว (ฉบับท่ี 2) 

      

  งบดำเนินงาน รวม 22,500 บาท 
   ค1าตอบแทน รวม 22,500 บาท 

   
ค�าตอบแทนผู	ปฏิบัติราชการอันเป#นประโยชนDแก�องคDกรปกครองส�วน
ท	องถ่ิน 

จำนวน 15,000 บาท 

      

  

**เพ่ือจ�ายเป#นค�าปLวยการชดเชยการงานหรือเวลาท่ีเสียไป 
เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติหน	าท่ีของอาสาสมัครปMองกันภัย 
ฝLายพลเรือน 
**เพ่ือจ�ายเงินประโยชนDตอบแทนอ่ืนเป#นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป#นเงินรางวัลประจำป) ประจำป)งบประมาณ  
พ.ศ.2565 ให	แก�พนักงานส�วนท	องถ่ินและพนักงานจ	าง  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด	วยการกำหนดเงิน
ประโยชนDตอบแทนอ่ืนเป#นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป#นเงิน
รางวัลประจำป)แก�พนักงานส�วนท	องถ่ินให	เป#นรายจ�ายอ่ืน 
ขององคDกรปกครองส�วนท	องถ่ิน พุทธศักราช 2557 และ  
เป#นไปตามแผนพัฒนาท	องถ่ิน พ.ศ.2561-2565 ลำดับ
ท่ี 3 หน	า 137 
**เพ่ือจ�ายเป#นค�าตอบแทนการปฏิบัติงานของบุคคล 
หน�วยงานอ่ืน หรือ องคDกรเอกชน ผู	ปฏิบัติงานเป#นประโยชนD 
ให	กับองคDการบริหารส�วนตำบลแม�สูน ผู	มีสิทธิได	รับ
ตาม ระเบียบ กฎหมายกำหนด 
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   เงินช�วยเหลือการศึกษาบุตร       
    เงินช�วยเหลือการศึกษาบุตรข	าราชการ/พนักงาน/ลูกจ	างประจำ จำนวน 7,500 บาท 

      

  

เพ่ือจ�ายเป#นเงินช�วยเหลือการศึกษาบุตรให	แก� พนักงานส�วน
ตำบล ซ่ึงมีสิทธิเบิกเงินได	ตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�า
ด	วยเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส�วน
ท	องถ่ิน พุทธศักราช 2563 

      

  งบลงทุน รวม 32,800 บาท 
   ค1าครุภัณฑ5 รวม 32,800 บาท 
   ครุภัณฑDสำนักงาน       
    เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 25,300 บาท 

      

  

เพ่ือจ�ายเป#นค�าจัดซ้ือเครื่องปรับอากาศ แบบติด
ผนัง ขนาด 24,000 บีทียู ราคาเครื่องละ 25,300.-
บาท จำนวน 1 เครื่อง ประกอบด	วยคุณลักษณะดังนี้ 
1) ขนาดท่ีกำหนดเป#นขนาดไม�ต่ำกว�า 24,000 บีทียู 
2) ราคาท่ีกำหนดเป#นราคาท่ีรวมค�าติดต้ัง 
3) เครื่องปรับอากาศท่ีมีความสามารถในการทำความเย็น 
ขนาดไม�เกิน 40,000 บีทียู ต	องได	รับการรับรองมาตรฐาน 
ผลิตภัณฑDอุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟMาเบอรD 5 
4) ต	องเป#นเครื่องปรับอากาศท่ีประกอบสำเร็จรูปท้ังชุด  
ท้ังหน�วยส�ง ความเย็นและหน�วยระบายความร	อน 
จากโรงงานเดียวกัน 
5) มีความหน�วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอรD 
6) การจัดซ้ือเครื่องปรับอากาศขนาดอ่ืนๆ (นอกจากข	อ 3) 
นอกเหนือจากการพิจารณาด	านราคาแล	วเพ่ือเป#นการประหยัด
พลังงาน ควรพิจารณาจัดซ้ือเครื่องปรับอากาศท่ีมีค�า
ประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกว�า 
7) การติดต้ังเครื่องปรับอากาศ 
(1) แบบแยกส�วน ประกอบด	วยอุปกรณD ดังนี้ สวิตชD 1 ตัว 
ท�อทองแดงไปกลับหุ	มฉนวนยาว 4 เมตร 
สายไฟยาวไม�เกิน 15 เมตร 
8) ค่ำติดต้ังเครื่องปรับอากาศ 
(กรณีต	องการแสดงค่ำติดต้ังแยกจากราคาเครื่องปรับอากาศ) 
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(1) ชนิดต้ังพ้ืนหรือชนิดแขวน 
ขนาดไม�ต่ำกว�า 13,000 บีทียู 4,000 บาท 
ขนาดไม�ต่ำกว�า 40,000 บีทียู 5,500 บาท 
(2) ชนิดตู	ตั้งพ้ืน 
ขนาดไม�ต่ำกว�า 33,000 บีทียู 5,000 บาท 
ขนาดไม�ต่ำกว�า 42,000 บีทียู 6,000 บาท 
(3) ชนิดติดผนัง 
ขนาด 12,000-24,000 บีทียู 3,000 บาท 
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑD ฉบับเดือน
ธันวาคม 2563 หน	า 24  ลำดับท่ี 10.6 รายการ
ท่ี 10.6.3  คุณลักษณะเฉพาะสังเขป หน	า 81-82 

   ครุภัณฑDคอมพิวเตอรDหรืออิเล็กทรอนิกสD       

    
เครื่องพิมพD Multifunction แบบฉีดหมึกพร�อมติดต้ัง 
ถังพิมพDหมึก ( Ink Tank Printer ) 

จำนวน 7,500 บาท 

      

  

เพ่ือจ�ายเป#นค�าจัดซ้ือเครื่องพิมพD Multifunction  
แบบฉีดหมึกพร	อมติดต้ังถังพิมพD (Ink Tank Pinter)  
ราคาเครื่องละ 7,500 .- บาท จำนวน 1 เครื่อง  
มีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้  
- เป#นอุปกรณDท่ีมีความสามารถ
เป#น Printer, Copier, Scanner  
และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน  
- เป#นเครื่องพิมพDแบบฉีดหมึกพร	อมติดต้ังถังหมึก
พิมพD (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู	ผลิต  
- มีความละเอียดในการพิมพDไม�น	อยกว�า 1,200 x 1,200 dpi  
- มีความเร็วในการพิมพDขาวดำสำหรับกระดาษ A4 ไม�น	อย
กว�า 27 หน	าต�อนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพต�อนาที  (ipm)  
- มีความเร็วในการพิมพDสีสำหรับ A4 ไม�น	อยกว�า 15 หน	าต�อ
นาที (ppm) หรือ 5 ภาพต�อนาที (ipm)  
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดำ – สี) ได	  
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม�น	อย
กว�า 1,200 x 600 หรือ 600 x 1,200 dpi  
- มีถาดปMอนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)  
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- สามารถถ�ายสำเนาเอกสารได	ท้ังสีและขาวดำ  
- สามารถทำสำเนาได	สูงสุดไม�น	อยกว�า 99 สำเนา  
- สามารถย�อและขยายได	 25 ถึง 400 เปอรDเซ็นตD  
- มีช�องเชื่อมต�อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว�า จำนวน
ไม�น	อยกว�า 1 ช�อง  
- มีช�องเชื่อมต�อระบบ
เครือข�าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base – T หรือ
ดีกว�า จำนวนไม�น	อยกว�า 1 ช�อง หรือ สามารถใช	งาน
ผ�าน เครือข�ายไร	สาย Wi – Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได	  
- มีถาดใส�กระดาษได	ไม�น	อยกว�า 100 แผ�น  
- สามารถใช	กับ A4, Letter, Legal และ Custom  
ตามเกณฑDราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑD
คอมพิวเตอรD ฉบับเดือน
พฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันท่ี 12 พฤษภาคม 2563 ลำดับ
ท่ี 50 หน	า 18 

 งานป6องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 715,000 บาท 
  งบดำเนินงาน รวม 715,000 บาท 
   ค1าใช9สอย รวม 635,000 บาท 
   รายจ�ายเพ่ือให	ได	มาซ่ึงบริการ       
    ค�าจ	างเหมาบริการต�าง ๆ จำนวน 435,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ�ายเป#น ค�าถ�ายเอกสาร ค�าเย็บหนังสือหรือเข	าปก
หนังสือ ค�าซักฟอก ค�ากำจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล ค�าระวาง
รถบรรทุก ค�าเช�าทรัพยDสิน ค�าโฆษณาและ
เผยแพร� ประชาสัมพันธD ค�าธรรมเนียมต�างๆ ค�าเบ้ีย
ประกัน ค�าใช	จ�ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา  ค�าจ	างเหมา
บุคคลภายนอก ค�าจ	างแรงานราษฎรกรณีดำเนินการเอง ค�าจ	าง
เหมาท่ีมีลักษณะจ	างทำเพ่ือให	ได	มาซ่ึงปMายประชาสัมพันธDหรือ
ปMายชื่อสำนักงาน ค�าติดต้ังไฟฟMาเพ่ือใช	ในราชการ ค�าติดต้ัง
ประปาเพ่ือใช	ในราชการ ค�าติดต้ังโทรศัพทD ค�าใช	จ�ายต�าง ๆ ใน
การติดต้ังโทรศัพทD ค�าติดต้ังเครื่องรับสัญญาณ
ต�าง ๆ ฯลฯ รายละเอียดและนิยามความหมาย ตามรูปแบบการ
จำแนกประเภทรายรับ – รายจ�าย งบประมาณรายจ�ายประจำป)
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ขององคDกรปกครองส�วนท	องถ่ิน หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว1095 ลง
วันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 

   
รายจ�ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�เข	าลักษณะ 
รายจ�ายงบรายจ�ายอ่ืน ๆ 

      

    
โครงการช�วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน	าท่ี 
ขององคDการบริหารส�วนตำบลแม�สูน 

จำนวน 60,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ�ายเป#นค�าใช	จ�ายในการดำเนินโครงการช�วยเหลือ 
ประชาชนตามอำนาจหน	าท่ีขององคDการบริหารส�วนตำบล 
แม�สูน เพ่ือให	ความช�วยเหลือประชาชนกรณีเยียวยาหรือฟ|}นฟู
หลังเกิดสาธารณภัย รวมถึงด	านการส�งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต หรือให	ความช�วยเหลือประชาชนด	านการเกษตรผู	มีรายได	
น	อยให	แก�ประชาชนหรือเกษตรกรผู	มีรายได	น	อยท่ีได	รับความ
เดือดร	อนหรือไม�สามารถช�วยเหลือตนเองได	ในการดำรง
ชีพ เพ่ือให	สามารถเข	าถึงป7จจัยพ้ืนฐานในการดำรงชีวิตได	อย�าง
ปกติสุขในสังคม ถือปฏิบัติตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
ว�าด	วย ค�าใช	จ�ายเพ่ือช�วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน	าท่ี 
ขององคDกรปกครองส�วนท	องถ่ิน พ.ศ. 2560 และท่ีแก	ไขเพ่ิม 
เติมจนถึงป7จจุบัน รวมถึงหลักเกณฑDและหรือหนังสือสั่งการท่ี
เก่ียวข	อง และ เป#นไปตามแผนพัฒนาท	องถ่ิน ( พ.ศ.2561-
2565 ) ลำดับท่ี 2 หน	า 71  

      

    โครงการปMองกันและแก	ไขป7ญหาไฟปLาและหมอกควัน จำนวน 15,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ�ายเป#นค�าใช	จ�ายในการจัดทำโครงการปMองกันและแก	ไข
ป7ญหาไฟปLาและหมอกควันเพ่ือเป#นการเตรียมความพร	อมใน
การให	ความช�วยเหลือประชาชนในเขตพ้ืนท่ีตำบลแม�สูน  
ในการปMองกันและแก	ไขป7ญหาไฟปLาและหมอกควัน  
โดยจ�ายเป#น ค�าวัสดุอุปกรณDท่ีจำเป#นสำหรับการจัดทำสื่อ
เผยแพร�สร	างความเข	าใจและการรับรู	ให	แก�ประชาชนถึงการ
ดูแลสุขภาพ การใช	อุปกรณDปMองกัน และรับทราบถึง 
สถานการณDหมอกควันและฝุLนละอองขนาดเล็กท่ีมีค�าเกิน
มาตรฐาน ,  กิจกรรมการฉีดพ�นน้ำเพ่ิมความชุ�มชื้นใน
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อากาศ ลดหมอกควันและระงับฝุLนละออง , การจัดชุด
ปฏิบัติการเฝMาระวังและระงับเหตุไฟปLาหมอกควัน เป#นต	น  
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด	วย  
ค�าใช	จ�ายเพ่ือช�วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน	าท่ีขององคDกร
ปกครองส�วนท	องถ่ิน พ.ศ. 2560 , หนังสือกรมส�งเสริมการ
ปกครองท	องถ่ิน ด�วนท่ีสุด ท่ี มท 0820.3 / ว 6884 ลง
วันท่ี 1 เมษายน 2562 รวมหนังสือสั่งการอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข	องกับ
การปMองกันและแก	ไขป7ญหาไฟปLาและหมอกควัน และ เป#นไป
ตามแผนพัฒนาท	องถ่ิน ( พ.ศ.2561-2565 )  
ลำดับท่ี 1 หน	า 105  

    โครงการฝ~กซ	อมแผนปMองกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 30,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ�ายเป#นค�าใช	จ�ายในการจัดทำโครงการซ	อมแผนปMองกัน 
และบรรเทาสาธารณภัย เพ่ือเพ่ิมพูนความรู	ทักษะในการ
ปฏิบัติงานด	านการปMองกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยจ�าย 
เป#นค�าใช	จ�ายเก่ียวกับ ค�าสมนาคุณวิทยากร ค�าอาหาร อาหาร
ว�างและเครื่องด่ืม ค�าปMายโครงการ ค�าปMายประชาสัมพันธD  
ค�าจัดทำปMายชื่อหรือทีมผู	เข	าร�วมอบรม ค�าจัดทำเกียรติบัตร 
หรือประกาศเกียรติคุณ ค�าเช�าหรือค�าบริการ ค�าวัสดุ
อุปกรณD ค�าใช	จ�ายเก่ียวกับสถานท่ี และ ค�าใช	จ�ายอ่ืน 
ตามความจำเป#นและประหยัด ฯลฯ เป#นไป
ตาม ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว�าด	วยค�าใช	จ�ายใน 
การฝ~กอบรมขององคDกรปกครองส�วน
ท	องถ่ิน พ.ศ. 2557 และ เป#นไปตามแผนพัฒนาท	องถ่ิน  
( พ.ศ.2561-2565 ) ลำดับท่ี 11 หน	า 73 

      

    
โครงการฝ~กอบรมทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสา 
ภัยพิบัติประจำตำบล 

จำนวน 50,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ�ายเป#นค�าใช	จ�ายในการจัดทำโครงการฝ~กอบรมทบทวน 
ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำตำบล เพ่ือเพ่ิมพูนความรู	
ทักษะในการปฏิบัติงาน ให	แก�อาสาสมัครจิตอาสาภัยพิบัติ
ประจำตำบลแม�สูน โดยจ�ายเป#นค�าใช	จ�ายเก่ียวกับ ค�าสมนาคุณ
วิทยากร ค�าอาหาร อาหารว�างและเครื่องด่ืม ค�าปMาย

      

145 



 

โครงการ ค�าปMายประชาสัมพันธD ค�าจัดทำปMายชื่อหรือทีม
ผู	เข	าร�วมอบรม ค�าจัดทำเกียรติบัตรหรือประกาศเกียรติคุณ  
ค�าเช�าหรือค�าบริการ ค�าวัสดุอุปกรณD ค�าใช	จ�ายเก่ียวกับ
สถานท่ี และ ค�าใช	จ�ายอ่ืนตามความจำเป#นและ
ประหยัด ฯลฯ เป#นไปตาม ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย  
ว�าด	วยค�าใช	จ�ายในการฝ~กอบรมขององคDกรปกครองส�วน
ท	องถ่ิน พ.ศ. 2557 และ เป#นไปตามแผนพัฒนาท	องถ่ิน  
( พ.ศ.2561-2565 ) ลำดับท่ี 9 หน	า 73 

    โครงการฝ~กอบรมปMองกันเด็กจมน้ำในสถานศึกษา จำนวน 15,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ�ายเป#นค�าใช	จ�ายในการจัดทำโครงการฝ~กอบรมปMองกั 
นเด็กจมน้ำในสถานศึกษา เพ่ือให	ความรู	ในการวางระบบ 
ปMองกันภัยเด็กจมน้ำในสถานศึกษา ริเริ่มนำร�องจากสถานศึกษา
ในสังกัด อบต.แม�สูน และขยายผลออกไปจนท่ัวถึงท้ังเขตพ้ืนท่ี
ตำบลแม�สูน โดยจ�ายเป#นค�าใช	จ�ายเก่ียวกับ ค�าสมนาคุณ
วิทยากร ค�าอาหาร อาหารว�างและเครื่องด่ืม ค�าปMาย
โครงการ ค�าปMายประชาสัมพันธD ค�าจัดทำปMายชื่อหรือทีม
ผู	เข	าร�วมอบรม ค�าจัดทำเกียรติบัตรหรือประกาศเกียรติคุณ  
ค�าเช�าหรือค�าบริการ ค�าวัสดุอุปกรณD ค�าใช	จ�ายเก่ียวกับ
สถานท่ี และ ค�าใช	จ�ายอ่ืนตามความจำเป#นและ
ประหยัด ฯลฯ เป#นไปตาม ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย  
ว�าด	วยค�าใช	จ�ายในการฝ~กอบรมขององคDกรปกครองส�วน
ท	องถ่ิน พ.ศ. 2557 และ เป#นไปตามแผนพัฒนาท	องถ่ิน  
( พ.ศ.2561-2565 ) ลำดับท่ี 10 หน	า 73 

      

    โครงการรณรงคDความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุทางถนน จำนวน 10,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ�ายเป#นค�าใช	จ�ายในการจัดทำโครงการรณรงคDความ
ปลอดภัยและลดอุบัติเหตุทางถนน เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติ
หน	าท่ีเชิงบูรณาการในการปMองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน โดย
จ�ายเป#นค�าใช	จ�ายเก่ียวกับ ค�าวัสดุอุปกรณD ค�าใช	จ�ายเก่ียวกับ
สถานท่ี ค�ารับรอง ค�าปMายโครงการ ค�าปMาย
ประชาสัมพันธD ค�าใช	จ�ายอ่ืนตามความจำเป#นและ
ประหยัด ฯลฯ ถือปฏิบัติตามแนวทางการปMองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน หนังสือกรมส�งเสริมการปกครองท	องถ่ิน  
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ด�วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.4 / ว 4641 ลง
วันท่ี 13 พฤศจิกายน 2562 ,  หนังสือกรมส�งเสริมการปกครอง
ท	องถ่ิน ด�วนท่ีสุด ท่ี มท 0804.5 / ว 1634 ลง
วันท่ี 22 กันยายน 2557 , หนังสือกรมส�งเสริมการปกครอง
ท	องถ่ิน ด�วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.4 / ว4202 ลง
วันท่ี 25 ธันวาคม 2561 , หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2 / ว 3892 ลง
วันท่ี 28 มิถุนายน 2562 , หนังสือกรมส�งเสริมการปกครอง
ท	องถ่ิน ด�วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.4 / ว 1123 ลง
วันท่ี 9 เมษายน 2563 และ เป#นไปตามแผนพัฒนา
ท	องถ่ิน ( พ.ศ.2561-2565 ) ลำดับท่ี 1 หน	า 71 

    
โครงการเสริมความปลอดภัยสวมหมวกนิรภัยของเด็กและ
ผู	ปกครองปฐมวัย 

จำนวน 20,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ�ายเป#นค�าใช	จ�ายในการดำเนินโครงการเสริมความ
ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย ของเด็กและผู	ปกครองปฐมวัย  
โดยจ�ายเป#นค�าใช	จ�ายเก่ียวกับ ค�าวัสดุอุปกรณD ค�าใช	จ�าย
เก่ียวกับสถานท่ี ค�ารับรอง ค�าปMายโครงการ ค�าปMาย
ประชาสัมพันธD ค�าใช	จ�ายอ่ืนตามความจำเป#นและ
ประหยัด ฯลฯ ถือปฏิบัติตามแนวทางการปMองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน และ เป#นไปตามแผนพัฒนาท	องถ่ิน  
( พ.ศ.2561-2565 ) ลำดับท่ี 4 หน	า 71 

      

   ค1าวัสดุ รวม 80,000 บาท 
   วัสดุไฟฟMาและวิทยุ จำนวน 5,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ�ายเป#นค�าวัสดุไฟฟMาและวิทยุ รายจ�ายเพ่ือให	ได	มาซ่ึง
สิ่งของท่ีมีลักษณะโดยสภาพไม�คงทนถาวร หรือตามปกติมี 
อายุการใช	งานไม�ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยน 
สภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ประเภทวัสดุคงทน อาทิ
เช�น ไมโครโฟน ขาต้ังไมโครโฟน หัวแร	งไฟฟMา เครื่องวัด
กระแสไฟฟMา เครื่องวัดแรงดันไฟฟMา มาตรสำหรับ
ตรวจ วงจรไฟฟMา เครื่องประจุไฟฟMา โคมไฟ โทรโข�ง  ฯลฯ  
และหรือประเภทวัสดุสิ้นเปลือง อาทิเช�น ฟ�วสD เทปพัน
สายไฟฟMา สายไฟฟMา หลอดไฟฟMา หลอดไฟ เข็มขัดรัด
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สายไฟฟMา ปลั๊กไฟฟMา สวิตซDไฟฟMา ฯลฯ และหรือวัสดุประกอบ
อะไหล� อาทิเช�น ดอกลำโพง ฮอรDนลำโพง แผงวงจร ผังแสดง
วงจรต�าง ๆ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ ดังรายละเอียดและนิยาม
ความหมายท่ีได	กำหนดไว	 ตามรูปแบบการจำแนกประเภท
รายรับ – รายจ�าย งบประมาณรายจ�ายประจำป)ขององคDกร
ปกครองส�วนท	องถ่ิน (หนังสือกรมส�งเสริมการปกครอง
ท	องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564) 

   วัสดุวิทยาศาสตรDหรือการแพทยD จำนวน 5,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ�ายเป#นค�าวัสดุวิทยาศาสตรDหรือการแพทยD รายจ�าย 
เพ่ือให	ได	มาซ่ึงสิ่งของท่ีมีลักษณะโดยสภาพไม�คงทนถาวร  
หรือตามปกติมีอายุการใช	งานไม�ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป  
หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ประเภทวัสดุ
คงทน อาทิเช�น ชุดเครื่องมือผ�าตัด ท่ีวางกรวยแก	ว กระบอก
ตวง เบ	าหลวม หูฟ7ง(Stethoscope)  เปลหามคนไข	 ฯลฯ  
และหรือประเภทวัสดุสิ้นเปลือง อาทิเช�น สำลีและผ	าพันแผล  
ยาและเวชภัณฑD แอลกอฮอลD ฟ�ลDมเอกซเรยD เคมีภัณฑD  
ออกซิเจน น้ำยาต�าง ๆ เลือด สายยาง ฯลฯ ดังรายละเอียด 
และนิยามความหมายท่ีได	กำหนดไว	 ตามรูปแบบการจำแนก
ประเภทรายรับ – รายจ�าย งบประมาณรายจ�ายประจำป)ของ
องคDกรปกครองส�วนท	องถ่ิน (หนังสือกรมส�งเสริมการปกครอง
ท	องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564)  

      

   วัสดุเครื่องแต�งกาย จำนวน 20,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ�ายเป#นค�าวัสดุเครื่องแต�งกาย  รายจ�ายเพ่ือให	ได	มาซ่ึง
สิ่งของท่ีมีลักษณะโดยสภาพไม�คงทนถาวร หรือตามปกติมี 
อายุการใช	งานไม�ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพ
ไปในระยะเวลาอันสั้น ประเภทวัสดุคงทน อาทิเช�น เครื่องแบบ/
ชุดปฏิบัติงาน เสื้อ กางเกง ผ	า เครื่องหมายต�าง ๆ ถุงเท	า/ถุง
มือ รองเท	า เข็มขัด หมวก ผ	าผูกคอ เสื้อสะท	อนแสง เสื้อชู
ชีพ ชุดดับเพลิงรวมถึงชนิดกันไฟ(ไม�รวมถังออกซิเจน) ฯลฯ  
และหรือประเภทวัสดุสิ้นเปลือง อาทิเช�น วุฒิบัตร อปพร.  
บัตรประจำตัว อปพร. เข็มเครื่องหมาย อปพร. ฯลฯ ดัง
รายละเอียดและนิยามความหมายท่ีได	กำหนดไว	 ตามรูปแบบ
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การจำแนกประเภทรายรับ – รายจ�าย งบประมาณรายจ�าย
ประจำป)ขององคDกรปกครองส�วนท	องถ่ิน (หนังสือกรมส�งเสริม
การปกครองท	องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว1095 ลง
วันท่ี 28 พฤษภาคม 2564)  

   วัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน 50,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ�ายเป#นค�าวัสดุเครื่องดับเพลิง  รายจ�ายเพ่ือให	ได	มาซ่ึง
สิ่งของท่ีมีลักษณะโดยสภาพไม�คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุ
การใช	งานไม�ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น ประเภทวัสดุคงทน อาทิเช�น วาลDวน้ำดับเพลิง
(เชื่อมกับรถดับเพลิง) ท�อสายส�งน้ำ สายดับเพลิง อุปกรณDดับไฟ
ปLา (เช�น สายฉีด, ถัง, ไม	ตบไฟ) ฯลฯ และหรือประเภทวัสดุ
สิ้นเปลือง อาทิเช�น ถังดับเพลิง ลูกบอลดับเพลิง ฯลฯ ดัง
รายละเอียดและนิยามความหมายท่ีได	กำหนดไว	 ตามรูปแบบ
การจำแนกประเภทรายรับ – รายจ�าย งบประมาณรายจ�าย
ประจำป)ขององคDกรปกครองส�วนท	องถ่ิน (หนังสือกรมส�งเสริม
การปกครองท	องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว1095 ลง
วันท่ี 28 พฤษภาคม 2564)  
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แผนงานการศึกษา 
 งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา รวม 1,724,240 บาท 
  งบบุคลากร รวม 1,580,240 บาท 
   เงินเดือน (ฝ)ายประจำ) รวม 1,580,240 บาท 
   เงินเดือนข	าราชการ หรือพนักงานส�วนท	องถ่ิน จำนวน 1,310,240 บาท 

      

  

เพ่ือจ�ายเป#นเงินเดือนพนักงานส�วนตำบลและเงินปรับปรุง
เงินเดือนพนักงานส�วนตำบลประจำป) ตามแผน
อัตรากำลัง 3 ป) (พ.ศ. 2564 – 2566) และท่ีแก	ไขเพ่ิมเติม 
จนถึงป6จจุบัน โดยคำนวณต้ังจ�ายไว	จำนวน 12 เดือน  
เป#นไปตาม พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส�วน
ท	องถ่ิน พ.ศ. 2542 , หนังสือสำนักงาน กจ. กท. และ  
ก.อบต. ท่ี มท 0809.2 / ว138  ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2558 

      

   เงินประจำตำแหน�ง จำนวน 30,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ�ายเป#นเงินประจำตำแหน�งประเภทบริหารท	องถ่ิน  
ประเภทอำนวยการท	องถ่ิน ประเภทวิชาชีพเฉพาะ และ 
เชี่ยวชาญเฉพาะให	กับพนักงาน อบต. ตามบัญชีอัตราเงิน
ประจำตำแหน�งของพนักงานส�วนท	องถ่ิน ตามประกาศ ก.
อบต.จ เชียงใหม� เรื่อง หลักเกณฑDและเง่ือนไขเก่ียวกับการ
บริหารงานบุคคลของ อบต. (แก	ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับท่ี 31 )  
โดยคำนวณต้ังจ�ายไว	จำนวน 12 เดือน 

      

   ค�าตอบแทนพนักงานจ	าง จำนวน 216,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ�ายเป#นค�าตอบแทนพนักงานจ	างและเงินปรับปรุง
ค�าตอบแทนพนักงานจ	าง โดยคำนวณต้ังจ�ายไว	
จำนวน 12 เดือน ตามแผนอัตรากำลัง 3 ป)  
(พ.ศ. 2564 – 2566) และท่ีแก	ไขเพ่ิมเติมจนถึงป6จจุบัน  
ถือปฏิบัติตามหนังสือสำนักงาน กจ. กท. และ ก.
อบต. ท่ี มท 0809.2/ว138  ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2558 

      

   เงินเพ่ิมต�าง ๆ ของพนักงานจ	าง จำนวน 24,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ�ายเป#นเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวให	แก�พนักงาน
จ	าง ตามแผนอัตรากำลัง 3 ป) (พ.ศ. 2564 – 2566) และท่ี
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แก	ไขเพ่ิมเติมจนถึงป6จจุบัน โดยคำนวณต้ังจ�ายไว	
จำนวน 12 เดือน  
เป#นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑD หนังสือสำนักงาน  
ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.3 /  
ว 1372 ลงวันท่ี 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประกาศ  
ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กำหนดมาตรฐานท่ัวไป 
เก่ียวกับหลักเกณฑDการให	พนักงานส�วนท	องถ่ิน ลูกจ	าง  
และพนักงานจ	างขององคDกรปกครองส�วนท	องถ่ินได	รับเงิน 
เพ่ิมการครองชีพชั่วคราว (ฉบับท่ี 2) 

  งบดำเนินงาน รวม 105,000 บาท 
   ค.าตอบแทน รวม 39,000 บาท 

   
ค�าตอบแทนผู	ปฏิบัติราชการอันเป#นประโยชนDแก�องคDกรปกครอง
ส�วนท	องถ่ิน 

จำนวน 14,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ�ายเงินประโยชนDตอบแทนอ่ืนเป#นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป#นเงินรางวัลประจำป) ประจำป)งบประมาณ พ.ศ.
2565  
ให	แก�พนักงานส�วนท	องถ่ินและพนักงานจ	าง ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว�าด	วยการกำหนดเงินประโยชนDตอบแทน 
อ่ืนเป#นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป#นเงินรางวัลประจำป)แก� 
พนักงานส�วนท	องถ่ินให	เป#นรายจ�ายอ่ืนขององคDกรปกครอง 
ส�วนท	องถ่ิน พุทธศักราช 2557 และ เป#นไปตามแผนพัฒนา
ท	องถ่ิน พ.ศ.2561-2565 ลำดับท่ี 3 หน	า 137 

      

   เงินช�วยเหลือการศึกษาบุตร       
    เงินช�วยเหลือการศึกษาบุตรข	าราชการ/พนักงาน/ลูกจ	างประจำ จำนวน 25,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ�ายเป#นเงินช�วยเหลือการศึกษาบุตรให	แก� พนักงานส�วน
ตำบล ซ่ึงมีสิทธิเบิกเงินได	ตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว�าด	วยเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส�วน
ท	องถ่ิน พุทธศักราช 2563 
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   ค.าใช4สอย รวม 60,000 บาท 
   รายจ�ายเพ่ือให	ได	มาซ่ึงบริการ       
    ค�าจ	างเหมาบริการต�าง ๆ จำนวน 30,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ�ายเป#น ค�าถ�ายเอกสาร ค�าเย็บหนังสือหรือ 
เข	าปกหนังสือ ค�าซักฟอก ค�ากำจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล  
ค�าระวางรถบรรทุก ค�าเช�าทรัพยDสิน ค�าโฆษณาและ 
เผยแพร�ประชาสัมพันธD ค�าธรรมเนียมต�างๆ ค�าเบ้ีย 
ประกัน ค�าใช	จ�ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา   
ค�าจ	างเหมาบุคคลภายนอก ค�าจ	างแรงานราษฎรกรณี
ดำเนินการเอง ค�าจ	างเหมาท่ีมีลักษณะจ	างทำเพ่ือ 
ให	ได	มาซ่ึงปRายประชาสัมพันธDหรือปRายชื่อสำนักงาน  
ค�าติดต้ังไฟฟRาเพ่ือใช	ในราชการ ค�าติดต้ังประปาเพ่ือ 
ใช	ในราชการ ค�าติดต้ังโทรศัพทD ค�าใช	จ�ายต�าง ๆ ในการ 
ติดต้ังโทรศัพทD ค�าติดต้ังเครื่องรับสัญญาณ
ต�าง ๆ ฯลฯ รายละเอียดและนิยามความหมาย  
ตามรูปแบบการจำแนกประเภท 
รายรับ – รายจ�าย งบประมาณรายจ�าย 
ประจำป)ขององคDกรปกครองส�วนท	องถ่ิน หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว1095 ลง
วันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 

      

   
รายจ�ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�เข	าลักษณะรายจ�ายงบ
รายจ�ายอ่ืน ๆ 

      

    ค�าใช	จ�ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 30,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ�ายเป#นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร เช�น  ค�าเบ้ียเลี้ยงเดินทาง ค�าพาหนะ ค�า
เช�าท่ีพัก ค�าบริการจอดรถ ณ ท�าอากาศยาน ค�าผ�านทางด�วน
พิเศษ ค�าธรรมเนียมในการใช	สนามบิน ค�าลงทะเบียนต�างๆ  
ท่ีจำเป#นในการเดินทางไปราชการ ของคณะผู	บริหาร  สมาชิก 
สภาองคDการบริหารส�วนตำบล พนักงานส�วนตำบล และ
พนักงานจ	าง บุคคลหรือ คณะบุคคล ท่ีได	รับอนุญาตหรือ
อนุมัติให	เดินทางไปราชการเพ่ือ
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ประชุม  ฝVกอบรม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือไปติดต�อ
ราชการ ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
ว�าด	วยค�าใช	จ�ายในการเดินทางไปราชการของเจ	าหน	าท่ี
ท	องถ่ิน  พ.ศ. 2555 และ ท่ีแก	ไขเพ่ิมเติมจนถึงป6จจุบัน  
(ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561  

   ค.าวัสดุ รวม 6,000 บาท 
   วัสดุโฆษณาและเผยแพร� จำนวน 6,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ�ายเป#นค�าวัสดุโฆษณาและเผยแพร� รายจ�ายเพ่ือให	 
ได	มา ซ่ึงสิ่งของท่ีมีลักษณะโดยสภาพไม�คงทนถาวร  
หรือตามปกติมี อายุการใช	งานไม�ยืนนาน สิ้นเปลือง หมด
ไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ประเภทวัสดุ
คงทน อาทิเช�น ขาต้ังกล	อง ขาต้ังเขียนภาพ กล�องและระวิง 
ใส�ฟWลDมภาพยนตรD เครื่องกรอเทป เลนสDซูม ฯลฯ และ  
หรือประเภท วัสดุสิ้นเปลือง อาทิเช�น พู�กัน สี กระดาษ 
เขียนโปสเตอรD ฟWลDม เมมโมรี่การDด ฟWลDมสไลดD แถบ 
บันทึกเสียงหรือภาพ(ภาพยนตรD,วีดีโอเทป,แผ�นซีดี) ฯลฯ  
ดังรายละเอียดและนิยามความหมายท่ีได	กำหนดไว	  
ตามรูปแบบการจำแนกประเภท 
รายรับ – รายจ�าย งบประมาณรายจ�ายประจำป)ของ 
องคDกรปกครองส�วนท	องถ่ิน (หนังสือกรมส�งเสริม 
การปกครองท	องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564)  

      

  งบลงทุน รวม 39,000 บาท 
   ค.าครุภัณฑ: รวม 39,000 บาท 
   ครุภัณฑDคอมพิวเตอรDหรืออิเล็กทรอนิกสD       
    เครื่องคอมพิวเตอรD สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 34,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ�ายเป#นค�าจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอรD  
สำหรับงานสำนักงาน * (จอแสดงภาพขนาดไม�น	อย
กว�า 19 นิ้ว) ราคา 17,000 บาท จำนวน 2 เครื่อง  
ประกอบด	วยคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 
- มีหน�วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม�น	อยกว�า 4 แกน
หลัก (4 core) มีความเร็วสัญญาณนา`ิกาพ้ืนฐานไม�น	อย
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กว�า 3.1 GHz หรือดีกว�า จำนวน 1 หน�วย 
- หน�วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน�วยความจำ
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน 
ขนาดไม�น	อยกว�า 4 MB 
- มีหน�วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว�า  
มีขนาดไม�น	อยกว�า 4 GB 
- มีหน�วยจัดเก็บข	อมูล ชนิด SATA หรือดีกว�า ขนาดความจุไม�
น	อยกว�า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุ
ไม�น	อยกว�า 250 GB จำนวน 1 หน�วย 
- มี DVD-RW หรือดีกว�า จำนวน 1 หน�วย 
- มีช�องเชื่อมต�อระบบ
เครือข�าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000  
Base-T หรือดีกว�า จำนวนไม�น	อยกว�า 1 ช�อง 
- มีช�องเชื่อมต�อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว�า  
ไม�น	อยกว�า 3 ช�อง 
- มีแปRนพิมพDและเมาสD 
- มีจอแสดงภาพขนาดไม�น	อยกว�า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน�วย 
ตามเกณฑDราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหา 
อุปกรณDและระบบคอมพิวเตอรD  ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563  
ประกาศ ณ วันท่ี 12 พฤษภาคม 2563 ลำดับท่ี 6 หน	า 3 

    เครื่องสำรองไฟฟRา ขนาด 800 VA จำนวน 5,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ�ายเป#นค�าจัดซ้ือเครื่องสำรองไฟฟRา ขนาด 800 VA  
ราคาเครื่องละ 2,500.- บาท จำนวน 2 เครื่อง  
ประกอบด	วยคุณลักษณะ ดังนี้ 
- มีกำลังไฟฟRาด	านนอกไม�น	อยกว�า 800 VA (480 Watts) 
- สามารถสำรองไฟฟRาได	ไม�น	อยกว�า 15 นาที 
ตามเกณฑDราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหา 
อุปกรณDและระบบคอมพิวเตอรD ฉบับเดือน
พฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันท่ี 12 พฤษภาคม 2563  
รายการท่ี 62 หน	า 21 
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งานระดับก
อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 18,575,580 บาท 
  งบบุคลากร รวม 5,613,100 บาท 
   เงินเดือน (ฝ(ายประจำ) รวม 5,613,100 บาท 
   เงินเดือนข	าราชการ หรือพนักงานส�วนท	องถ่ิน จำนวน 4,540,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ�ายเป!นเงินเดือนพนักงานส�วนตำบลและเงินปรับปรุง
เงินเดือนพนักงานส�วนตำบลประจำป' ตามแผน
อัตรากำลัง 3 ป' (พ.ศ. 2564 – 2566) และท่ีแก	ไขเพ่ิมเติม
จนถึงป5จจุบัน โดยคำนวณต้ังจ�ายไว	จำนวน 12 เดือน  
เป!นไปตาม พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส�วน
ท	องถ่ิน พ.ศ. 2542 , หนังสือสำนักงาน กจ. กท. และ  
ก.อบต. ท่ี มท 0809.2 / ว138  ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2558 

      

   เงินเพ่ิมต�าง ๆ ของข	าราชการ หรือพนักงานส�วนท	องถ่ิน จำนวน 33,600 บาท 

      

  

เพ่ือจ�ายเป!นเงินเพ่ิมค�าครองชีพชั่วคราวและเงินเพ่ิม 
ตามวุฒิของพนักงาน ตาม โดยคำนวณต้ังจ�าย
ไว	 จำนวน 12 เดือน เป!นไปตามมาตรฐานและ
หลักเกณฑD หนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.
อบต. ท่ี มท 0809.3 / ว 1372 ลง
วันท่ี 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท.  
และ ก.อบต. เรื่อง กำหนดมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับหลักเกณฑD
การให	พนักงานส�วนท	องถ่ิน ลูกจ	าง และพนักงานจ	างของ
องคDกรปกครองส�วนท	องถ่ินได	รับเงินเพ่ิมการครองชีพ
ชั่วคราว (ฉบับท่ี 2) 

      

   เงินวิทยฐานะ จำนวน 487,200 บาท 

      

  

เพ่ือจ�ายเป!นเงินวิทยฐานะของข	าราชการ
ครู อบต. และ บุคลากรทางการศึกษา ตาม พรบ.
เงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน�งข	าราชการ
ครู และบุคลากรทางการศึกษา  
โดยคำนวณต้ังจ�ายไว	จำนวน 12 เดือน 
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   ค�าตอบแทนพนักงานจ	าง จำนวน 411,600 บาท 

      

  

เพ่ือจ�ายเป!นค�าตอบแทนพนักงานจ	างและเงินปรับปรุง
ค�าตอบแทนพนักงานจ	าง โดยคำนวณต้ังจ�ายไว	
จำนวน 12 เดือน ตามแผน
อัตรากำลัง 3 ป' (พ.ศ. 2564 – 2566) และท่ีแก	ไขเพ่ิมเติม
จนถึงป5จจุบัน ถือปฏิบัติตามหนังสือสำนักงาน กจ. กท.  
และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว138  ลง
วันท่ี 30 ธันวาคม 2558 

      

   เงินเพ่ิมต�าง ๆ ของพนักงานจ	าง จำนวน 140,700 บาท 

      

  

เพ่ือจ�ายเป!นเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวให	แก�พนักงาน
จ	าง ตามแผนอัตรากำลัง 3 ป' (พ.ศ. 2564 – 2566)  
และท่ีแก	ไขเพ่ิมเติมจนถึงป5จจุบัน โดยคำนวณต้ังจ�ายไว	
จำนวน 12 เดือน เป!นไปตามมาตรฐานและ
หลักเกณฑD หนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.
อบต. ท่ี มท 0809.3 / ว 1372 ลง
วันท่ี 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท.  
และ ก.อบต. เรื่อง กำหนดมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับ 
หลักเกณฑDการให	พนักงานส�วนท	องถ่ิน ลูกจ	าง และพนักงาน
จ	างขององคDกรปกครองส�วนท	องถ่ินได	รับเงินเพ่ิมการครองชีพ
ชั่วคราว (ฉบับท่ี 2) 

      

  งบดำเนินงาน รวม 9,035,180 บาท 
   ค
าตอบแทน รวม 64,000 บาท 

   
ค�าตอบแทนผู	ปฏิบัติราชการอันเป!นประโยชนDแก�องคDกรปกครอง
ส�วนท	องถ่ิน 

จำนวน 64,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ�ายเงินประโยชนDตอบแทนอ่ืนเป!นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป!นเงินรางวัลประจำป' ประจำป'งบประมาณ พ.ศ.
2565 ให	แก�พนักงานส�วนท	องถ่ินและพนักงานจ	าง ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด	วยการกำหนดเงินประโยชนD
ตอบแทนอ่ืนเป!นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป!นเงินรางวัล 
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ประจำป'แก�พนักงานส�วนท	องถ่ินให	เป!นรายจ�ายอ่ืนของ
องคDกรปกครองส�วนท	องถ่ิน พุทธศักราช 2557 และ เป!นไป
ตามแผนพัฒนาท	องถ่ิน พ.ศ.2561-2565 ลำดับ
ท่ี 3 หน	า 137 

   ค
าใช1สอย รวม 6,384,165 บาท 
   รายจ�ายเพ่ือให	ได	มาซ่ึงบริการ       
    ค�าจ	างเหมาบริการต�าง ๆ จำนวน 334,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ�ายเป!น ค�าถ�ายเอกสาร ค�าเย็บหนังสือหรือเข	าปก
หนังสือ ค�าซักฟอก ค�ากำจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล ค�าระวาง
รถบรรทุก ค�าเช�าทรัพยDสิน ค�าโฆษณาและ
เผยแพร� ประชาสัมพันธD ค�าธรรมเนียมต�างๆ ค�าเบ้ีย
ประกัน ค�าใช	จ�ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา  ค�าจ	าง
เหมาบุคคลภายนอก ค�าจ	างแรงานราษฎรกรณีดำเนินการ
เอง ค�าจ	างเหมาท่ีมีลักษณะจ	างทำเพ่ือให	ได	มาซ่ึงปRาย
ประชาสัมพันธDหรือปRายชื่อสำนักงาน ค�าติดต้ังไฟฟRาเพ่ือใช	ใน
ราชการ ค�าติดต้ังประปาเพ่ือใช	ในราชการ ค�าติดต้ัง
โทรศัพทD ค�าใช	จ�ายต�าง ๆ ในการติดต้ังโทรศัพทD ค�าติดต้ัง
เครื่องรับสัญญาณต�าง ๆ ฯลฯ รายละเอียดและนิยาม
ความหมาย ตามรูปแบบการจำแนกประเภท
รายรับ – รายจ�าย งบประมาณรายจ�ายประจำป'ขององคDกร
ปกครองส�วนท	องถ่ิน หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว1095 ลง
วันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 

      

   
รายจ�ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�เข	าลักษณะรายจ�าย
งบรายจ�ายอ่ืน ๆ 

      

    ค�าใช	จ�ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 30,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ�ายเป!นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร เช�น  ค�าเบ้ียเลี้ยงเดินทาง ค�าพาหนะ ค�า
เช�าท่ีพัก ค�าบริการจอดรถ ณ ท�าอากาศยาน ค�าผ�านทางด�วน
พิเศษ ค�าธรรมเนียมในการใช	สนามบิน ค�าลงทะเบียน
ต�างๆ ท่ีจำเป!นในการเดินทางไปราชการ ของคณะ
ผู	บริหาร  สมาชิกสภาองคDการบริหารส�วนตำบล พนักงาน
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ส�วนตำบล และพนักงานจ	าง บุคคลหรือ คณะบุคคล ท่ีได	รับ
อนุญาตหรืออนุมัติให	เดินทางไปราชการเพ่ือ
ประชุม  ฝVกอบรม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือไปติดต�อ
ราชการ ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด	วย
ค�าใช	จ�ายในการเดินทางไปราชการของเจ	าหน	าท่ี
ท	องถ่ิน  พ.ศ. 2555 และ ท่ีแก	ไขเพ่ิมเติมจนถึง
ป5จจุบัน (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561  

    โครงการจัดงานวันเด็กแห�งชาติ จำนวน 50,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ�ายเป!นค�าใช	จ�ายในการดำเนินโครงการจัดงาน 
วันเด็กแห�งชาติ โดยจ�ายเป!น ค�าของขวัญของ
รางวัล ค�าอาหาร เครื่องด่ืม ค�าอาหาร อาหารว�างและ
เครื่องด่ืม ค�าปRายโครงการ ค�าปRายประชาสัมพันธD  
ค�าจัดทำเกียรติบัตรหรือประกาศเกียรติคุณ ค�าเช�าหรือ
ค�าบริการต�าง ๆ ค�าวัสดุอุปกรณD ค�าใช	จ�ายเก่ียวกับ
สถานท่ี และ ค�าใช	จ�ายอ่ืนตามความจำเป!นและ
ประหยัด ฯลฯ ถือปฏิบัติตาม ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว�าด	วยการเบิกค�าใช	จ�ายในการจัด
งาน การจัดการแข�งขันกีฬาและการส�งนักกีฬา  
เข	าร�วมการแข�งขันขององคDกรปกครองส�วนท	องถ่ิน  
พ.ศ.2559 และ เป!นไปตามแผนพัฒนาท	องถ่ิน  
( พ.ศ.2561-2565 ) ลำดับท่ี 7 หน	า 92 

      

    
โครงการติดตามตรวจสอบคุณภาพอาหารกลางวันของ
สถานศึกษา 

จำนวน 5,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ�ายเป!นค�าใช	จ�ายในการดำเนินโครงการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพอาหารกลางวันของสถานศึกษา  
โดยจ�ายเป!น ค�าวัสดุอุปกรณD ค�าจัดทำเอกสาร แบบพิมพD
ต�าง ๆ ค�าดำเนินการจัดเก็บตัวอย�าง การตรวจสอบประเมิน
และรายงานผลการทดสอบทางห	องปฏิบัติการ ค�า
รับรอง และ ค�าใช	จ�ายอ่ืนตามความจำเป!นและ 
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ประหยัด ฯลฯ ถือปฏิบัติตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
ว�าด	วยการเบิกค�าใช	จ�ายในการบริหารงานขององคDกร
ปกครองส�วนท	องถ่ิน พ.ศ. 2562 และ เป!นไปตามแผนพัฒนา
ท	องถ่ิน ( พ.ศ.2561-2565 ) ลำดับท่ี 20 หน	า 96 

    โครงการนิเทศติดตามการปฏิบัติงานของสถานศึกษา จำนวน 5,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ�ายเป!นค�าใช	จ�ายในการดำเนินโครงการนิเทศการ 
ติดตามการปฏิบัติงานของสถานศึกษา โดยจ�ายเป!น  
ค�าวัสดุอุปกรณD ค�าจัดทำเอกสาร แบบพิมพDต�าง ๆ  
ค�ารับรอง และ ค�าใช	จ�ายอ่ืนตามความจำเป!นและ
ประหยัด ฯลฯ ถือปฏิบัติตาม ระเบียบ กระทรวง 
มหาดไทย ว�าด	วยการเบิกค�าใช	จ�ายในการบริหารงาน 
ขององคDกรปกครองส�วนท	องถ่ิน พ.ศ. 2562 และ เป!นไป 
ตามแผนพัฒนาท	องถ่ิน ( พ.ศ.2561-2565 )  
ลำดับท่ี 21 หน	า 96  

      

    
โครงการแนะแนวเพ่ือการศึกษาต�อในระดับการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน 

จำนวน 5,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ�ายเป!นค�าใช	จ�ายในการดำเนินโครงการแนะแนวเพ่ือ
การศึกษาต�อในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยจ�ายเป!น
ค�าใช	จ�ายเก่ียวกับ ค�าวัสดุอุปกรณD ค�าอาหาร อาหารว�างและ
เครื่องด่ืม ค�าปRายโครงการ ค�าปRายประชาสัมพันธD ค�าเช�าหรือ
ค�าบริการ ค�าใช	จ�ายเก่ียวกับสถานท่ี และ ค�าใช	จ�ายอ่ืนตาม
ความจำเป!นและประหยัด ฯลฯ เป!นไปตาม ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว�าด	วยค�าใช	จ�ายในการฝVกอบรมของ
องคDกรปกครองส�วนท	องถ่ิน พ.ศ. 2557 และ เป!นไปตาม
แผนพัฒนาท	องถ่ิน ( พ.ศ.2561-2565 ) ลำดับท่ี 22 หน	า 96 

      

    
โครงการส�งเสริมการเรียนรู	เด็กปฐมวัยท	องถ่ินไทย 
ผ�านการเล�น ฯ 

จำนวน 30,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ�ายเป!นค�าใช	จ�ายในการดำเนินโครงการส�งเสริมการ
เรียนรู	เด็กปฐมวัยท	องถ่ินไทยผ�านการเล�น ฯ โดยจ�ายเป!น
ค�าใช	จ�ายเก่ียวกับ ค�าสมนาคุณวิทยากร ค�าอาหาร อาหารว�าง
และเครื่องด่ืม ค�าปRายโครงการ ค�าปRายประชาสัมพันธD ค�า 
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จัดทำปRายชื่อหรือทีมผู	เข	าร�วมอบรม ค�าจัดทำเกียรติบัตรหรือ
ประกาศเกียรติคุณ ค�าเช�าหรือค�าบริการ ค�าวัสดุ
อุปกรณD ค�าใช	จ�ายเก่ียวกับสถานท่ี และ ค�าใช	จ�ายอ่ืนตาม
ความจำเป!นและประหยัด ฯลฯ เป!นไปตาม ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว�าด	วยค�าใช	จ�ายในการฝVกอบรมของ
องคDกรปกครองส�วนท	องถ่ิน พ.ศ. 2557 และ เป!นไปตาม
แผนพัฒนาท	องถ่ิน ( พ.ศ.2561-2565 ) ลำดับท่ี 19 หน	า 96 

    
โครงการสนับสนุนค�าใช	จ�ายการบริหารสถานศึกษา  
โรงเรียนบ	านล	องอ	อ 

จำนวน 4,738,665 บาท 

      

  

เพ่ือจ�ายเป!นค�าใช	จ�ายการบริหารสถานศึกษา ระดับ
ประถมศึกษา โรงเรียนบ	านล	องอ	อ สังกัดกอง
การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อบต.แม�สูน ประกอบด	วย 
1. ค�าใช	จ�ายโครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียน
บ	านล	องอ	อสังกัดกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม อบต.
แม�สูน จำนวน 240 คน อัตราคน
ละ 21 บาท จำนวน 200 วัน รวม 1,008,000.-บาท 
2. ค�าใช	จ�ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา: โรงเรียน
บ	านล	องอ	อสังกัดกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม อบต.
แม�สูน รวม 20,000.-บาท 
3. ค�าใช	จ�ายในการเชื่อมต�ออินเตอรDเน็ตความเร็ว
สูง ระบบ ADSL และระบบ WIFI: โรงเรียนบ	านล	องอ	อสังกัด
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม อบต.แม�
สูน รวม 16,800.-บาท 
4. ค�าใช	จ�ายในการพัฒนาปรับปรุงห	องสมุด: โรงเรียนบ	านล	อ
งอ	อสังกัดกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม อบต.แม�
สูน รวม 100,000.-บาท 
5. ค�าใช	จ�ายในการพัฒนาแหล�งเรียนรู	ในโรงเรียน: โรงเรียน
บ	านล	องอ	อสังกัดกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม อบต.
แม�สูน รวม 50,000.-บาท 
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6. ค�าใช	จ�ายในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา: โรงเรียนบ	านล	องอ	อสังกัดกองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม อบต.แม�สูน รวม 60,000.-บาท 
7. ค�าใช	จ�ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช	โรงเรียน
เป!นฐานในการพัฒนาท	องถ่ิน (SBMLD) : โรงเรียนบ	านล	อ
งอ	อสังกัดกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม อบต.แม�
สูน รวม 760,000.-บาท 
8. ค�าใช	จ�ายในการส�งเสริมองคDกรปกครองส�วนท	องถ่ินท่ี
จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด�น: โรงเรียนบ	านล	องอ	อสังกัด
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม อบต.แม�
สูน รวม 30,000.-บาท 
9. ค�าใช	จ�ายในการรณรงคDปRองกันยาเสพติดใน
สถานศึกษา: โรงเรียนบ	านล	องอ	อสังกัดกองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม อบต.แม�สูน รวม 15,000.-บาท 
10. ค�าใช	จ�ายในการส�งเสริมกิจกรรมรักการอ�านใน
สถานศึกษา: โรงเรียนบ	านล	องอ	อสังกัดกองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม อบต.แม�สูน รวม 40,000.-บาท 
11. ค�าใช	จ�ายในกิจกรรมของศูนยDการเรียนรู	ด	านการ
ท�องเท่ียว: โรงเรียนบ	านล	องอ	อสังกัดกองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม อบต.แม�สูน รวม 40,000.-บาท 
12. ค�าป5จจัยพ้ืนฐานสำหรับนักเรียนยากจนระดับ
ประถมศึกษา (ป.1 - ป.6) จำนวน 62 คน อัตราคนละ 500.-
บาท/ภาคเรียน(1,000 บาท/คน/ป') จัดสรรรายบุคคลโดยใช	
ระบบการคัดกรองนักเรียนยากจนของกองทุนเสมอภาคทาง
การศึกษา(กสศ) โรงเรียนบ	านล	องอ	อสังกัดกองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม อบต.แม�สูน รวม 62,000.-บาท 
13. ค�าจัดการเรียนการสอน (รายหัว): โรงเรียนบ	านล	องอ	อ
สังกัดกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม อบต.แม�
สูน รวม 456,300.-บาท 
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14. ค�าหนังสือเรียน: โรงเรียนบ	านล	องอ	อสังกัดกองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม อบต.แม�สูน รวม 128,534.70 บาท  
15. ค�าอุปกรณDการเรียน: โรงเรียนบ	านล	องอ	อสังกัดกอง
การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม อบต.แม�สูน รวม 77,640.-
บาท 
16. ค�าเครื่องแบบ: โรงเรียนบ	านล	องอ	อสังกัดกองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม อบต.แม�สูน รวม 81,360.-บาท 
17. ค�ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู	เรียน: โรงเรียนบ	านล	องอ	อ
สังกัดกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  
อบต.แม�สูน รวม 111,000.-บาท 
18. ค�าใช	จ�ายโครงการศึกษาดูงานจากแหล�งเรียนรู	ภายนอก
ห	องเรียน: โรงเรียนบ	านล	องอ	อสังกัดกองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม อบต.แม�สูน รวม 40,000.-บาท 

      

  

19. ค�าใช	จ�ายโครงการสถานศึกษาเศรษฐกิจ
พอเพียง: โรงเรียนบ	านล	องอ	อสังกัดกองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม อบต.แม�สูน รวม 40,000.-บาท  
20. ค�าใช	จ�ายโครงการส�งเสริมทักษะทาง
วิชาการ ฯ : โรงเรียนบ	านล	องอ	อสังกัดกองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม อบต.แม�สูน รวม 80,030.30 บาท 
21. ค�าใช	จ�ายโครงการโรงเรียนพอเพียงท	องถ่ิน : โรงเรียน
บ	านล	องอ	อสังกัดกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  
อบต.แม�สูน รวม 30,000.-บาท 
22. ค�าใช	จ�ายสำหรับพัฒนาผู	ประกอบวิชาชีพครูท่ีสังกัด
องคDกรปกครองส�วนท	องถ่ิน : โรงเรียนบ	านล	องอ	อสังกัด 
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  
อบต.แม�สูน รวม 50,000.- บาท 
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23. ค�าใช	จ�ายโครงการอบรมสัมมนาการจัดระบบคุณภาพ
การศึกษาในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานขององคDกรปกครอง 
ส�วนท	องถ่ินตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2561: โรงเรียนบ	านล	องอ	อ สังกัด 
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  
อบต.แม�สูน รวม 33,000. – บาท 
24. ค�าใช	จ�ายโครงการอบรมสัมมนาการจัดระบบ 
ประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาปฐมวัยของ 
องคDกรปกครองส�วนท	องถ่ินตามกฎกระทรวงการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561: โรงเรียนบ	านล	องอ	อ 
สังกัดกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  
อบต.แม�สูน รวม 11,000.-บาท 
25. ค�าใช	จ�ายโครงการศูนยDการเรียนรู	ปฐมวัย : โรงเรียน 
บ	านล	องอ	อสังกัดกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  
อบต.แม�สูน รวม 21,000.-บาท 
26. ค�าใช	จ�ายโครงการค�ายพักแรมลูกเสือ : โรงเรียน 
บ	านล	องอ	อสังกัดกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  
อบต.แม�สูน รวม 30,000.-บาท 
27. ค�าใช	จ�ายโครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญ
ประจำป' : โรงเรียนบ	านล	องอ	อสังกัดกองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม อบต.แม�สูน รวม 30,000.-บาท 
28. ค�าใช	จ�ายโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ ส�งเสริมการจัดการ
เรียนการสอน(จ	างเหมาบริการ บุคคล ฯ)  : โรงเรียนบ	าน 
ล	องอ	อสังกัดกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม อบต.แม�
สูน รวม 1,188,000.-บาท 
29. ค�าใช	จ�ายโครงการจัดซ้ือวัสดุอุปกรณDซ�อมแซม
สาธารณูปโภค : โรงเรียนบ	านล	องอ	อสังกัดกองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม อบต.แม�สูน รวม 20,000.-บาท 
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30. ค�าใช	จ�ายโครงการสืบสานวัฒนธรรมภูมิป5ญญา
ท	องถ่ิน : โรงเรียนบ	านล	องอ	อสังกัดกองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม อบต.แม�สูน รวม 4,000.-บาท 
31. ค�าใช	จ�ายโครงการเปbดบ	านวิชาการ : โรงเรียนบ	าน 
ล	องอ	อสังกัดกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  
อบต.แม�สูน รวม 25,000.-บาท 
32. ค�าใช	จ�ายโครงการแข�งขันกีฬาต	านยาเสพติด : โรงเรียน
บ	านล	องอ	อสังกัดกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  
อบต.แม�สูน รวม 30,000.-บาท 
33. ค�าใช	จ�ายโครงการดูแล/ปรับปรุงสภาพแวดล	อมและ 
ภูมิทัศนD : โรงเรียนบ	านล	องอ	อสังกัดกองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม อบต.แม�สูน รวม 30,000.-บาท 
34. ค�าใช	จ�ายโครงการสานสัมพันธDชุมชน : โรงเรียนบ	าน 
ล	องอ	อสังกัดกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  
อบต.แม�สูน รวม 15,000.-บาท 
35. ค�าใช	จ�ายโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับ 
คุณภาพโรงเรียนต	นแบบการประเมินการศึกษา
ทางไกล Digital Life Box for NEW DLTV : โรงเรียน 
บ	านล	องอ	อสังกัดกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  
อบต.แม�สูน รวม 10,000.-บาท 
36. ค�าใช	จ�ายโครงการเสริมสร	างความเข	มแข็งของ
คณะกรรมการการศึกษา : โรงเรียนบ	านล	องอ	อสังกัด 
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  
อบต.แม�สูน รวม 20,000.-บาท 
37. โครงการพัฒนาบุคลากรด	านการบริหารและการจัด
การศึกษา : โรงเรียนบ	านล	องอ	อ กองการศึกษาศาสนา 
และวัฒนธรรม อบต.แม�สูน 
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เป!นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด	วยรายได	 
และการจ�ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองคDกรปกครองส�วน
ท	องถ่ิน พ.ศ. 2562 , หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด�วน
ท่ีสุด ท่ี มท 0808.2 / ว 3749 ลง
วันท่ี 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ	อมแนวทางการจัดทำ
งบประมาณรายจ�ายประจำป' พ.ศ. 2565 ขององคDกร
ปกครองส�วนท	องถ่ิน , หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด�วน
ท่ีสุด ท่ี มท 0816.2 / ว 3924 ลง
วันท่ี 2 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซ	อมแนวทางการจัดทำ
งบประมาณรายจ�ายรองรับเงินอุดหนุนท่ัวไปด	านการศึกษา
ขององคDกรปกครองส�วนท	องถ่ิน ประจำป'
งบประมาณ พ.ศ. 2565 (เฉพาะเทศบาลตำบลและองคDการ
บริหารส�วนตำบล) และ เป!นไปตามแผนพัฒนาท	องถ่ิน  
( พ.ศ.2561-2565 ) ลำดับท่ี 13 หน	า 85 

    
โครงการสนับสนุนค�าใช	จ�ายการบริหารสถานศึกษา  
ศูนยDพัฒนาเด็กเล็ก 

จำนวน 1,186,500 บาท 

      

  

1. ค�าอาหารกลางวันสำหรับศูนยDพัฒนาเด็ก
เล็ก จำนวน 720,300.-บาท เพ่ือจ�ายเป!นค�าอาหารกลางวัน
สำหรับเด็กเล็กในศูนยD ฯ จำนวน 140 คน อัตราคนละ 21.-
บาท จำนวน 245 วัน 
ศพด.บ	านสันมะม�วง จำนวน 19 คน  
เป!นเงิน 97,755.-บาท  
ศพด.บ	านแม�สูนหลวง จำนวน 17 คน  
เป!นเงิน 87,465.-บาท  
 ศพด.บ	านหนองยาว จำนวน 21 คน  
เป!นเงิน 118,335.-บาท   
ศพด.บ	านหนองยาว (กรมศาสนา)  
จำนวน 21 คน เป!นเงิน 118,335.-บาท   
ศพด.บ	านต	นส	าน จำนวน 21 คน  
เป!นเงิน 30,870.-บาท   
ศพด.บ	านสันปqาแดง จำนวน 21 คน  
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เป!นเงิน 102,900.-บาท  
ศพด.บ	านแม�สูนน	อย จำนวน 21 คน  
เป!นเงิน 102,900.-บาท   
ศพด.บ	านล	องอ	อ จำนวน 12 คน  
เป!นเงิน 61,740.-บาท 
2. ค�าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) จำนวน 238,000.-บาท 
    เพ่ือเป!นค�าใช	จ�ายค�าจัดการเรียนการสอน 
     (รายหัว) จำนวน 140 คน อัตราคนละ 1700.-บาท/ป' 
  ศพด.บ	านสันมะม�วง จำนวน 19 คน  
  เป!นเงิน 32,300.-บาท  
  ศพด.บ	านแม�สูนหลวง จำนวน 17 คน  
  เป!นเงิน 28,900.-บาท  
  ศพด.บ	านหนองยาว จำนวน 23 คน  
  เป!นเงิน 39,100.-บาท   
  ศพด.บ	านหนองยาว (กรมศาสนา) จำนวน 23 คน  
  เป!นเงิน 39,100.-บาท   
  ศพด.บ	านต	นส	าน จำนวน 6 คน  
  เป!นเงิน 10,200.-บาท   
  ศพด.บ	านสันปqาแดง จำนวน 20 คน  
  เป!นเงิน 34,000.-บาท  
  ศพด.บ	านแม�สูนน	อย จำนวน 20 คน  
  เป!นเงิน 34,000.-บาท   
  ศพด.บ	านล	องอ	อ จำนวน 12 คน  
  เป!นเงิน 20,400.-บาท 
3. ค�าหนังสือเรียน จำนวน 28,000.-บาท 
    เพ่ือจ�ายเป!นค�าหนังสือเรียน ของศูนยDพัฒนาเด็กเล็ก  
    สังกัด อบต.แม�สูน อัตราคนละ 200.-บาท/ป' 
  ศพด.บ	านสันมะม�วง จำนวน 19 คน  
  เป!นเงิน 3,800.-บาท  
  ศพด.บ	านแม�สูนหลวง จำนวน 17 คน  
  เป!นเงิน 3,400.-บาท  
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  ศพด.บ	านหนองยาว จำนวน 23 คน  
  เป!นเงิน 4,600.-บาท   
  ศพด.บ	านหนองยาว (กรมศาสนา) จำนวน 23 คน  
  เป!นเงิน 4,600.-บาท   
  ศพด.บ	านต	นส	าน จำนวน 6 คน  
  เป!นเงิน 1,200.-บาท   
  ศพด.บ	านสันปqาแดง จำนวน 20 คน  
  เป!นเงิน 4,000.-บาท 

      

  

  ศพด.บ	านแม�สูนน	อย จำนวน 20 คน  
  เป!นเงิน 4,000.-บาท   
  ศพด.บ	านล	องอ	อ จำนวน 12 คน  
  เป!นเงิน 2,400.-บาท 
4. ค�าอุปกรณDการเรียน จำนวน 28,000.-บาท 
    เพ่ือจ�ายเป!นค�าอุปกรณDการเรียน ของศูนยDพัฒนาเด็ก 
    เล็กสังกัด อบต.แม�สูน อัตราคนละ 200.-บาท/ป' 
  ศพด.บ	านสันมะม�วง จำนวน 19 คน  
  เป!นเงิน 3,800.-บาท  
  ศพด.บ	านแม�สูนหลวง จำนวน 17 คน  
  เป!นเงิน 3,400.-บาท  
  ศพด.บ	านหนองยาว จำนวน 23 คน  
  เป!นเงิน 4,600.-บาท   
  ศพด.บ	านหนองยาว (กรมศาสนา) จำนวน 23 คน  
  เป!นเงิน 4,600.-บาท   
  ศพด.บ	านต	นส	าน จำนวน 6 คน  
  เป!นเงิน 1,200.-บาท   
  ศพด.บ	านสันปqาแดง จำนวน 20 คน  
  เป!นเงิน 4,000.-บาท  
  ศพด.บ	านแม�สูนน	อย จำนวน 20 คน  
  เป!นเงิน 4,000.-บาท   
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  ศพด.บ	านล	องอ	อ จำนวน 12 คน  
   เป!นเงิน 2,400.-บาท 
5. ค�าเครื่องแบบ จำนวน 42,000.-บาท เพ่ือจ�ายเป!นค�า
เครื่องแบบ ของศูนยDพัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.แม�สูน  
อัตราคนละ 300.-บาท/ป' 
ศพด.บ	านสันมะม�วง จำนวน 19 คน เป!นเงิน 5,700.-บาท  
ศพด.บ	านแม�สูนหลวง จำนวน 17 คน เป!นเงิน 5,100.-บาท  
ศพด.บ	านหนองยาว จำนวน 23 คน เป!นเงิน 6,900.-บาท   
 ศพด.บ	านหนองยาว (กรมศาสนา) จำนวน 23 คน  
 เป!นเงิน 6,900.-บาท   
 ศพด.บ	านต	นส	าน จำนวน 6 คน เป!นเงิน 1,800.-บาท   
 ศพด.บ	านสันปqาแดง จำนวน 20 คน เป!นเงิน 6,000.-บาท  
 ศพด.บ	านแม�สูนน	อย จำนวน 20 คน เป!นเงิน 6,000.-บาท   
 ศพด.บ	านล	องอ	อ จำนวน 12 คน เป!นเงิน 3,600.-บาท 
6. ค�ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู	เรียน จำนวน 60,200.-
บาท เพ่ือจ�ายเป!นค�ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู	เรียน ของศูนยD
พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.แม�สูน อัตราคนละ 430.-บาท/ป' 
 ศพด.บ	านสันมะม�วง จำนวน 19 คน เป!นเงิน 8,170.-บาท  
 ศพด.บ	านแม�สูนหลวง จำนวน 17 คน เป!นเงิน 7,310.-บาท  
 ศพด.บ	านหนองยาว จำนวน 23 คน เป!นเงิน 9,890.-บาท   
 ศพด.บ	านหนองยาว (กรมศาสนา) จำนวน 23 คน  
 เป!นเงิน 9,890.-บาท   
 ศพด.บ	านต	นส	าน จำนวน 6 คน เป!นเงิน 2,580.-บาท   
 ศพด.บ	านสันปqาแดง จำนวน 20 คน เป!นเงิน 8,600.-บาท  
 ศพด.บ	านแม�สูนน	อย จำนวน 20 คน เป!นเงิน 8,600.-บาท   
 ศพด.บ	านล	องอ	อ จำนวน 12 คน เป!นเงิน 5,160.-บาท 
7. โครงการปรับปรุงภูมิทัศนD : ศูนยDพัฒนาเด็กเล็ก  
สังกัดอบต.แม�สูน จำนวน 8 แห�ง  
แห�งละ 5,000.-บาท รวม 40,000.-บาท 
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8. ค�าใช	จ�ายสำหรับพัฒนาผู	ประกอบวิชาชีพครูท่ีสังกัด 
ศูนยDพัฒนาเด็กเล็กขององคDกรปกครองส�วน
ท	องถ่ิน รวม 30,000.-บาท 
เป!นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด	วยรายได	และ
การจ�ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองคDกรปกครองส�วน
ท	องถ่ิน พ.ศ. 2562 , หนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ด�วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2 / ว 3749 ลงวันท่ี  
30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ	อมแนวทางการจัดทำ
งบประมาณรายจ�ายประจำป' พ.ศ. 2565 ขององคDกร
ปกครองส�วนท	องถ่ิน , หนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ด�วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2 / ว 3924 ลง
วันท่ี 2 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซ	อมแนวทางการ 
จัดทำงบประมาณรายจ�ายรองรับเงินอุดหนุนท่ัวไปด	าน
การศึกษาขององคDกรปกครองส�วนท	องถ่ิน ประจำป'
งบประมาณ พ.ศ. 2565 (เฉพาะเทศบาลตำบลและ 
องคDการบริหารส�วนตำบล) และ เป!นไปตามแผนพัฒนา
ท	องถ่ิน ( พ.ศ.2561-2565 ) ลำดับท่ี 14 หน	า 85     

 

   ค
าวัสดุ รวม 2,432,015 บาท 
   วัสดุไฟฟRาและวิทยุ จำนวน 10,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ�ายเป!นค�าวัสดุไฟฟRาและวิทยุ รายจ�ายเพ่ือให	ได	มาซ่ึงสิ่งของ 
ท่ีมีลักษณะโดยสภาพไม�คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช	งาน
ไม�ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น ประเภทวัสดุคงทน อาทิเช�น ไมโครโฟน ขาต้ัง
ไมโครโฟน หัวแร	งไฟฟRา เครื่องวัดกระแสไฟฟRา เครื่องวัด
แรงดันไฟฟRา มาตรสำหรับตรวจ วงจรไฟฟRา เครื่องประจุ
ไฟฟRา โคมไฟ โทรโข�ง  ฯลฯ และหรือประเภทวัสดุสิ้นเปลือง อาทิ
เช�น ฟbวสD เทปพันสายไฟฟRา สายไฟฟRา หลอดไฟฟRา หลอดไฟ เข็ม
ขัดรัดสายไฟฟRา ปลั๊กไฟฟRา สวิตซDไฟฟRา ฯลฯ และหรือวัสดุ
ประกอบอะไหล� อาทิเช�น ดอกลำโพง ฮอรDนลำโพง แผงวงจร ผัง
แสดงวงจรต�าง ๆ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ ดังรายละเอียดและ
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นิยามความหมายท่ีได	กำหนดไว	 ตามรูปแบบการจำแนกประเภท
รายรับ – รายจ�าย งบประมาณรายจ�ายประจำป'ขององคDกร
ปกครองส�วนท	องถ่ิน (หนังสือกรมส�งเสริมการปกครอง
ท	องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564)  

   วัสดุงานบ	านงานครัว จำนวน 2,362,015 บาท 

      

  

**เพ่ือจ�ายเป!นค�าจัดซ้ือวัสดุอาหารเสริม(นม) จัดสรรสำหรับเด็ก
ปฐมวัย ในศูนยDพัฒนาเด็กเล็ก , เด็กอนุบาล เด็ก ป1-ป6 ใน
โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน (สพฐ.) และ โรงเรียนในสังกัดองคDการบริหารส�วนตำบล
แม�สูน จำนวนรวม 2,362,015.-บาท 
1) จัดสรรให	แก�เด็กเล็ก ถึง ระดับประถมศึกษาป'ท่ี 6 ใน สังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน (สพฐ.) จำนวน 837 คน อัตราคน
ละ 7.37 บาท จำนวน 260 วัน จำนวน 1,603,859.-บาท  
ร.ร. ชุมชนบ	านสูนหลวง จำนวน 60 คน เป!นเงิน 114,972.-บาท 
ร.ร. บ	านต	นส	าน จำนวน 89 คน เป!นเงิน 170,542.-บาท 
ร.ร. บ	านปางสัก จำนวน 122 คน เป!นเงิน 233,776.-บาท 
ร.ร. บ	านแม�สูนน	อย จำนวน 136 คน เป!นเงิน 260,603.-บาท 
ร.ร. บ	านสันปqาแดง จำนวน 190 คน เป!นเงิน 364,078.-บาท 
ร.ร. บ	านหนองยาว จำนวน 240 คน เป!นเงิน 459,888.-บาท 
2) จัดสรรให	แก�เด็กเล็ก – ประถมศีกษาป'ท่ี 6 เด็กในโรงเรียน 
บ	านล	องอ	อ สังกัดกองการศึกษาฯ อบต. แม�สูน  
จำนวน 240 คน อัตราคน ละ 7.37 บาท จำนวน 260 วัน  
จำนวน 459,888.-บาท 
3) จัดสรรให	แก�เด็กเล็กใน ศพด. สังกัดกองการศึกษาฯ   
อบต. แม�สูน จำนวน 140 คน อัตรา
คนละะ 7.37 บาท  จำนวน 260 วัน จำนวน 268,268.-บาท 
    ศพด.บ	านสันมะม�วง จำนวน 19 คน เป!นเงิน 36,408.-บาท  
    ศพด.บ	านแม�สูนหลวง จำนวน 17 คน เป!นเงิน 32,575.- บาท  
    ศพด.บ	านหนองยาว จำนวน 23 คน เป!นเงิน 44,073.-บาท  
    ศพด.บ	านหนองยาว (กรมศาสนา)จำนวน 23 คน เป!น
เงิน 44,073.-บาท   
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     ศพด.บ	านต	นส	าน จำนวน 6 คน เป!นเงิน 11,497.-บาท   
     ศพด.บ	านสันปqาแดง จำนวน 20 คน เป!นเงิน 38,324.-บาท  
    ศพด.บ	านแม�สูนน	อย จำนวน 20 คน เป!นเงิน 38,324.-บาท   
     ศพด.บ	านล	องอ	อ จำนวน 12 คน เป!นเงิน 22,994.-บาท 
ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด�วน 
สุด ท่ี มท 0816.2/ว3924 ลง
วันท่ี 8 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซ	อมแนวทางการจัดทำ
งบประมาณรายจ�ายรองรับเงินอุดหนุนท่ัวไปด	านการศึกษาของ
องคDกรปกครองส�วนท	องถ่ิน ประจำป'งบประมาณ พ.ศ. 2565  
(เฉพาะเทศบาลตำบลและองคDการบริหารส�วนตำบล) 
**เพ่ือจ�ายเป!นค�าวัสดุงานบ	านงานครัว จำนวน 30,000.-
บาท รายจ�ายเพ่ือให	ได	มาซ่ึงสิ่งของท่ีมีลักษณะโดยสภาพไม� 
คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช	งานไม�ยืน
นาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา 
อันสั้น ประเภทวัสดุคงทน อาทิเช�น หม	อ กระทะ  
กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป มีด ถัง ถาด แก	วน้ำ จานรอง  
ถ	วยชาม ช	อนส	อม ฯลฯ และหรือประเภทวัสดุสิ้นเปลืองอาทิ
เช�น ผงซักฟอก สบู� น้ำยาดับกลิ่น แปรง ไม	กวาด ฯลฯ ดัง
รายละเอียดและนิยามความหมายท่ีได	กำหนดไว	 ตามรูปแบบ 
การจำแนกประเภทรายรับ – รายจ�าย งบประมาณรายจ�าย
ประจำป' ขององคDกรปกครองส�วนท	องถ่ิน(หนังสือกรมส�งเสริม 
การปกครองท	องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว1095 

      
  

 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564)       

   วัสดุก�อสร	าง จำนวน 10,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ�ายเป!นค�าวัสดุก�อสร	าง  รายจ�ายเพ่ือให	ได	มาซ่ึงสิ่งของท่ีมี
ลักษณะโดยสภาพไม�คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช	งานไม�
ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น ประเภทวัสดุคงทน อาทิเช�น ไม	
ต�าง ๆ ค	อน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน กบใสไม	 เทป
วัดระยะ  ฯลฯ และหรือประเภทวัสดุสิ้นเปลือง อาทิเช�น น้ำมันทา
ไม	  ทินเนอรD สี ปูนซีเมนตD ทราย ยางมะตอยสำเร็จรูป อิฐหรือ
ซีเมนตDบล็อก ฯลฯ และหรือวัสดุประกอบอะไหล� อาทิเช�น ท�อน้ำ
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และอุปกรณDประปา ท�อต�าง ๆ ท�อน้ำบาดาล ฯลฯ ดังรายละเอียด
และนิยามความหมายท่ีได	กำหนดไว	 ตามรูปแบบการจำแนก
ประเภทรายรับ – รายจ�าย งบประมาณรายจ�ายประจำป'ของ
องคDกรปกครองส�วนท	องถ่ิน (หนังสือกรมส�งเสริมการปกครอง
ท	องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564)  

   วัสดุการศึกษา จำนวน 50,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ�ายเป!นค�าวัสดุการศึกษา  รายจ�ายเพ่ือให	ได	มาซ่ึงสิ่งของท่ีมี
ลักษณะโดยสภาพไม�คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช	งานไม�
ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น ประเภทวัสดุคงทน อาทิเช�น หุ�นเพ่ือการศึกษา แบบจำลองภูมิ
ประเทศ สื่อการเรียนการสอนทำด	วยพลาสติก กระดานลื่น
พลาสติก(สไลเดอรDพลาสติก) เบาะยืดหยุ�น กระดานไวทDบอรDด ขา
ต้ัง(กระดานดำ) แปรงลบกระดานดำ ฯลฯ และหรือประเภทวัสดุ
สิ้นเปลือง อาทิเช�น ชอลDค ปากกาไวทDบอรDด ฯลฯ ดังรายละเอียด
และนิยามความหมายท่ีได	กำหนดไว	 ตามรูปแบบการจำแนก
ประเภทรายรับ – รายจ�าย งบประมาณรายจ�ายประจำป'ของ
องคDกรปกครองส�วนท	องถ่ิน (หนังสือกรมส�งเสริมการปกครอง
ท	องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564)  

      

   ค
าสาธารณูปโภค รวม 155,000 บาท 
   ค�าไฟฟRา จำนวน 120,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ�ายเป!นค�าไฟฟRาในสำนักงาน/ในท่ีสาธารณะ รวมถึงค�าใช	จ�าย
ท่ีต	องชำระพร	อมกัน เช�น ค�าบริการ  ค�าภาษี ในกิจการของ
องคDกรปกครองส�วนท	องถ่ิน  

      

   ค�าน้ำประปา ค�าน้ำบาดาล จำนวน 30,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ�ายเป!นค�าน้ำประปา ค�าน้ำบาดาล ในสำนักงานหรือท่ี
สาธารณะรวมถึงค�าใช	จ�ายท่ีต	องชำระพร	อม
กัน เช�น ค�าบริการ  ค�าภาษี ในกิจการองคDกรปกครองส�วนท	องถ่ิน 

      

   ค�าบริการโทรศัพทD จำนวน 5,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ�ายเป!นค�าบริการโทรศัพทD  ค�าโทรศัพทDพ้ืนฐานใน
สำนักงาน ค�าโทรศัพทDเคลื่อนท่ี ฯลฯ รวมถึงค�าใช	จ�ายเพ่ือให	มา 
ซ่ึงบริการดังกล�าว และค�าใช	จ�ายท่ีเกิดข้ึนเก่ียวกับการใช	 
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บริการ เช�น ค�าเช�า ค�าเช�าเครื่อง เลขหมายโทรศัพทD ค�าบำรุง 
รักษาสาย ฯลฯ ในกิจการขององคDกรปกครองส�วนท	องถ่ิน 

  งบลงทุน รวม 411,900 บาท 
   ค
าครุภัณฑ: รวม 311,900 บาท 
   ครุภัณฑDสำนักงาน       
    จัดซ้ือตู	เหล็กแบบ 2 บาน จำนวน 47,200 บาท 

      

  

เพ่ือจ�ายเป!นค�าจัดซ้ือตู	เหล็กเก็บเอกสาร  แบบ 2 บาน  
ราคาตู	ละ 5,900.-บาท จำนวน 8 ตู	 ประกอบด	วย
คุณลักษณะ ดังนี้ 
1) มีมือจับชนิดบิด 
2) มีแผ�นชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น 
3) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑDอุตสาหกรรม (มอก.) 
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑD ฉบับเดือน
ธันวาคม 2563 หน	า 26  ลำดับท่ี 10.14 รายการ
ท่ี 10.14.1 คุณลักษณะเฉพาะสังเขป หน	า 84 

      

   ครุภัณฑDการศึกษา       
    โตuะเก	าอ้ีนักเรียน ระดับก�อนประถมศึกษา จำนวน 126,000 บาท 

      

  

จัดซ้ือโตuะเก	าอ้ีนักเรียน ระดับก�อนประถมศึกษา 
เพ่ือจ�ายเป!น ค�าจัดซ้ือ โตuะ-เก	าอ้ีนักเรียน ระดับ
ประถมศึกษา ราคาชุดละ 1,400.-บาท จำนวน 90 ชุด  
มีคุณลักษณะ ดังนี้ เป!นโตuะ-เก	าอ้ี นักเรียน ระดับ  
ประถมศึกษา ใน 1 ชุด ประกอบด	วย 1) โตuะเรียน  
มาตรฐานผลิตภัณฑDอุตสาหกรรม (มอก. 1494-2541) 2)  
เก	าอ้ีเรียน มาตรฐานผลิตภัณฑDอุตสาหกรรม  
(มอก. 1495-2541) เป!นครุภัณฑDนอกเหนือจากบัญชี 
ราคามาตรฐานครุภัณฑD จึงอ	างอิงเทียบ 
เคียงกับคู�มือการจัดต้ังงบประมาณ ประจำป'
งบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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   ครุภัณฑDโฆษณาและเผยแพร�       
    จัดซ้ือชุดอุปกรณDกล	องโทรทัศนDวงจรปbด จำนวน 49,500 บาท 

      

  

เพ่ือจ�ายเป!นค�าจัดซ้ือ ชุดอุปกรณDกล	องโทรทัศนDวงจรปbด ราคาชุด
ละ 49,500.-บาท จำนวน 1 ชุด มีคุณลักษณะ
พ้ืนฐาน ดังนี้ ใน 1 ชุด ประกอบด	วย กล	องความละเอียดไม�น	อย
กว�า 2 ล	านพิกเซล(Megapixel) จำนวน 8 ตัว และ กล	องความ
ละเอียดไม�น	อยกว�า 2 ล	านพิกเซล(Megapixel) ชนิดภาพสี
ตลอด 24 ชั่วโมง ( full time color camera ) จำนวน 8 ตัว , มี
อุปกรณDบันทึกภาพ DVR ระบบ Analog แบบ 16 Channel มี
หน�วยจัดเก็บข	อมูลขนาดความจุรวมไม�น	อยกว�า 6TB , สามารถ
บันทึกและบีบอัดภาพได	ตามมาตรฐาน MPG4 หรือ H.264 หรือ
ดีกว�า สามารถบันทึกภาพและส�งภาพเพ่ือแสดงผลท่ีมีความ
ละเอียดของภาพไม�น	อยกว�า 2 ล	านพิกเซล(Megapixel) , รองรับ
กล	อง 5 ระบบ HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IP มีไฟแสดง
สถานะ การทำงาน พร	อม
ระบบ Ezviz Cloud P2P Host DDNS สามารถดูผ�าน
โทรศัพทDมือถือได	 , มีสายนำสัญญาณ
แบบ UTC Link ยาว 400 เมตร , มีตู	อุปกรณD
เบ็ดเตล็ด จำนวน 1 ตู	 ราคารวมค�าแรงติดต้ังพร	อมเซ็ตระบบ เป!น
ครุภัณฑDนอกเหนือจาก บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑDกำหนด จึง
จัดหาโดยการสืบราคาจากท	องตลาดภายในท	องถ่ิน 

      

   ครุภัณฑDวิทยาศาสตรDหรือการแพทยD       
    จัดซ้ือกล	องจุลทรรศนD ชนิด 2 ตา จำนวน 30,700 บาท 

      

  

เพ่ือจ�ายเป!นค�าจัดซ้ือกล	องจุลทรรศนD ชนิด 2 ตา ราคาเครื่อง
ละ 30,700.-บาท จำนวน 1 เครื่อง ประกอบด	วย
คุณลักษณะ ดังนี้ 
1) มีกำลังขยายไม�น	อยกว�า 1,000 เท�า 
2) หัวกล	อง (Viewing Head) เป!นชนิดกระบอกตาคู� 
หมุนได	รอบ 360 องศา และมีปุqมล็อกตรึงให	อยู�กับท่ี 
3) เลนสDใกล	ตา (Eye Pieces) ชนิดเห็นภาพกว	าง 
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กำลังขยาย 10 x 1 คู� มี Field number 
ไม�น	อยกว�า 18 มิลลิเมตร 
4) เลนสDวัตถุ (Objective) ชนิด Achromatic 
กำลังขยาย 
4 x 1 หัว 
10 x 1 หัว 
40 x 1 หัว 
100 x 1 หัว 
5) แปRนบรรจุเลนสDวัตถุ สามารถบรรจุเลนสDวัตถุได	 
ไม�น	อยกว�า 4 ช�อง 
6) ระบบแสงไฟอยู�ในฐานกล	อง 
7) ใช	ไฟ 220 โวลตD 
8) มีสารเคลือบเลนสDเพ่ือปRองกันเชื้อรา 
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑD ฉบับเดือน
ธันวาคม 2563 หน	า 28  ลำดับท่ี 12.1 รายการ
ท่ี 12.1.2  คุณลักษณะเฉพาะสังเขป หน	า 92 

   ครุภัณฑDคอมพิวเตอรDหรืออิเล็กทรอนิกสD       
    เครื่องคอมพิวเตอรD สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 51,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ�ายเป!นค�าจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอรD สำหรับงาน
สำนักงาน * (จอแสดงภาพขนาดไม�น	อย
กว�า 19 นิ้ว) ราคา 17,000 บาท จำนวน 3 เครื่อง  
ประกอบด	วยคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 
- มีหน�วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม�น	อยกว�า 4 แกน
หลัก (4 core) มีความเร็วสัญญาณนา�ิกาพ้ืนฐานไม�น	อย
กว�า 3.1 GHz หรือดีกว�า จำนวน 1 หน�วย 
- หน�วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน�วยความจำ
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน 
ขนาดไม�น	อยกว�า 4 MB 
- มีหน�วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว�า  
มีขนาดไม�น	อยกว�า 4 GB 
- มีหน�วยจัดเก็บข	อมูล ชนิด SATA หรือดีกว�า ขนาดความจุไม�
น	อยกว�า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม�
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น	อยกว�า 250 GB จำนวน 1 หน�วย 
- มี DVD-RW หรือดีกว�า จำนวน 1 หน�วย 
- มีช�องเชื่อมต�อระบบ
เครือข�าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-
T หรือดีกว�า จำนวนไม�น	อยกว�า 1 ช�อง 
- มีช�องเชื่อมต�อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว�า  
ไม�น	อยกว�า 3 ช�อง 
- มีแปRนพิมพDและเมาสD 
- มีจอแสดงภาพขนาดไม�น	อยกว�า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน�วย 
ตามเกณฑDราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการ 
จัดหาอุปกรณDและระบบคอมพิวเตอรD ฉบับเดือน
พฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันท่ี 12 พฤษภาคม 2563  
ลำดับท่ี 6 หน	า 3 

    เครื่องสำรองไฟฟRา ขนาด 800 VA จำนวน 7,500 บาท 

      

  

เพ่ือจ�ายเป!นค�าจัดซ้ือเครื่องสำรองไฟฟRา ขนาด 800 VA  
ราคาเครื่องละ 2,500.- บาท จำนวน 3 เครื่อง  
ประกอบด	วยคุณลักษณะ ดังนี้ 
- มีกำลังไฟฟRาด	านนอกไม�น	อยกว�า 800 VA (480 Watts) 
- สามารถสำรองไฟฟRาได	ไม�น	อยกว�า 15 นาที 
ตามเกณฑDราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหา 
อุปกรณDและระบบคอมพิวเตอรD ฉบับเดือน
พฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันท่ี 12 พฤษภาคม 2563  
รายการท่ี 62 หน	า 21 

      

   ค
าท่ีดินและส่ิงก
อสร1าง รวม 100,000 บาท 
   ค�าปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก�อสร	าง       
    ซ�อมแซมอาคารเรียน จำนวน 100,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ�ายเป!นค�าใช	จ�ายในการซ�อมแซมอาคารเรียนและ 
อาคารประกอบ ชองโรงเรียนบ	านล	องอ	อ สังกัดกอง
การศึกษา องคDการบริหารส�วนตำบลแม�สูน 
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  งบเงินอุดหนุน รวม 3,515,400 บาท 
   เงินอุดหนุน รวม 3,515,400 บาท 
   เงินอุดหนุนส�วนราชการ       
    อุดหนุนโรงเรียนสังกัด สพฐ. โครงการอาหารกลางวัน จำนวน 3,515,400 บาท 

      

  

เพ่ือจ�ายเป!นเงินอุดหนุน โรงเรียนสังกัดคณะกรรมการการ 
ศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) สำหรับสนับสนุนค�าอาหารกลางวัน
จัดสรรสำหรับเด็กปฐมวัย เด็กอนุบาล และ เด็ก ป1-ป6  
จำนวนรวม 837 คน อัตราม้ือละ 21.-บาท จำนวน 200 วัน    
โรงเรียนชุมชนบ	านแม�สูนหลวง จำนวน 60 คน เป!น
เงิน 252,000.-บาท 
โรงเรียนบ	านต	นส	าน จำนวน 89 คน เป!นเงิน 373,800.-บาท 
โรงเรียนบ	านปางสัก จำนวน 122 คน เป!นเงิน 512,400.-บาท 
โรงเรียนบ	านแม�สูนน	อย จำนวน 136 คน เป!นเงิน 571,200.-บาท 
โรงเรียนบ	านสันปqาแดง จำนวน 190 คน เป!นเงิน 798,000.-บาท 
โรงเรียนบ	านหนองยาว จำนวน 240 คน  
เป!นเงิน 1,008,000.-บาท  
ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด	วยเงินอุดหนุนของ
องคDกรปกครองส�วนท	องถ่ิน พ.ศ. 2559 และท่ีแก	ไขเพ่ิมเติมถึง
ป5จจุบัน ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด�วน
ท่ีสุด ท่ี มท 0808.2 / ว 4750 ลงวันท่ี 14 สิงหาคม 2563 
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 งานระดับมัธยมศึกษา รวม 528,970 บาท 

  งบดำเนินงาน รวม 528,970 บาท 

   ค�าใช!สอย รวม 528,970 บาท 

   
รายจ�ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�เข�าลักษณะ 
รายจ�ายงบรายจ�ายอ่ืน ๆ 

      

    
โครงการสนับสนุนค�าใช�จ�ายการบริหารสถานศึกษา  
โรงเรียนบ�านล�องอ�อ (ระดับมัธยม ) 

จำนวน 528,970 บาท 

      

  

เพ่ือจ�ายเป7นค�าดำเนินโครงการสนับสนุนค�าใช�จ�ายการ 
บริหารสถานศึกษา โรงเรียนบ�านล�องอ�อ ระดับ
มัธยมศึกษา รวม 528,970.-บาท ประกอบด�วย  
1.ค�าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) จำนวน 297,000.-บาท 
    (1) รายหัว ระดับมัธยมศึกษาตอนต�น อัตราคน 
    ละ 1,750 บาท/ภาคเรียน เป7นเงิน 231,000.-บาท 
    (2) รายหัวส�วนเพ่ิม (TOP UP) ระดับมัธยมศึกษา 
     ตอนต�น อัตราคนละ 500 บาท/ภาคเรียน 
    โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็กท่ีมีนักเรียน 300 คนลง 
      มา ให�เพ่ิมจากรายหัวท่ีได�รับปกติจำนวน 
      นักเรียน 66 คน เป7นเงิน 66,000.-บาท 
2.ค�าปDจจัยพ้ืนฐานสำหรับนักเรียนยากจน  
    -ระดับมัธยมศึกษาตอนต�น อัตราคนละ 1,500 บาท 
    /ภาคเรียน (3,000/คน/ปG) จัดสรรเป7นรายบุคคล โดยใช� 
    ระบบการคัดกรองนักเรียนยากจนของกองทุนเสมอภาค 
     ทางการศึกษา (กสศ) : โรงเรียนบ�านล�องอ�อสังกัดกอง 
     การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  
     อบต.แม�สูน ท้ังหมด 19 คน จำนวน 57,000.- บาท 
3.ค�าหนังสือเรียน  เป7นเงิน 59,470.-บาท 
    -มัธยมศึกษาปGท่ี 1 อัตราคนละ 808.20 บาท 
     /ปG จำนวน 23 คน เป7นเงิน 18,588.-บาท 
    -มัธยมศึกษาปGท่ี 2 อัตราคนละ 920.85 บาท 
    /ปG จำนวน 26 คน เป7นเงิน 23,942.-บาท 
    -มัธยมศึกษาปGท่ี 3 อัตราคนละ 996.45 บาท 
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     /ปG จำนวน 17 คน เป7นเงิน 16,940.-บาท 
4.ค�าอุปกรณMการเรียน   
    -ระดับมัธยมศึกษาตอนต�น อัตราคนละ 210.-บาท 
     /ภาคเรียน จำนวนนักเรียน 66 คน  
     เป7นเงิน 27,720.-บาท 
5.ค�าเครื่องแบบนักเรียน  
    -ระดับมัธยมศึกษาตอนต�น อัตราคนละ 450.-บาท 
     /ปG เป7นเงิน 29,700.-บาท 
6.ค�ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู�เรียน  
    -ระดับมัธยมศึกษาตอนต�น อัตราคนละ 440.-บาท 
     /ภาคเรียน เป7นเงิน 58,080 บาท 
 
เป7นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยรายได�และ
การจ�ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองคMกรปกครองส�วน
ท�องถ่ิน พ.ศ. 2562 , หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด�วน
ท่ีสุด ท่ี มท 0808.2 / ว 3749 ลง
วันท่ี 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ�อมแนวทางการจัดทำ
งบประมาณรายจ�ายประจำปG พ.ศ. 2565 ขององคMกรปกครอง
ส�วนท�องถ่ิน , หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด�วน
ท่ีสุด ท่ี มท 0816.2 / ว 3924 ลง
วันท่ี 2 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซ�อมแนวทางการจัดทำ
งบประมาณรายจ�ายรองรับเงินอุดหนุนท่ัวไปด�านการศึกษา
ขององคMกรปกครองส�วนท�องถ่ิน ประจำปG
งบประมาณ พ.ศ. 2565 (เฉพาะเทศบาลตำบลและองคMการ
บริหารส�วนตำบล) และ เป7นไปตามแผนพัฒนาท�องถ่ิน ( พ.ศ.
2561-2565 ) ลำดับท่ี 13 หน�า 85 
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 งานศึกษาไม�กำหนดระดับ รวม 60,000 บาท 

  งบดำเนินงาน รวม 60,000 บาท 

   ค�าใช!สอย รวม 60,000 บาท 

   
รายจ�ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�เข�าลักษณะรายจ�ายงบ
รายจ�ายอ่ืน ๆ 

      

    โครงการจ�างนักเรียน นักศึกษา ในช�วงปRดภาคเรียน จำนวน 60,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ�ายเป7นค�าใช�จ�ายในดำเนินโครงการจ�าง
นักเรียน นักศึกษา ในช�วงปRดภาคเรียน ปฏิบัติงาน 
ในวันทำการหรือวันหยุดราชการเพ่ือสนับสนุนนโยบาย 
รัฐบาลในการแก�ไขปDญหาสังคมและความเดือดร�อนของ
ประชาชน โดยถือปฏิบัติให�เป7นไปตาม แนวทาง
หนังสือ กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0891.4 / ว 569  
ลงวันท่ี 14 มีนาคม 2551 , หลักเกณฑM วิธีปฏิบัติ และ 
การเบิกจ�าย เงินค�าตอบแทน ตามท่ีกระทรวงการคลัง
กำหนด และ เป7นไปตามแผนพัฒนาท�องถ่ิน  
( พ.ศ.2561-2565 ) ลำดับท่ี 1 หน�า 74 
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แผนงานสาธารณสุข 
 งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข รวม 3,251,450 บาท 
  งบบุคลากร รวม 1,633,700 บาท 
   เงินเดือน (ฝ+ายประจำ) รวม 1,633,700 บาท 
   เงินเดือนข	าราชการ หรือพนักงานส�วนท	องถ่ิน จำนวน 1,222,400 บาท 

      

  

เพ่ือจ�ายเป"นเงินเดือนพนักงานส�วนตำบลและเงินปรับปรุง
เงินเดือนพนักงานส�วนตำบลประจำป( ตามแผน
อัตรากำลัง 3 ป( (พ.ศ. 2564 – 2566) และท่ีแก	ไขเพ่ิมเติม 
จนถึงป6จจุบัน โดยคำนวณต้ังจ�ายไว	จำนวน 12 เดือน เป"นไป
ตาม พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส�วน
ท	องถ่ิน พ.ศ. 2542 , หนังสือสำนักงาน กจ. กท. และ ก.
อบต. ท่ี มท 0809.2 / ว138  ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2558 

      

   เงินเพ่ิมต�าง ๆ ของข	าราชการ หรือพนักงานส�วนท	องถ่ิน จำนวน 21,300 บาท 

      

  

เพ่ือจ�ายเป"นเงินเพ่ิมค�าครองชีพชั่วคราวและเงินเพ่ิมตามวุฒิ 
ของพนักงาน ตาม โดยคำนวณต้ังจ�ายไว	 จำนวน 12 เดือน  
เป"นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑD หนังสือสำนักงาน ก.จ.
, ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.3 / ว 1372 ลง
วันท่ี 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ  
ก.อบต. เรื่อง กำหนดมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับหลักเกณฑDการ
ให	พนักงานส�วนท	องถ่ิน ลูกจ	าง และพนักงานจ	างขององคDกร
ปกครองส�วนท	องถ่ินได	รับเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว (ฉบับ
ท่ี 2) 

      

   เงินประจำตำแหน�ง จำนวน 30,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ�ายเป"นเงินประจำตำแหน�งประเภทบริหารท	องถ่ิน  
ประเภทอำนวยการท	องถ่ิน ประเภทวิชาชีพเฉพาะ และ
เชี่ยวชาญเฉพาะให	กับพนักงาน อบต. ตามบัญชีอัตราเงิน
ประจำตำแหน�งของพนักงานส�วนท	องถ่ิน ตามประกาศ ก.
อบต.จ เชียงใหม� เรื่อง หลักเกณฑDและเง่ือนไขเก่ียวกับการ
บริหารงานบุคคลของ อบต. (แก	ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับท่ี 31 )  
โดยคำนวณต้ังจ�ายไว	จำนวน 12 เดือน 
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   ค�าตอบแทนพนักงานจ	าง จำนวน 324,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ�ายเป"นค�าตอบแทนพนักงานจ	างและเงินปรับปรุง
ค�าตอบแทนพนักงานจ	าง โดยคำนวณต้ังจ�ายไว	
จำนวน 12 เดือน ตามแผน
อัตรากำลัง 3 ป( (พ.ศ. 2564 – 2566) และท่ีแก	ไขเพ่ิม 
เติมจนถึงป6จจุบัน ถือปฏิบัติตามหนังสือ
สำนักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว138   
ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2558 

      

   เงินเพ่ิมต�าง ๆ ของพนักงานจ	าง จำนวน 36,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ�ายเป"นเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวให	แก�พนักงานจ	าง  
ตามแผนอัตรากำลัง 3 ป( (พ.ศ. 2564 – 2566) และท่ีแก	ไข
เพ่ิมเติมจนถึงป6จจุบัน โดยคำนวณต้ังจ�ายไว	
จำนวน 12 เดือน เป"นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑD  
หนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.
อบต. ท่ี มท 0809.3 / ว 1372 ลง
วันท่ี 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ  
ก.อบต. เรื่อง กำหนดมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับหลักเกณฑDการ 
ให	พนักงานส�วนท	องถ่ิน ลูกจ	าง และพนักงานจ	างขององคDกร
ปกครองส�วนท	องถ่ินได	รับเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว (ฉบับ
ท่ี 2) 

      

  งบดำเนินงาน รวม 1,238,750 บาท 
   ค1าตอบแทน รวม 33,000 บาท 

   
ค�าตอบแทนผู	ปฏิบัติราชการอันเป"นประโยชนDแก�องคDกรปกครอง
ส�วนท	องถ่ิน 

จำนวน 3,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ�ายเงินประโยชนDตอบแทนอ่ืนเป"นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เป"นเงินรางวัลประจำป( ประจำป(งบประมาณ พ.ศ.2565 ให	แก�
พนักงานส�วนท	องถ่ินและพนักงานจ	าง ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว�าด	วยการกำหนดเงินประโยชนDตอบแทน
อ่ืนเป"นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป"นเงินรางวัลประจำป(แก� 
 
 

      

182 



 
พนักงานส�วนท	องถ่ินให	เป"นรายจ�ายอ่ืนขององคDกรปกครอง
ส�วนท	องถ่ิน พุทธศักราช 2557 และ เป"นไปตามแผนพัฒนา
ท	องถ่ิน พ.ศ.2561-2565 ลำดับท่ี 3 หน	า 137 

   ค�าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 30,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ�ายเป"นเงินตอบแทนแก�เจ	าหน	าท่ีท	องถ่ินท่ีปฏิบัติงาน 
ตามหน	าท่ีปกติโดยลักษณะงานส�วนใหญ�ต	องปฏิบัติงานในท่ีต้ัง
สำนักงานและได	ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการในท่ีตั้ง
สำนักงานหรือโดยลักษณะงานส�วนใหญ�ต	องปฏิบัติงานนอก
ท่ีตั้งสำนักงานและได	ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการนอกท่ีต้ัง
สำนักงาน หรือโดยลักษณะงานปกติต	องปฏิบัติงานในลักษณะ
เป"นผลัดหรือกะ และได	ปฏิบัติงานนั้นนอกผลัดหรือกะของตน
และให	หมายความรวมถึงเงินค�าตอบแทนตามกฎหมายว�าด	วย
สภา 
ตำบลและองคDการบริหารส�วนตำบลด	วย ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว�าด	วยการเบิกจ�ายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคDกรปกครองส�วน
ท	องถ่ิน พุทธศักราช 2559  

      

   ค1าใช5สอย รวม 785,750 บาท 
   รายจ�ายเพ่ือให	ได	มาซ่ึงบริการ       
    ค�าจ	างเหมาบริการต�าง ๆ จำนวน 350,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ�ายเป"น ค�าถ�ายเอกสาร ค�าเย็บหนังสือหรือเข	าปกหนังสือ  
ค�าซักฟอก ค�ากำจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล ค�าระวางรถบรรทุก ค�า
เช�าทรัพยDสิน ค�าโฆษณาและ
เผยแพร� ประชาสัมพันธD ค�าธรรมเนียมต�างๆ ค�าเบ้ีย
ประกัน ค�าใช	จ�ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา  ค�าจ	าง
เหมาบุคคลภายนอก ค�าจ	างแรงานราษฎรกรณีดำเนินการ
เอง ค�าจ	างเหมาท่ีมีลักษณะจ	างทำเพ่ือให	ได	มาซ่ึงปRาย
ประชาสัมพันธDหรือปRายชื่อสำนักงาน ค�าติดต้ังไฟฟRาเพ่ือใช	ใน
ราชการ ค�าติดต้ังประปาเพ่ือใช	ในราชการ ค�าติดต้ัง
โทรศัพทD ค�าใช	จ�ายต�าง ๆ ในการติดต้ังโทรศัพทD ค�าติดต้ัง
เครื่องรับสัญญาณต�าง ๆ ฯลฯ รายละเอียดและนิยาม 
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ความหมาย ตามรูปแบบการจำแนกประเภท
รายรับ – รายจ�าย งบประมาณรายจ�ายประจำป(ขององคDกร
ปกครองส�วนท	องถ่ิน หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว1095 ลง
วันท่ี 28 พฤษภาคม 2564  

    ค�าสำรวจข	อมูลจำนวนสัตวDและข้ึนทะเบียนสัตวD จำนวน 8,250 บาท 

      

  

เพ่ือจ�ายเป"นค�าสำรวจข	อมูลจำนวนสัตวDและข้ึนทะเบียนสัตวD  
ตามโครงการสัตวDปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ	า  
ตามพระปณิธาน ศาสตราจารยD ดร.สมเด็จพระเจ	าน	องนาง
เธอ เจ	าฟRาจุฬาภรณวลัยลักษณD อัครราชกุมารี  
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 

      

   
รายจ�ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�เข	าลักษณะรายจ�ายงบ
รายจ�ายอ่ืน ๆ 

      

    ค�าใช	จ�ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 20,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ�ายเป"นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ 
นอกราชอาณาจักร เช�น  ค�าเบ้ียเลี้ยงเดินทาง ค�าพาหนะ  
ค�าเช�าท่ีพัก ค�าบริการจอดรถ ณ ท�าอากาศยาน ค�าผ�านทาง
ด�วนพิเศษ ค�าธรรมเนียมในการใช	สนามบิน ค�าลงทะเบียน
ต�างๆ ท่ีจำเป"นในการเดินทางไปราชการ ของคณะ
ผู	บริหาร สมาชิกสภาองคDการบริหารส�วนตำบล พนักงานส�วน
ตำบล และพนักงานจ	าง บุคคลหรือ คณะบุคคล ท่ีได	รับ
อนุญาตหรืออนุมัติให	เดินทางไปราชการเพ่ือ
ประชุม  ฝWกอบรม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือไปติดต�อ
ราชการ ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
ว�าด	วยค�าใช	จ�ายในการเดินทางไปราชการของเจ	าหน	าท่ี
ท	องถ่ิน  พ.ศ. 2555 และ ท่ีแก	ไขเพ่ิมเติมจนถึงป6จจุบัน  
(ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561  

      

    โครงการทดสอบคุณภาพน้ำ จำนวน 20,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ�ายเป"นค�าใช	จ�ายในการจัดทำโครงการตรวจสอบคุณภาพ
น้ำ เช�น น้ำเพ่ือการอุปโภคในชุมชน น้ำเสียต�าง ๆ โดยจ�าย
เป"น ค�าวัสดุอุปกรณD ค�าจัดทำเอกสาร แบบพิมพDต�าง ๆ ค�า
ดำเนินการจัดเก็บตัวอย�าง การตรวจสอบประเมินและรายงาน
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ผลการทดสอบทางห	องปฏิบัติการ ค�ารับรอง และ ค�าใช	จ�าย
อ่ืนตามความจำเป"นและประหยัด ฯลฯเป"นไปตามแผนพัฒนา
ท	องถ่ิน ( พ.ศ.2561-2565 ) ลำดับท่ี 4 หน	า 107   

    โครงการทำดีเพ่ือแผ�นดินชุมชนปลอดขยะ (Zero waste) จำนวน 50,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ�ายเป"นค�าใช	จ�ายในการจัดทำโครงการทำดีเพ่ือแผ�นดิน 
ชุมชนปลอดขยะ (Zero waste) เพ่ือจ�ายเป"นค�าใช	จ�ายในการ
ส�งเสริมสนับสนุนให	ประชาชนแต�ละครัวเรือนมีการคัดแยก
ขยะต้ังแต�ต	นทางและให	ชุมชนมีส�วนร�วมในการบริหารจัดการ
ขยะ ในชุมชนของตนเอง เช�น ค�าวัสดุ อุปกรณD ในการ
ดำเนินงาน ค�าประชุม อบรม รณรงคD ในชุมชน ค�าตอบแทน
วิทยากร ค�าของรางวัลในการประกวดหมู�บ	านจัดการขยะด	วย
ตนเอง และ ค�าใช	จ�ายอ่ืนตามความจำเป"น
และ ประหยัด ฯลฯ เป"นไปตามพระราชบัญญัติรักษาความ 
สะอาดและความเป"นระเบียบเรียบร	อยของบ	านเมือง (ฉบับ
ท่ี2) , ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการขยะมูล
ฝอย พ.ศ. 2560 ลงวันท่ี 18 ตุลาคม 2560รวมถึงหนังสือสั่ง 
การอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข	อง และ เป"นไปตามแผนพัฒนาท	องถ่ิน  
( พ.ศ.2561-2565 ) ลำดับท่ี 3 หน	า 106   

      

    โครงการปRองกันและแก	ไขมลพิษทางอากาศ จำนวน 50,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ�ายเป"นค�าใช	จ�ายในการดำเนินโครงการปRองกันและแก	ไข
มลพิษทางอากาศ เช�น การรณรงคDงดเผาขยะ การทำปุ̀ยหมัก 
จากเศษใบไม	และวัสดุทางการเกษตร ค�าจัดซ้ือวัสดุ อุปกรณDท่ี
เก่ียวข	อง ค�าจัดประชุม อบรม ฯลฯ และ ค�าใช	จ�ายอ่ืนตาม
ความจำเป"นและประหยัด ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตาม ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว�าด	วยค�าใช	จ�ายในการฝWกอบรม  
และการเข	ารับการฝWกอบรมของเจ	าหน	าท่ี 
ท	องถ่ิน พ.ศ. 2557  และ เป"นไปตามแผนพัฒนาท	องถ่ิน  
( พ.ศ.2561-2565 ) ลำดับท่ี 1 หน	า 106  
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    โครงการปRองกันและควบคุมไข	เลือดออก จำนวน 70,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ�ายเป"นค�าใช	จ�ายในการดำเนินทำโครงการปRองกันและ
ควบคุมไข	เลือดออก เช�น ค�าวัสดุ อุปกรณD ในการดำเนินงาน  
ค�าประชุม อบรม รณรงคD ในชุมชน  และ ค�าใช	จ�ายอ่ืนตาม
ความจำเป"นและประหยัด ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว�าด	วยค�าใช	จ�ายในการฝWกอบรม และการ 
เข	ารับการฝWกอบรมของเจ	าหน	าท่ีท	องถ่ิน พ.ศ. 2557 และ  
เป"นไปตามแผนพัฒนาท	องถ่ิน ( พ.ศ.2561-2565 )  
ลำดับท่ี 2 หน	า 106   

      

    โครงการปRองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ	า จำนวน 95,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ�ายเป"นค�าใช	จ�ายในการจัดทำโครงการปRองกันและ 
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ	า เช�น ค�าอบรม ประชุม ศึกษาดู
งาน ค�าตอบแทนวิทยากร ค�าพาหนะ ค�าวัสดุ
อุปกรณD และ ค�าใช	จ�ายอ่ืนตามความจำเป"นและ
ประหยัด ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามแนวทางหนังสือกรมส�งเสริม 
การปกครองท	องถ่ิน ด�วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.5 / ว 1046  
ลงวันท่ี 10 เมษายน 2561 , หนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ด�วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.5 / ว 0120 ลง
วันท่ี 12 มกราคม 2560 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
ว�าด	วยค�าใช	จ�ายในการฝWกอบรม และ การเข	ารับการฝWกอบรม 
ของเจ	าหน	าท่ีท	องถ่ิน พ.ศ. 2557 และ เป"นไปตามแผนพัฒนา
ท	องถ่ิน ( พ.ศ.2561-2565 ) ลำดับท่ี 1 หน	า 110 

      

    

โครงการสัตวDปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ	า  
ตามพระปณิธานศาสตราจารยD ดร.สมเด็จเจ	าฟRา ฯ  
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนารี ฯ 

จำนวน 82,500 บาท 

      

  

เพ่ือจ�ายเป"นค�าใช	จ�ายในการดำเนินโครงการสัตวDปลอดโรค  
คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ	า ตามพระ
ปณิธาน ศาสตราจารยD ดร. สมเด็จพระเจ	าน	องนางเธอ  
เจ	าฟRาจุฬาภรณวลัยลักษณD อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนารี เช�น ค�าอบรม ประชุม ศึกษาดู
งาน ค�าตอบแทนวิทยากร ค�าพาหนะ ค�าวัสดุ
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อุปกรณD อุปกรณD และ ค�าใช	จ�ายอ่ืนตามความจำเป"นและ
ประหยัด ฯลฯ ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
ว�าด	วยค�าใช	จ�ายในการจัดสวัสดิภาพสัตวDขององคDกรปกครอง 
ส�วนท	องถ่ิน พ.ศ. 2562 และหนังสือสั่งการท่ี
เก่ียวข	อง และ เป"นไปตามแผนพัฒนาท	องถ่ิน  
( พ.ศ.2561-2565 ) ลำดับท่ี 74 หน	า 134   

    โครงการอบรมปRองกันโรคติดต�อและไม�ติดต�อในชุมชน จำนวน 20,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ�ายเป"นค�าใช	จ�ายในการดำเนินโครงการควบคุมโรคติดต�อ 
และโรคไม�ติดต�อ ฯ เพ่ือให	ความรู	แก�ประชาชนในการปRองกัน
ตัวให	พ	นจากการแพร�ระบาดของโรคติดต�อและโรคไม�ติดต�อใน
ชุมชน เช�น ค�าวัสดุอุปกรณD ค�าจัดทำเอกสาร แบบพิมพDต�าง ๆ  
ค�ารับรอง ค�าปRายโครงการ ปRายรณรงคD
ประชาสัมพันธD และ ค�าใช	จ�ายอ่ืนตามความจำเป"นและ
ประหยัด ฯลฯ ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
ว�าด	วยค�าใช	จ�ายในการฝWกอบรมขององคDกรปกครองส�วน
ท	องถ่ิน พ.ศ. 2557 , ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�า
ด	วย ค�าใช	จ�ายเพ่ือช�วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน	าท่ีของ
องคDกรปกครองส�วนท	องถ่ิน พ.ศ. 2560 รวมหนังสือสั่งการ
อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข	องกับการช�วยเหลือหรือบรรเทาความเดือดร	อน
ให	แก�ประชาชน และ เป"นไปตามแผนพัฒนาท	องถ่ิน  
( พ.ศ.2561-2565 ) ลำดับท่ี 2 หน	า 110 

      

    โครงการอาหารปลอดภัย จำนวน 20,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ�ายเป"นค�าใช	จ�ายในการดำเนินโครงการอาหาร
ปลอดภัย เช�น ค�าอบรม ประชุม ศึกษาดูงาน ค�าตอบแทน
วิทยากร ค�าพาหนะ ค�า วัสดุอุปกรณD และ ค�าใช	จ�ายอ่ืนตาม
ความจำเป"นและประหยัด ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตาม ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว�าด	วยค�าใช	จ�ายใน การฝWกอบรม  
และการเข	ารับการฝWกอบรมของเจ	าหน	าท่ี
ท	องถ่ิน พ.ศ. 2557 และ เป"นไปตามแผนพัฒนาท	องถ่ิน  
( พ.ศ.2561-2565 ) ลำดับท่ี 3 หน	า 110 
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   ค1าวัสดุ รวม 420,000 บาท 
   วัสดุไฟฟRาและวิทยุ จำนวน 5,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ�ายเป"นค�าวัสดุไฟฟRาและวิทยุ รายจ�ายเพ่ือให	ได	มาซ่ึงสิ่ง 
ของท่ีมีลักษณะโดยสภาพไม�คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุ
การใช	งานไม�ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้น ประเภทวัสดุคงทน อาทิเช�น ไมโครโฟน  
ขาต้ังไมโครโฟน หัวแร	งไฟฟRา เครื่องวัดกระแสไฟฟRา เครื่องวัด
แรงดันไฟฟRา มาตรสำหรับตรวจ วงจรไฟฟRา เครื่องประจุ
ไฟฟRา โคมไฟ โทรโข�ง  ฯลฯ และหรือประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
อาทิเช�น ฟaวสD เทปพันสายไฟฟRา สายไฟฟRา หลอด
ไฟฟRา หลอดไฟ เข็มขัดรัดสายไฟฟRา ปลั๊กไฟฟRา สวิตซD
ไฟฟRา ฯลฯ และหรือวัสดุประกอบอะไหล� อาทิเช�น ดอก
ลำโพง ฮอรDนลำโพง แผงวงจร ผังแสดงวงจรต�าง ๆ แผงบังคับ
ทางไฟ ฯลฯ ดังรายละเอียดและนิยามความหมายท่ีได	กำหนด
ไว	 ตามรูปแบบการจำแนกประเภท  
รายรับ – รายจ�าย งบประมาณรายจ�ายประจำป(ขององคDกร
ปกครองส�วนท	องถ่ิน (หนังสือกรมส�งเสริมการปกครอง
ท	องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564)  

      

   วัสดุยานพาหนะและขนส�ง จำนวน 50,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ�ายเป"นค�าวัสดุยานพาหนะและขนส�ง รายจ�ายเพ่ือให	ได	 
มาซ่ึงสิ่งของท่ีมีลักษณะโดยสภาพไม�คงทนถาวร หรือตามปกติ 
มีอายุการใช	งานไม�ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยน
สภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ประเภทวัสดุคงทน อาทิเช�น ไข
ควง ประแจ แม�แรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีมล็อค ล็อค
เกียรD ล็อคพวงมาลัย ฯลฯ และหรือประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
อาทิเช�น ยางรถยนตD น้ำมันเบรก น็อตและสกรู สาย
ไมลD เพลา ฟaลDมกรองแสง น้ำกลั่น ฯลฯ  และหรือวัสดุ
ประกอบอะไหล� อาทิเช�น เบาะรถยนตD เครื่องยนตD
(อะไหล�) ชุดเกียรDรถยนตD เบรก ครัช พวงมาลัย ฯลฯ ดัง
รายละเอียดและนิยามความหมายท่ีได	กำหนดไว	 ตามรูปแบบ
การจำแนกประเภทรายรับ – รายจ�าย งบประมาณรายจ�าย
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ประจำป( ขององคDกรปกครองส�วนท	องถ่ิน (หนังสือกรมส�งเสริม
การปกครองท	องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564)  

   วัสดุเชื้อเพลิงและหล�อลื่น จำนวน 300,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ�ายเป"นค�าวัสดุเชื้อเพลิงและหล�อลื่น  รายจ�ายเพ่ือให	ได	 
มาซ่ึงสิ่งของท่ีมีลักษณะโดยสภาพไม�คงทนถาวร หรือตามปกติ 
มีอายุการใช	งานไม�ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยน
สภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง อาทิ
เช�น แกdสหุงต	ม น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล น้ำมันกdาด  น้ำมัน
เบนซิน น้ำมันเตา ฯลฯ และหรือวัสดุประกอบอะไหล� อาทิ
เช�น เข็มขัดนิรภัย สายไฮดรอลิค ฯลฯ ดังรายละเอียดและ
นิยามความหมาย ท่ีได	กำหนดไว	 ตามรูปแบบการจำแนก
ประเภทรายรับ – รายจ�าย งบประมาณรายจ�ายประจำป(ของ
องคDกรปกครองส�วนท	องถ่ิน (หนังสือกรมส�งเสริมการปกครอง
ท	องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564)  

      

   วัสดุวิทยาศาสตรDหรือการแพทยD จำนวน 50,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ�ายเป"นค�าวัสดุวิทยาศาสตรDหรือการแพทยD รายจ�าย
เพ่ือให	ได	มาซ่ึงสิ่งของท่ีมีลักษณะโดยสภาพไม�คงทนถาวร หรือ
ตามปกติ มีอายุการใช	งานไม�ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ประเภทวัสดุคงทน อาทิ
เช�น ชุดเครื่องมือผ�าตัด ท่ีวางกรวยแก	ว กระบอกตวง เบ	า
หลวม หูฟ6ง(Stethoscope)  เปลหามคนไข	 ฯลฯ และหรือ
ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง อาทิเช�น สำลีและผ	าพันแผล ยาและ
เวชภัณฑD แอลกอฮอลD ฟaลDม เอกซเรยD เคมีภัณฑD ออกซิเจน  
น้ำยาต�าง ๆ เลือด สายยาง ฯลฯ ดังรายละเอียดและนิยาม
ความหมายท่ีได	กำหนดไว	 ตามรูปแบบการจำแนกประเภท
รายรับ – รายจ�าย งบประมาณรายจ�ายประจำป(ขององคDกร
ปกครองส�วนท	องถ่ิน (หนังสือกรมส�งเสริมการปกครอง
ท	องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564)  

      

   วัสดุโฆษณาและเผยแพร� จำนวน 5,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ�ายเป"นค�าวัสดุโฆษณาและเผยแพร� รายจ�ายเพ่ือให	ได	 
มาซ่ึงสิ่งของท่ีมีลักษณะโดยสภาพไม�คงทนถาวร หรือตามปกติ 

      

189 



มีอายุการใช	งานไม�ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยน
สภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ประเภทวัสดุคงทน อาทิเช�น ขา
ต้ังกล	อง ขาต้ังเขียนภาพ กล�องและระวิงใส�ฟaลDม
ภาพยนตรD เครื่องกรอเทป เลนสDซูม ฯลฯ และหรือประเภท
วัสดุสิ้นเปลือง อาทิเช�น พู�กัน สี กระดาษเขียน
โปสเตอรD ฟaลDม เมมโมรี่การDด ฟaลDมสไลดD แถบบันทึกเสียงหรือ
ภาพ(ภาพยนตรD,วีดีโอเทป,แผ�นซีดี) ฯลฯ ดังรายละเอียดและ
นิยามความหมายท่ีได	กำหนดไว	 ตามรูปแบบการจำแนก
ประเภทรายรับ – รายจ�าย งบประมาณรายจ�ายประจำป(ของ
องคDกรปกครองส�วนท	องถ่ิน (หนังสือกรมส�งเสริมการปกครอง
ท	องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564)  

   วัสดุเครื่องแต�งกาย จำนวน 10,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ�ายเป"นค�าวัสดุเครื่องแต�งกาย  รายจ�ายเพ่ือให	ได	มาซ่ึง
สิ่งของท่ีมีลักษณะโดยสภาพไม�คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุ
การใช	งานไม�ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้น ประเภทวัสดุคงทน อาทิเช�น เครื่องแบบ/
ชุดปฏิบัติงาน เสื้อ กางเกง ผ	า เครื่องหมายต�าง ๆ ถุงเท	า/ถุง
มือ รองเท	า เข็มขัด หมวก ผ	าผูกคอ เสื้อสะท	อนแสง เสื้อชู
ชีพ ชุดดับเพลิงรวมถึงชนิดกันไฟ(ไม�รวมถัง
ออกซิเจน) ฯลฯ และหรือประเภทวัสดุสิ้นเปลือง อาทิ
เช�น วุฒิบัตร อปพร. บัตรประจำตัว อปพร. เข็ม
เครื่องหมาย อปพร. ฯลฯ ดังรายละเอียดและนิยาม
ความหมายท่ีได	กำหนดไว	 ตามรูปแบบการจำแนกประเภท
รายรับ – รายจ�าย งบประมาณรายจ�ายประจำป(ขององคDกร
ปกครองส�วนท	องถ่ิน (หนังสือกรมส�งเสริมการปกครอง
ท	องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564)  
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  งบลงทุน รวม 39,000 บาท 
   ค1าครุภัณฑ9 รวม 39,000 บาท 
   ครุภัณฑDคอมพิวเตอรDหรืออิเล็กทรอนิกสD       
    เครื่องคอมพิวเตอรD สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 34,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ�ายเป"นค�าจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอรD  
สำหรับงานสำนักงาน * (จอแสดงภาพขนาดไม�น	อย
กว�า 19 นิ้ว) ราคา 17,000 บาท จำนวน 2 เครื่อง  
ประกอบด	วยคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 
- มีหน�วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม�น	อยกว�า 4 แกน
หลัก (4 core) มีความเร็วสัญญาณนาmิกาพ้ืนฐานไม�น	อย
กว�า 3.1 GHz หรือดีกว�า จำนวน 1 หน�วย 
- หน�วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน�วยความจำ
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน 
ขนาดไม�น	อยกว�า 4 MB 
- มีหน�วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว�า  
มีขนาดไม�น	อยกว�า 4 GB 
- มีหน�วยจัดเก็บข	อมูล ชนิด SATA หรือดีกว�า ขนาดความจุไม�
น	อยกว�า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม�
น	อยกว�า 250 GB จำนวน 1 หน�วย 
- มี DVD-RW หรือดีกว�า จำนวน 1 หน�วย 
- มีช�องเชื่อมต�อระบบ
เครือข�าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-
T หรือดีกว�า จำนวนไม�น	อยกว�า 1 ช�อง 
- มีช�องเชื่อมต�อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว�า ไม�
น	อยกว�า 3 ช�อง 
- มีแปRนพิมพDและเมาสD 
- มีจอแสดงภาพขนาดไม�น	อยกว�า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน�วย 
ตามเกณฑDราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหา 
อุปกรณDและระบบคอมพิวเตอรD ฉบับเดือน
พฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันท่ี 12 พฤษภาคม 2563  
ลำดับท่ี 6 หน	า 3 

      

    เครื่องสำรองไฟฟRา ขนาด 800 VA จำนวน 5,000 บาท 
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เพ่ือจ�ายเป"นค�าจัดซ้ือเครื่องสำรองไฟฟRา ขนาด 800 VA  
ราคาเครื่องละ 2,500.- บาท จำนวน 2 เครื่อง  
ประกอบด	วยคุณลักษณะ ดังนี้ 
- มีกำลังไฟฟRาด	านนอกไม�น	อยกว�า 800 VA (480 Watts) 
- สามารถสำรองไฟฟRาได	ไม�น	อยกว�า 15 นาที 
ตามเกณฑDราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหา 
อุปกรณDและระบบคอมพิวเตอรD ฉบับเดือน
พฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันท่ี 12 พฤษภาคม 2563  
รายการท่ี 62 หน	า 21 

      

  งบเงินอุดหนุน รวม 340,000 บาท 
   เงินอุดหนุน รวม 340,000 บาท 
   เงินอุดหนุนองคDกรประชาชน       

    
อุดหนุนคณะกรรมการหมู�บ	าน หมู�ท่ี 1 บ	านแม�สูนหลวง 
โครงการพระราชดำริด	านสาธารณะสุข ฯ ประจำป( 2565 

จำนวน 20,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ�ายเป"นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู�บ	าน หมู�ท่ี 1 บ	าน
แม�สูนหลวง เพ่ือดำเนินโครงการพระราชดำริด	าน
สาธารณสุข ฯ ประจำป( 2565 ถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว�าด	วยเงินอุดหนุนขององคDกรปกครอง
ส�วนท	องถ่ิน พุทธศักราช 2559 และท่ีแก	ไขเพ่ิมเติมถึง
ป6จจุบัน และ เป"นไปแผนพัฒนาท	องถ่ิน ( พ.ศ.2561-
2565 ) ลำดับท่ี 56 หน	า 128 

      

    
อุดหนุนคณะกรรมการหมู�บ	าน หมู�ท่ี 10 บ	านสันมะเฟ�อง 
โครงการพระราชดำริด	านสาธารณะสุข ฯ ประจำป( 2565 

จำนวน 20,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ�ายเป"นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู�บ	าน หมู�ท่ี 10 บ	าน
สันมะเฟ�อง เพ่ือดำเนินโครงการพระราชดำริด	าน
สาธารณสุข ฯ ประจำป( 2565 ถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว�าด	วยเงินอุดหนุนขององคDกรปกครอง
ส�วนท	องถ่ิน พุทธศักราช 2559 และท่ีแก	ไขเพ่ิมเติมถึง
ป6จจุบัน และ เป"นไปแผนพัฒนาท	องถ่ิน ( พ.ศ.2561-
2565 ) ลำดับท่ี 65 หน	า 131 

      

    
อุดหนุนคณะกรรมการหมู�บ	าน หมู�ท่ี 11 บ	านสันป�าเก๊ียะ 
โครงการพระราชดำริด	านสาธารณะสุข ฯ ประจำป( 2565 

จำนวน 20,000 บาท 
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เพ่ือจ�ายเป"นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู�บ	าน หมู�ท่ี 11 บ	าน
สันป�าเก๊ียะ เพ่ือดำเนินโครงการพระราชดำริด	าน
สาธารณสุข ฯ ประจำป( 2565 ถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว�าด	วยเงินอุดหนุนขององคDกรปกครอง
ส�วนท	องถ่ิน พุทธศักราช 2559 และท่ีแก	ไขเพ่ิมเติมถึง
ป6จจุบัน และ เป"นไปแผนพัฒนาท	องถ่ิน ( พ.ศ.2561-
2565 ) ลำดับท่ี 66 หน	า 131 

      

    
อุดหนุนคณะกรรมการหมู�บ	าน หมู�ท่ี 12 บ	านสันมะม�วง โครงการ
พระราชดำริด	านสาธารณะสุข ฯ ประจำป( 2565 

จำนวน 20,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ�ายเป"นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู�บ	าน หมู�ท่ี 12 บ	าน
สันมะม�วง เพ่ือดำเนินโครงการพระราชดำริด	าน
สาธารณสุข ฯ ประจำป( 2565 ถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว�าด	วยเงินอุดหนุนขององคDกรปกครอง
ส�วนท	องถ่ิน พุทธศักราช 2559 และท่ีแก	ไขเพ่ิมเติมถึง
ป6จจุบัน และ เป"นไปแผนพัฒนาท	องถ่ิน ( พ.ศ.2561-
2565 ) ลำดับท่ี 67 หน	า 132 

      

    
อุดหนุนคณะกรรมการหมู�บ	าน หมู�ท่ี 13 บ	านใหม�โป�งผา 
โครงการพระราชดำริด	านสาธารณะสุข ฯ ประจำป( 2565 

จำนวน 20,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ�ายเป"นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู�บ	าน หมู�ท่ี 13 บ	าน
ใหม�โป�งผา เพ่ือดำเนินโครงการพระราชดำริด	าน
สาธารณสุข ฯ ประจำป( 2565 ถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว�าด	วยเงินอุดหนุนขององคDกรปกครอง
ส�วนท	องถ่ิน พุทธศักราช 2559 และท่ีแก	ไขเพ่ิมเติมถึง
ป6จจุบัน และ เป"นไปแผนพัฒนาท	องถ่ิน ( พ.ศ.2561-
2565 ) ลำดับท่ี 68 หน	า 132 

      

    
อุดหนุนคณะกรรมการหมู�บ	าน หมู�ท่ี 14 บ	านสันติพัฒนา 
โครงการพระราชดำริด	านสาธารณะสุข ฯ ประจำป( 2565 

จำนวน 20,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ�ายเป"นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู�บ	าน หมู�ท่ี 14 บ	าน
สันติพัฒนา เพ่ือดำเนินโครงการพระราชดำริด	าน
สาธารณสุข ฯ ประจำป( 2565 ถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว�าด	วยเงินอุดหนุนขององคDกรปกครอง
ส�วนท	องถ่ิน พุทธศักราช 2559 และท่ีแก	ไขเพ่ิมเติมถึง
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ป6จจุบัน และ เป"นไปแผนพัฒนาท	องถ่ิน ( พ.ศ.2561-
2565 ) ลำดับท่ี 69 หน	า 132  

    
อุดหนุนคณะกรรมการหมู�บ	าน หมู�ท่ี 15 บ	านใหม�ชัยเกษม 
โครงการพระราชดำริด	านสาธารณะสุข ฯ ประจำป( 2565 

จำนวน 20,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ�ายเป"นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู�บ	าน หมู�ท่ี 15 บ	าน
ใหม�ชัยเกษม เพ่ือดำเนินโครงการพระราชดำริด	าน
สาธารณสุข ฯ ประจำป( 2565 ถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว�าด	วยเงินอุดหนุนขององคDกรปกครอง
ส�วนท	องถ่ิน พุทธศักราช 2559 และท่ีแก	ไขเพ่ิมเติมถึง
ป6จจุบัน และ เป"นไปแผนพัฒนาท	องถ่ิน ( พ.ศ.2561-
2565 ) ลำดับท่ี 70 หน	า 133 

      

    
อุดหนุนคณะกรรมการหมู�บ	าน หมู�ท่ี 16 บ	านหนองยาวใต	 
โครงการพระราชดำริด	านสาธารณะสุข ฯ ประจำป( 2565 

จำนวน 20,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ�ายเป"นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู�บ	าน หมู�ท่ี 16 บ	าน
หนองยาวใต	 เพ่ือดำเนินโครงการพระราชดำริด	าน
สาธารณสุข ฯ ประจำป( 2565 ถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว�าด	วยเงินอุดหนุนขององคDกรปกครอง
ส�วนท	องถ่ิน พุทธศักราช 2559 และท่ีแก	ไขเพ่ิมเติมถึง
ป6จจุบัน และ เป"นไปแผนพัฒนาท	องถ่ิน ( พ.ศ.2561-
2565 ) ลำดับท่ี 71 หน	า 133 

      

    
อุดหนุนคณะกรรมการหมู�บ	าน หมู�ท่ี 17 บ	านหนองยาวเหนือ 
โครงการพระราชดำริด	านสาธารณะสุข ฯ ประจำป( 2565 

จำนวน 20,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ�ายเป"นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู�บ	าน หมู�ท่ี 17 บ	าน
หนองยาวเหนือ เพ่ือดำเนินโครงการพระราชดำริด	าน
สาธารณสุข ฯ ประจำป( 2565 ถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว�าด	วยเงินอุดหนุนขององคDกรปกครอง
ส�วนท	องถ่ิน พุทธศักราช 2559 และท่ีแก	ไขเพ่ิมเติมถึง
ป6จจุบัน และ เป"นไปแผนพัฒนาท	องถ่ิน ( พ.ศ.2561-
2565 ) ลำดับท่ี 72 หน	า 133 

      

    
อุดหนุนคณะกรรมการหมู�บ	าน หมู�ท่ี 2 บ	านปางสัก โครงการ
พระราชดำริด	านสาธารณะสุข ฯ ประจำป( 2565 

จำนวน 20,000 บาท 
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เพ่ือจ�ายเป"นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู�บ	าน หมู�ท่ี 2 บ	าน
ปางสัก เพ่ือดำเนินโครงการพระราชดำริด	าน
สาธารณสุข ฯ ประจำป( 2565 ถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว�าด	วยเงินอุดหนุนขององคDกรปกครอง
ส�วนท	องถ่ิน พุทธศักราช 2559 และท่ีแก	ไขเพ่ิมเติมถึง
ป6จจุบัน และ เป"นไปแผนพัฒนาท	องถ่ิน ( พ.ศ.2561-
2565 ) ลำดับท่ี 57 หน	า 128 

      

    
อุดหนุนคณะกรรมการหมู�บ	าน หมู�ท่ี 3 บ	านแม�สูนน	อย โครงการ
พระราชดำริด	านสาธารณะสุข ฯ ประจำป( 2565 

จำนวน 20,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ�ายเป"นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู�บ	าน หมู�ท่ี 3 บ	าน
แม�สูนน	อย เพ่ือดำเนินโครงการพระราชดำริด	าน
สาธารณสุข ฯ ประจำป( 2565 ถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว�าด	วยเงินอุดหนุนขององคDกรปกครอง
ส�วนท	องถ่ิน พุทธศักราช 2559 และท่ีแก	ไขเพ่ิมเติมถึง
ป6จจุบัน และ เป"นไปแผนพัฒนาท	องถ่ิน ( พ.ศ.2561-
2565 ) ลำดับท่ี 58 หน	า 129 

      

    
อุดหนุนคณะกรรมการหมู�บ	าน หมู�ท่ี 4 บ	านสันป�าแดง โครงการ
พระราชดำริด	านสาธารณะสุข ฯ ประจำป( 2565 

จำนวน 20,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ�ายเป"นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู�บ	าน หมู�ท่ี 4 บ	าน
สันป�าแดง เพ่ือดำเนินโครงการพระราชดำริด	าน
สาธารณสุข ฯ ประจำป( 2565 ถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว�าด	วยเงินอุดหนุนขององคDกรปกครอง
ส�วนท	องถ่ิน พุทธศักราช 2559 และท่ีแก	ไขเพ่ิมเติมถึง
ป6จจุบัน และ เป"นไปแผนพัฒนาท	องถ่ิน ( พ.ศ.2561-
2565 ) ลำดับท่ี 59 หน	า 129 

      

    
อุดหนุนคณะกรรมการหมู�บ	าน หมู�ท่ี 5 บ	านล	องอ	อ โครงการ
พระราชดำริด	านสาธารณะสุข ฯ ประจำป( 2565 

จำนวน 20,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ�ายเป"นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู�บ	าน หมู�ท่ี 5 บ	าน
ล	องอ	อ เพ่ือดำเนินโครงการพระราชดำริด	าน
สาธารณสุข ฯ ประจำป( 2565 ถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว�าด	วยเงินอุดหนุนขององคDกรปกครอง
ส�วนท	องถ่ิน พุทธศักราช 2559 และท่ีแก	ไขเพ่ิมเติมถึง
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ป6จจุบัน และ เป"นไปแผนพัฒนาท	องถ่ิน ( พ.ศ.2561-
2565 ) ลำดับท่ี 60 หน	า 129 

    
อุดหนุนคณะกรรมการหมู�บ	าน หมู�ท่ี 6 บ	านต	นส	าน โครงการ
พระราชดำริด	านสาธารณะสุข ฯ ประจำป( 2565 

จำนวน 20,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ�ายเป"นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู�บ	าน หมู�ท่ี 6 บ	าน
ต	นส	าน เพ่ือดำเนินโครงการพระราชดำริด	าน
สาธารณสุข ฯ ประจำป( 2565 ถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว�าด	วยเงินอุดหนุนขององคDกรปกครอง
ส�วนท	องถ่ิน พุทธศักราช 2559 และท่ีแก	ไขเพ่ิมเติมถึง
ป6จจุบัน และ เป"นไปแผนพัฒนาท	องถ่ิน ( พ.ศ.2561-
2565 ) ลำดับท่ี 61 หน	า 130  

      

    
อุดหนุนคณะกรรมการหมู�บ	าน หมู�ท่ี 7 บ	านหนองยาว โครงการ
พระราชดำริด	านสาธารณะสุข ฯ ประจำป( 2565 

จำนวน 20,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ�ายเป"นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู�บ	าน หมู�ท่ี 7 บ	าน
หนองยาว เพ่ือดำเนินโครงการพระราชดำริด	าน
สาธารณสุข ฯ ประจำป( 2565 ถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว�าด	วยเงินอุดหนุนขององคDกรปกครอง
ส�วนท	องถ่ิน พุทธศักราช 2559 และท่ีแก	ไขเพ่ิมเติมถึง
ป6จจุบัน และ เป"นไปแผนพัฒนาท	องถ่ิน ( พ.ศ.2561-
2565 ) ลำดับท่ี 62 หน	า 130 

      

    
อุดหนุนคณะกรรมการหมู�บ	าน หมู�ท่ี 8 บ	านนิคม(เพชรไพฑูรยD) 
โครงการพระราชดำริด	านสาธารณะสุข ฯ ประจำป( 2565 

จำนวน 20,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ�ายเป"นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู�บ	าน หมู�ท่ี 8 บ	าน
นิคม:เพชรไพฑูรยD เพ่ือดำเนินโครงการพระราชดำริด	าน
สาธารณสุข ฯ ประจำป( 2565 ถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว�าด	วยเงินอุดหนุนขององคDกรปกครอง
ส�วนท	องถ่ิน พุทธศักราช 2559 และท่ีแก	ไขเพ่ิมเติมถึง
ป6จจุบัน และ เป"นไปแผนพัฒนาท	องถ่ิน ( พ.ศ.2561-
2565 ) ลำดับท่ี 63 หน	า 130 

      

    
อุดหนุนคณะกรรมการหมู�บ	าน หมู�ท่ี 9 บ	านสันดินแดง โครงการ
พระราชดำริด	านสาธารณะสุข ฯ ประจำป( 2565 

จำนวน 20,000 บาท 
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เพ่ือจ�ายเป"นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู�บ	าน หมู�ท่ี 9 บ	าน
สันดินแดง เพ่ือดำเนินโครงการพระราชดำริด	าน
สาธารณสุข ฯ ประจำป( 2565 ถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว�าด	วยเงินอุดหนุนขององคDกรปกครอง
ส�วนท	องถ่ิน พุทธศักราช 2559 และท่ีแก	ไขเพ่ิมเติมถึง
ป6จจุบัน และ เป"นไปแผนพัฒนาท	องถ่ิน ( พ.ศ.2561-
2565 )  ลำดับท่ี 64 หน	า 131 

      

 งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน รวม 2,013,000 บาท 
  งบบุคลากร รวม 240,000 บาท 
   เงินเดือน (ฝ+ายประจำ) รวม 240,000 บาท 
   ค�าตอบแทนพนักงานจ	าง จำนวน 216,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ�ายเป"นค�าตอบแทนพนักงานจ	างและเงินปรับปรุง
ค�าตอบแทนพนักงานจ	าง โดยคำนวณต้ังจ�ายไว	
จำนวน 12 เดือน ตามแผน
อัตรากำลัง 3 ป( (พ.ศ. 2564 – 2566) และท่ีแก	ไขเพ่ิมเติม
จนถึงป6จจุบัน ถือปฏิบัติตามหนังสือ
สำนักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว138  ลง
วันท่ี 30 ธันวาคม 2558 

      

   เงินเพ่ิมต�าง ๆ ของพนักงานจ	าง จำนวน 24,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ�ายเป"นเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวให	แก�พนักงาน
จ	าง ตามแผนอัตรากำลัง 3 ป( (พ.ศ. 2564 – 2566)  
และท่ีแก	ไขเพ่ิมเติมจนถึงป6จจุบัน โดยคำนวณต้ังจ�ายไว	
จำนวน 12 เดือน เป"นไปตามมาตรฐานและ
หลักเกณฑD หนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.
อบต. ท่ี มท 0809.3 / ว 1372 ลง
วันท่ี 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ  
ก.อบต. เรื่อง กำหนดมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับหลักเกณฑDการ
ให	พนักงานส�วนท	องถ่ิน ลูกจ	าง และพนักงานจ	างขององคDกร
ปกครองส�วนท	องถ่ินได	รับเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว  
(ฉบับท่ี 2) 

      

  งบดำเนินงาน รวม 703,000 บาท 
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   ค1าตอบแทน รวม 3,000 บาท 

   
ค�าตอบแทนผู	ปฏิบัติราชการอันเป"นประโยชนDแก�องคDกรปกครอง
ส�วนท	องถ่ิน 

จำนวน 3,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ�ายเงินประโยชนDตอบแทนอ่ืนเป"นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เป"นเงินรางวัลประจำป( ประจำป(งบประมาณ พ.ศ.2565 ให	แก�
พนักงานส�วนท	องถ่ินและพนักงานจ	าง ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว�าด	วยการกำหนดเงินประโยชนDตอบแทน
อ่ืนเป"นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป"นเงินรางวัลประจำป(แก�
พนักงานส�วนท	องถ่ินให	เป"นรายจ�ายอ่ืนขององคDกรปกครอง
ส�วนท	องถ่ิน พุทธศักราช 2557 และ เป"นไปตามแผนพัฒนา
ท	องถ่ิน พ.ศ.2561-2565 ลำดับท่ี 3 หน	า 137 

      

   ค1าใช5สอย รวม 700,000 บาท 

   
รายจ�ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�เข	าลักษณะรายจ�ายงบ
รายจ�ายอ่ืน ๆ 

      

    โครงการระบบการแพทยDฉุกเฉิน จำนวน 700,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ�ายเป"นค�าใช	จ�ายในการดำเนินโครงการระบบการแพทยD
ฉุกเฉินองคDการบริหารส�วนตำบลแม�สูน ได	แก� 1) เป"นการ
ดำเนินงานระบบการแพทยDฉุกเฉิน อบต.แม�สูน เป"นค�า
วัสดุ อุปกรณDประจำรถปฏิบัติการฉุกเฉินและบุคลากรทางการ
แพทยD , ค�าจ	างเหมาบริการผู	ปฏิบัติการในระบบการแพทยD
ฉุกเฉินเพ่ือปฏิบัติงานประจำในชุดปฏิบัติการ
ฉุกเฉิน ของ อบต.แม�สูน เพ่ือให	บริการ
ตลอด 24 ชั่วโมง 2) ค�าใช	จ�ายในการจัดฝWกอบรม การให	
ความรู	เครือข�ายภาคประชาชนในการปฐมพยาบาลเบ้ืองต	น
และของ อบต.แม�สูน เพ่ือให	บริการ
ตลอด 24 ชั่วโมง 3) สนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางการ
จัดเป"นหน�วยเคลื่อนท่ีสำหรับรักษาพยาบาลแบบฉุกเฉินแก�
ผู	สูงอายุและคนพิการ กำหนดให	มีการแจ	ง เรียกหน�วย
เคลื่อนท่ีสำหรับรักษาพยาบาลแบบฉุกเฉินได	
ตลอด 24 ชั่วโมง จากหมายเลขโทรศัพทDท่ีกำหนด , สนับสนุน
ภารกิจยานพาหนะและอุปกรณDรักษาพยาบาลเบ้ืองต	น รับ
ผู	ป�วยฉุกเฉินไปส�งต�อให	กับโรงพยาบาลอย�างปลอดภัย โดย
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กรณีปกติจัดให	เป"นหน�วยพาหนะรับส�งผู	สูงอายุและคนพิการท่ี
ไม�สามารถช�วยเหลือตนเองได	 ถือปฏิบัติตามแนวทาง ประกาศ
สถาบันการแพทยDฉุกเฉินแห�งชาติ เรื่อง หลักเกณฑDการ
สนับสนุนการดำเนินงานและการบริหารจัดระบบการแพทยD
ฉุกเฉินท	องถ่ิน พ.ศ. 2553 , หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0891.3/ว2826 ลง
วันท่ี 17 กันยายน 2553 , หนังสือกรมส�งเสริมการปกครอง
ท	องถ่ิน ท่ี มท 0810.5/ว3861 ลง
วันท่ี 27 พฤศจิกายน 2561 , หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด�วนท่ีสุด ท่ี มท 0819.2/ว2103 ลง
วันท่ี 8 เมษายน 2563 และ เป"นไปตามแผนพัฒนา
ท	องถ่ิน ( พ.ศ.2561-2565 ) ลำดับท่ี 2 หน	า 75  

  งบลงทุน รวม 1,070,000 บาท 
   ค1าครุภัณฑ9 รวม 1,070,000 บาท 
   ครุภัณฑDยานพาหนะและขนส�ง       

    
รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบ ไม�ต่ำกว�า 
2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนตDสูงสุด ไม�ต่ำกว�า 110 กิโลวัตตD 

จำนวน 1,070,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ�ายเป"นค�าจัดซ้ือรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตร
กระบอกสูบ ไม�ต่ำกว�า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนตD
สูงสุด ไม�ต่ำกว�า 110 กิโลวัตตD ราคาคันละ 1,070,000.-
บาท จำนวน 1 คัน ประกอบด	วยคุณลักษณะดังนี้ 
1) เครื่องยนตDดีเซล 4 สูบ พร	อมอุปกรณDตามมาตรฐาน 
2) มีประตูด	านหลัง ปaด - เปaด สำหรับยกเตียงผู	ป�วยเข	า - ออก 
3) มีตู	เก็บท�อ บรรจุกdาซไม�น	อยกว�า 2 ท�อ ท่ีแขวนน้ำเกลือ 
4) มีท่ีจัดเก็บอุปกรณDการแพทยDและอุปกรณDอ่ืนท่ีจำเป"นอย�าง
เป"นสัดส�วนเป"นระเบียบและมีความปลอดภัยจากการ
หลุด ร�วง ปลิว ออกจากท่ีจัดเก็บในกรณีท่ีรถมีการชนหรือ
กระแทกหรือพลิกคว่ำ 
5) มีวิทยุคมนาคม ระบบ VHF/FM ขนาดกำลังส�งไม�ต่ำ
กว�า 25 วัตตDพร	อมอุปกรณDตามมาตรฐานท่ีกฎหมายกำหนด 
6) เครื่องสัญญาณไฟฉุกเฉินพร	อมเครื่องขยายเสียง 
7) คุณลักษณะเฉพาะอุปกรณDการแพทยDประกอบ 
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    (1) เตียงนอนโลหะผสม แบบมีล	อเข็น ปรับเป"นรถเข็นได	 
    (2) ชุดช�วยหายใจชนิดใช	มือบีบสำหรับเด็กและผู	ใหญ� 
    (3) เครื่องส�องกล�องเสียงและเครื่องดูดของเหลวใช	กับไฟ
รถยนตD 
    (4) เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดติดผนัง 
    (5) ชุดปRองกันกระดูกคอเคลื่อน 
    (6) ชุดเฝ�อกลม 
    (7) ชุดให	ออกซิเจน แบบ Pipe Line สำหรับส�งท�อกdาซ 
    (8) อุปกรณDดามหลังชนิดสั้น 
    (9) เก	าอ้ีเคลื่อนย	ายผู	ป�วยชนิดพับเก็บได	 
    (10) ครอบหลังคาทรงสูงพร	อมติดต้ังเครื่องปรับอากาศ 
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑD ฉบับเดือน
ธันวาคม 2563 หน	า 17  ลำดับท่ี 8.7 คุณลักษณะเฉพาะ
สังเขป หน	า 75-76 

      
  

       

 งานศูนย9บริการสาธารณสุข รวม 174,470 บาท 
  งบบุคลากร รวม 162,230 บาท 
   เงินเดือน (ฝ+ายประจำ) รวม 162,230 บาท 
   ค�าตอบแทนพนักงานจ	าง จำนวน 147,170 บาท 

      

  

เพ่ือจ�ายเป"นค�าตอบแทนพนักงานจ	างและเงินปรับปรุง
ค�าตอบแทนพนักงานจ	าง โดยคำนวณต้ังจ�ายไว	
จำนวน 12 เดือน ตามแผน
อัตรากำลัง 3 ป( (พ.ศ. 2564 – 2566) และท่ีแก	ไขเพ่ิมเติม
จนถึงป6จจุบัน ถือปฏิบัติตามหนังสือ
สำนักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว138   
ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2558 
  

      

   เงินเพ่ิมต�าง ๆ ของพนักงานจ	าง จำนวน 15,060 บาท 

      

  

เพ่ือจ�ายเป"นเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวให	แก�พนักงาน
จ	าง ตามแผนอัตรากำลัง 3 ป( (พ.ศ. 2564 – 2566) 
และท่ีแก	ไขเพ่ิมเติมจนถึงป6จจุบัน โดยคำนวณต้ังจ�ายไว	
จำนวน 12 เดือน เป"นไปตามมาตรฐานและ
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หลักเกณฑD หนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.
อบต. ท่ี มท 0809.3 / ว 1372 ลง
วันท่ี 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.
อบต. เรื่อง กำหนดมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับหลักเกณฑDการให	
พนักงานส�วนท	องถ่ิน ลูกจ	าง และพนักงานจ	างขององคDกร
ปกครองส�วนท	องถ่ินได	รับเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว  
(ฉบับท่ี 2) 

  งบดำเนินงาน รวม 12,240 บาท 
   ค1าตอบแทน รวม 12,240 บาท 

   
ค�าตอบแทนผู	ปฏิบัติราชการอันเป"นประโยชนDแก�องคDกรปกครอง
ส�วนท	องถ่ิน 

จำนวน 12,240 บาท 

      

  

เพ่ือจ�ายเงินประโยชนDตอบแทนอ่ืนเป"นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เป"นเงินรางวัลประจำป( ประจำป(งบประมาณ พ.ศ.2565 ให	แก�
พนักงานส�วนท	องถ่ินและพนักงานจ	าง ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว�าด	วยการกำหนดเงินประโยชนDตอบแทน
อ่ืนเป"นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป"นเงินรางวัลประจำป(แก�
พนักงานส�วนท	องถ่ินให	เป"นรายจ�ายอ่ืนขององคDกรปกครอง
ส�วนท	องถ่ิน พุทธศักราช 2557 และ เป"นไปตามแผนพัฒนา
ท	องถ่ิน พ.ศ.2561-2565 ลำดับท่ี 3 หน	า 137 

      

 

201 



แผนงานสังคมสงเคราะห� 
 งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห� รวม 901,740 บาท 
  งบบุคลากร รวม 893,740 บาท 
   เงินเดือน (ฝ)ายประจำ) รวม 893,740 บาท 
   เงินเดือนข	าราชการ หรือพนักงานส�วนท	องถ่ิน จำนวน 218,400 บาท 

      

  

เพ่ือจ�ายเป#นเงินเดือนพนักงานส�วนตำบลและเงินปรับปรุง
เงินเดือนพนักงานส�วนตำบลประจำป) ตามแผน
อัตรากำลัง 3 ป) (พ.ศ. 2564 – 2566) และท่ีแก	ไขเพ่ิมเติม
จนถึงป7จจุบัน โดยคำนวณต้ังจ�ายไว	จำนวน 12 เดือน เป#นไป
ตาม พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส�วน
ท	องถ่ิน พ.ศ. 2542 , หนังสือสำนักงาน กจ. กท. และ ก.
อบต. ท่ี มท 0809.2 / ว138  ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2558 

      

   ค�าตอบแทนพนักงานจ	าง จำนวน 639,740 บาท 

      

  

เพ่ือจ�ายเป#นค�าตอบแทนพนักงานจ	างและเงินปรับปรุง
ค�าตอบแทนพนักงานจ	าง โดยคำนวณต้ังจ�ายไว	
จำนวน 12 เดือน ตามแผน
อัตรากำลัง 3 ป) (พ.ศ. 2564 – 2566) และท่ีแก	ไข 
เพ่ิมเติมจนถึงป7จจุบัน ถือปฏิบัติตามหนังสือ
สำนักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว138   
ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2558 

      

   เงินเพ่ิมต�าง ๆ ของพนักงานจ	าง จำนวน 35,600 บาท 

      

  

เพ่ือจ�ายเป#นเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวให	แก�พนักงาน
จ	าง ตามแผนอัตรากำลัง 3 ป) (พ.ศ. 2564 – 2566)  
และท่ีแก	ไขเพ่ิมเติมจนถึงป7จจุบัน โดยคำนวณต้ังจ�ายไว	
จำนวน 12 เดือน เป#นไปตามมาตรฐานและ
หลักเกณฑF หนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.
อบต. ท่ี มท 0809.3 / ว 1372 ลง
วันท่ี 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.
อบต. เรื่อง กำหนดมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับหลักเกณฑFการให	
พนักงานส�วนท	องถ่ิน ลูกจ	าง และพนักงานจ	างขององคFกร
ปกครองส�วนท	องถ่ินได	รับเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว  
(ฉบับท่ี 2) 
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  งบดำเนินงาน รวม 8,000 บาท 
   ค-าตอบแทน รวม 8,000 บาท 

   
ค�าตอบแทนผู	ปฏิบัติราชการอันเป#นประโยชนFแก�องคFกรปกครอง
ส�วนท	องถ่ิน 

จำนวน 8,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ�ายเงินประโยชนFตอบแทนอ่ืนเป#นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป#นเงินรางวัลประจำป) ประจำป)งบประมาณ พ.ศ.
2565 ให	แก�พนักงานส�วนท	องถ่ินและพนักงานจ	าง ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด	วยการกำหนดเงินประโยชนF
ตอบแทนอ่ืนเป#นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป#นเงินรางวัล
ประจำป)แก�พนักงานส�วนท	องถ่ินให	เป#นรายจ�ายอ่ืนของ
องคFกรปกครองส�วนท	องถ่ิน พุทธศักราช 2557 และ เป#นไป
ตามแผนพัฒนาท	องถ่ิน พ.ศ.2561-2565 ลำดับ
ท่ี 3 หน	า 137 

      

 งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห� รวม 100,000 บาท 
  งบดำเนินงาน รวม 90,000 บาท 
   ค-าใช1สอย รวม 90,000 บาท 

   
รายจ�ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�เข	าลักษณะรายจ�ายงบ
รายจ�ายอ่ืน ๆ 

      

    โครงการจิตอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตตำบลแม�สูน จำนวน 70,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ�ายเป#นค�าใช	จ�ายในการดำเนินโครงการจิตอาสา 
พัฒนาคุณภาพชีวิตตำบลแม�สูน ได	แก� ค�าวัสดุอุปกรณF ค�า
ปNายโครงการ ค�าวิทยากร ค�าอาหาร อาหารว�าง
พร	อม เครื่องด่ืม และ ค�าใช	จ�ายอ่ืนตามความจำเป#นและ
ประหยัด ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวง มหาดไทยว�าด	วยค�าใช	จ�ายในการฝQกอบรม  
และการเข	ารับการฝQกอบรมของเจ	าหน	าท่ี
ท	องถ่ิน พ.ศ. 2557 และ เป#นไปตามแผนพัฒนา
ท	องถ่ิน ( พ.ศ.2561-2565 ) ลำดับท่ี 4 หน	า 77 

      

    โครงการส�งเสริมคุณภาพชีวิตผู	พิการและผู	ดูแลผู	พิการ ฯ จำนวน 20,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ�ายเป#นค�าใช	จ�ายในการดำเนินทำโครงการส�งเสริม
คุณภาพชีวิตผู	พิการและผู	ดูแลผู	พิการ ฯ ได	แก� ค�าวัสดุ
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อุปกรณF ค�าปNายโครงการ ค�าวิทยากร ค�าอาหาร อาหารว�าง
พร	อม เครื่องด่ืม และ ค�าใช	จ�ายอ่ืนตามความจำเป#นและ
ประหยัด ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวง มหาดไทยว�าด	วยค�าใช	จ�ายในการฝQกอบรม  
และการเข	ารับการฝQกอบรมของเจ	าหน	าท่ี
ท	องถ่ิน พ.ศ. 2557 และ เป#นไปตามแผนพัฒนา
ท	องถ่ิน ( พ.ศ.2561-2565 ) ลำดับท่ี 1 หน	า 76 

  งบเงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท 
   เงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท 
   เงินอุดหนุนองคFกรประชาชน       
    อุดหนุนศูนยFพัฒนาครอบครัว โครงการอบรมโรงเรียนครอบครัว จำนวน 10,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ�ายเป#นเงินอุดหนุน ศูนยFพัฒนาครอบครัวตำบล 
แม�สูน เพ่ือดำเนินการโครงการอบรมโรงเรียน
ครอบครัว ประจำป)งบประมาณ พ.ศ. 2565 ถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด	วยเงินอุดหนุนขององคFกร
ปกครองส�วนท	องถ่ิน พ.ศ. 2559 และท่ีแก	ไขเพ่ิมเติมถึง
ป7จจุบัน และ เป#นไปตามแผนพัฒนาท	องถ่ิน  
( พ.ศ.2561-2565 ) ลำดับท่ี 2 หน	า 76 
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แผนงานเคหะและชุมชน 
 งานกำจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล รวม 2,023,000 บาท 
  งบบุคลากร รวม 840,000 บาท 
   เงินเดือน (ฝ*ายประจำ) รวม 840,000 บาท 
   ค�าตอบแทนพนักงานจ�าง จำนวน 756,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ�ายเป�นค�าตอบแทนพนักงานจ�างและเงินปรับปรุง
ค�าตอบแทนพนักงานจ�าง โดยคำนวณต้ังจ�ายไว�
จำนวน 12 เดือน ตามแผน
อัตรากำลัง 3 ป- (พ.ศ. 2564 – 2566) และท่ีแก�ไข 
เพ่ิมเติมจนถึงป8จจุบัน ถือปฏิบัติตามหนังสือ
สำนักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว138   
ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2558 

      

   เงินเพ่ิมต�าง ๆ ของพนักงานจ�าง จำนวน 84,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ�ายเป�นเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวให�แก�พนักงาน
จ�าง ตามแผนอัตรากำลัง 3 ป- (พ.ศ. 2564 – 2566)  
และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติมจนถึงป8จจุบัน โดยคำนวณต้ังจ�ายไว�
จำนวน 12 เดือน เป�นไปตามมาตรฐานและ
หลักเกณฑE หนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.
อบต. ท่ี มท 0809.3 / ว 1372 ลง
วันท่ี 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ  
ก.อบต. เรื่อง กำหนดมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับหลักเกณฑEการ
ให�พนักงานส�วนท�องถ่ิน ลูกจ�าง และพนักงานจ�างขององคEกร
ปกครองส�วนท�องถ่ินได�รับเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว  
(ฉบับท่ี 2) 

      

  งบดำเนินงาน รวม 1,183,000 บาท 
   ค-าตอบแทน รวม 63,000 บาท 

   
ค�าตอบแทนผู�ปฏิบัติราชการอันเป�นประโยชนEแก�องคEกรปกครอง
ส�วนท�องถ่ิน 

จำนวน 63,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ�ายเงินประโยชนEตอบแทนอ่ืนเป�นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป�นเงินรางวัลประจำป- ประจำป-งบประมาณ  
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พ.ศ.2565 ให�แก�พนักงานส�วนท�องถ่ินและพนักงานจ�าง ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยการกำหนดเงินประโยชนE
ตอบแทนอ่ืนเป�นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป�นเงินรางวัล
ประจำป-แก�พนักงานส�วนท�องถ่ินให�เป�นรายจ�ายอ่ืนของ
องคEกรปกครองส�วนท�องถ่ิน พุทธศักราช 2557 และ เป�นไป
ตามแผนพัฒนาท�องถ่ิน พ.ศ.2561-2565 ลำดับ
ท่ี 3 หน�า 137 

   ค-าใช1สอย รวม 1,100,000 บาท 
   รายจ�ายเพ่ือให�ได�มาซ่ึงบริการ       
    ค�าจ�างเหมาบริการต�าง ๆ จำนวน 1,100,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ�ายเป�น ค�าถ�ายเอกสาร ค�าเย็บหนังสือหรือเข�าปก
หนังสือ ค�าซักฟอก ค�ากำจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล ค�าระวาง
รถบรรทุก ค�าเช�าทรัพยEสิน ค�าโฆษณาและ
เผยแพร� ประชาสัมพันธE ค�าธรรมเนียมต�างๆ ค�าเบ้ีย
ประกัน ค�าใช�จ�ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา  ค�าจ�าง
เหมาบุคคลภายนอก ค�าจ�างแรงานราษฎรกรณีดำเนินการ
เอง ค�าจ�างเหมาท่ีมีลักษณะจ�างทำเพ่ือให�ได�มาซ่ึงปQาย
ประชาสัมพันธEหรือปQายชื่อสำนักงาน ค�าติดต้ังไฟฟQาเพ่ือใช�ใน
ราชการ ค�าติดต้ังประปาเพ่ือใช�ในราชการ ค�าติดต้ัง
โทรศัพทE ค�าใช�จ�ายต�าง ๆ ในการติดต้ังโทรศัพทE ค�าติดต้ัง
เครื่องรับสัญญาณต�าง ๆ ฯลฯ รายละเอียดและนิยาม
ความหมาย ตามรูปแบบการจำแนกประเภท
รายรับ – รายจ�าย งบประมาณรายจ�ายประจำป-ขององคEกร
ปกครองส�วนท�องถ่ิน หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว1095 ลง
วันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 

      

   ค-าวัสดุ รวม 20,000 บาท 
   วัสดุเครื่องแต�งกาย จำนวน 20,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ�ายเป�นค�าวัสดุเครื่องแต�งกาย  รายจ�ายเพ่ือให�ได�มาซ่ึง
สิ่งของท่ีมีลักษณะโดยสภาพไม�คงทนถาวร หรือตามปกติมี
อายุการใช�งานไม�ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยน
สภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ประเภทวัสดุคงทน อาทิ
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เช�น เครื่องแบบ/ชุดปฏิบัติงาน เสื้อ กางเกง ผ�า เครื่องหมาย
ต�าง ๆ ถุงเท�า/ถุงมือ รองเท�า เข็มขัด หมวก ผ�าผูกคอ เสื้อ
สะท�อนแสง เสื้อชูชีพ ชุดดับเพลิงรวมถึงชนิดกันไฟ(ไม�รวมถัง
ออกซิเจน) ฯลฯ และหรือประเภทวัสดุสิ้นเปลือง อาทิ
เช�น วุฒิบัตร อปพร. บัตรประจำตัว อปพร. เข็ม
เครื่องหมาย อปพร. ฯลฯ ดังรายละเอียดและนิยาม
ความหมายท่ีได�กำหนดไว� ตามรูปแบบการจำแนกประเภท
รายรับ – รายจ�าย งบประมาณรายจ�ายประจำป-ขององคEกร
ปกครองส�วนท�องถ่ิน (หนังสือกรมส�งเสริมการปกครอง
ท�องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว1095 ลง
วันท่ี 28 พฤษภาคม 2564)  
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แผนงานสร�างความเข�มแข็งของชุมชน 
 งานส�งเสริมและสนับสนุนความเข�มแข็งชุมชน รวม 515,000 บาท 
  งบดำเนินงาน รวม 315,000 บาท 
   ค�าใช�สอย รวม 315,000 บาท 

   
รายจ�ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�เข�าลักษณะรายจ�าย
งบรายจ�ายอ่ืน ๆ 

      

    โครงการค�ายอบรมธรรมะสร�างสุข จำนวน 30,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ�ายเป+นค�าใช�จ�ายในการดำเนินการโครงการค�ายอบรม
ธรรมะสร�างสุข ให�แก�ประชาชน โดยจ�ายเป+นค�าใช�จ�าย
เก่ียวกับ ค�าสมนาคุณวิทยากร ค�าอาหาร อาหารว�างและ
เครื่องด่ืม ค�าป0ายโครงการ ค�าป0ายประชาสัมพันธ1 ค�าจัดทำ
ป0ายชื่อหรือทีมผู�เข�าร�วมอบรม ค�าจัดทำเกียรติบัตรหรือ
ประกาศเกียรติคุณ ค�าเช�าหรือค�าบริการ ค�าวัสดุ
อุปกรณ1 ค�าใช�จ�ายเก่ียวกับสถานท่ี และ ค�าใช�จ�ายอ่ืนตาม
ความจำเป+นและประหยัด ฯลฯ เป+นไป
ตาม ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยค�าใช�จ�ายในการ
ฝ8กอบรมขององค1กรปกครองส�วน
ท�องถ่ิน พ.ศ. 2557 , และ เป+นไปตามแผนพัฒนา
ท�องถ่ิน ( พ.ศ.2561-2565 ) ลำดับท่ี 5 หน�า 79 

      

    
โครงการพัฒนาผู�สูงอายุสร�างพ้ืนท่ีการเรียนรู�และการดูแล 
กันในชุมชนตำบลแม�สูน 

จำนวน 45,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ�ายเป+นค�าใช�จ�ายในการดำเนินการโครงการพัฒนา
ผู�สูงอายุสร�างพ้ืนท่ีการเรียนรู�และการดูแลกันในชุมชน 
ตำบลแม�สูน โดยจ�ายเป+นค�าใช�จ�ายเก่ียวกับ ค�าสมนาคุณ
วิทยากร ค�าอาหาร อาหารว�างและเครื่องด่ืม ค�าป0าย
โครงการ ค�าป0ายประชาสัมพันธ1 ค�าจัดทำป0ายชื่อหรือทีม
ผู�เข�าร�วมอบรม ค�าจัดทำเกียรติบัตรหรือประกาศเกียรติ
คุณ ค�าเช�าหรือค�าบริการ ค�าวัสดุอุปกรณ1 ค�าใช�จ�ายเก่ียวกับ
สถานท่ี และ ค�าใช�จ�ายอ่ืนตามความจำเป+นและ
ประหยัด ฯลฯ เป+นไปตาม ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย  
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ว�าด�วยค�าใช�จ�ายในการฝ8กอบรมขององค1กรปกครองส�วน
ท�องถ่ิน พ.ศ. 2557 , และ เป+นไปตามแผนพัฒนา
ท�องถ่ิน ( พ.ศ.2561-2565 ) ลำดับท่ี 3 หน�า 78 

    โครงการเยาวชนแม�สูนสมานฉันท1 จำนวน 40,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ�ายเป+นค�าใช�จ�ายในการดำเนินการโครงการเยาวชนแม�
สูนสมานฉันท1 โดยจ�ายเป+นค�าใช�จ�ายเก่ียวกับ ค�าสมนาคุณ
วิทยากร ค�าอาหาร อาหารว�างและเครื่องด่ืม ค�าป0าย
โครงการ ค�าป0ายประชาสัมพันธ1 ค�าจัดทำป0ายชื่อหรือทีม
ผู�เข�าร�วมอบรม ค�าจัดทำเกียรติบัตรหรือประกาศเกียรติ
คุณ ค�าเช�าหรือค�าบริการ ค�าวัสดุอุปกรณ1 ค�าใช�จ�ายเก่ียวกับ
สถานท่ี และ ค�าใช�จ�ายอ่ืนตามความจำเป+นและ
ประหยัด ฯลฯ เป+นไปตาม ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว�า
ด�วยค�าใช�จ�ายในการฝ8กอบรมขององค1กรปกครองส�วน
ท�องถ่ิน พ.ศ. 2557 และ เป+นไปตามแผนพัฒนา
ท�องถ่ิน ( พ.ศ.2561-2565 ) ลำดับท่ี 4 หน�า 79 

      

    โครงการส�งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ1ชุมชน จำนวน 15,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ�ายเป+นค�าใช�จ�ายในการดำเนินการโครงการส�งเสริมและ
พัฒนาผลิตภัณฑ1ชุมชน โดยจ�ายเป+นค�าใช�จ�ายเก่ียวกับ ค�า
สมนาคุณวิทยากร ค�าอาหาร อาหารว�างและเครื่องด่ืม ค�า
ป0ายโครงการ ค�าป0ายประชาสัมพันธ1 ค�าจัดทำป0ายชื่อหรือทีม
ผู�เข�าร�วมอบรม ค�าจัดทำเกียรติบัตรหรือประกาศเกียรติ
คุณ ค�าเช�าหรือค�าบริการ ค�าวัสดุอุปกรณ1 ค�าใช�จ�ายเก่ียวกับ
สถานท่ี และ ค�าใช�จ�ายอ่ืนตามความจำเป+นและ
ประหยัด ฯลฯ เป+นไปตาม ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว�า
ด�วยค�าใช�จ�ายในการฝ8กอบรมขององค1กรปกครองส�วน
ท�องถ่ิน พ.ศ. 2557 และ เป+นไปตามแผนพัฒนา
ท�องถ่ิน ( พ.ศ.2561-2565 ) ลำดับท่ี 3 หน�า 84 
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โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพเครือข�ายคุ�มครองเด็ก 
ตำบลแม�สูน 

จำนวน 15,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ�ายเป+นค�าใช�จ�ายในการดำเนินโครงการอบรมพัฒนา
ศักยภาพเครือข�ายคุ�มครองเด็กตำบลแม�สูน โดยจ�ายเป+น
ค�าใช�จ�ายเก่ียวกับ ค�าสมนาคุณวิทยากร ค�าอาหาร อาหาร 
ว�างและเครื่องด่ืม ค�าป0ายโครงการ ค�าป0ายประชาสัมพันธ1  
ค�าจัดทำป0ายชื่อหรือทีมผู�เข�าร�วมอบรม ค�าจัดทำเกียรติบัตร
หรือประกาศเกียรติคุณ ค�าเช�าหรือค�าบริการ ค�าวัสดุ
อุปกรณ1 ค�าใช�จ�ายเก่ียวกับสถานท่ี และ ค�าใช�จ�ายอ่ืนตาม
ความจำเป+นและประหยัด ฯลฯ เป+นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยค�าใช�จ�ายในการฝ8กอบรมของ
องค1กรปกครองส�วนท�องถ่ิน พ.ศ. 2557 และ เป+นไปตาม
แผนพัฒนาท�องถ่ิน ( พ.ศ.2561-2565 ) ลำดับท่ี 2 หน�า 78 

      

    โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู�สูงอายุตำบลแม�สูน จำนวน 50,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ�ายเป+นค�าใช�จ�ายในการดำเนินโครงการอบรมพัฒนา
ศักยภาพผู�สูงอายุตำบลแม�สูน โดยจ�ายเป+นค�าใช�จ�าย
เก่ียวกับ ค�าสมนาคุณวิทยากร ค�าอาหาร อาหารว�างและ
เครื่องด่ืม ค�าป0ายโครงการ ค�าป0ายประชาสัมพันธ1 ค�าจัดทำ
ป0ายชื่อหรือทีมผู�เข�าร�วมอบรม ค�าจัดทำเกียรติบัตรหรือ
ประกาศเกียรติคุณ ค�าเช�าหรือค�าบริการ ค�าวัสดุ
อุปกรณ1 ค�าใช�จ�ายเก่ียวกับสถานท่ี และ ค�าใช�จ�ายอ่ืนตาม
ความจำเป+นและประหยัด ฯลฯ เป+นไป
ตาม ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยค�าใช�จ�ายใน 
การฝ8กอบรมขององค1กรปกครองส�วนท�องถ่ิน พ.ศ. 2557  
และ เป+นไปตามแผนพัฒนาท�องถ่ิน  
( พ.ศ.2561-2565 ) ลำดับท่ี 5 หน�า 77 
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โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพ่ือการเรียนรู�ผู�สูงอายุ
ตำบลแม�สูน 

จำนวน 120,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ�ายเป+นค�าใช�จ�ายในการดำเนินโครงการอบรมและ 
ทัศนศึกษาดูงานเพ่ือการเรียนรู�ผู�สูงอายุตำบลแม�สูน  
โดยจ�ายเป+นค�าใช�จ�ายเก่ียวกับ ค�าสมนาคุณ
วิทยากร ค�าอาหาร อาหารว�างและเครื่องด่ืม ค�าป0าย
โครงการ ค�าป0ายประชาสัมพันธ1 ค�าจัดทำป0ายชื่อหรือทีม
ผู�เข�าร�วมอบรม ค�าจัดทำเกียรติบัตรหรือประกาศเกียรติ
คุณ ค�าเช�าหรือค�าบริการ ค�าวัสดุอุปกรณ1 ค�าใช�จ�ายเก่ียวกับ
สถานท่ี และ ค�าใช�จ�ายอ่ืนตามความจำเป+นและ
ประหยัด ฯลฯ เป+นไปตาม ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย  
ว�าด�วยค�าใช�จ�ายในการฝ8กอบรมขององค1กรปกครองส�วน
ท�องถ่ิน พ.ศ. 2557 และ เป+นไปตามแผนพัฒนา
ท�องถ่ิน ( พ.ศ.2561-2565 ) ลำดับท่ี 1 หน�า 78 

      

  งบเงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท 
   เงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท 
   เงินอุดหนุนส�วนราชการ       

    
อุดหนุน ศป.ปส. อำเภอฝาง โครงการป0องกันและ 
แก�ไขปLญหายาเสพติด 

จำนวน 50,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ�ายเป+นเงินอุดหนุน ศป.ปส. อำเภอฝาง เพ่ือ
ดำเนินการ โครงการป0องกันและแแก�ไขปLญหายาเสพ
ติด ประจำปNงบประมาณ พ.ศ. 2565 ถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยเงินอุดหนุนขององค1กรปกครอง
ส�วนท�องถ่ิน พ.ศ. 2559 และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติมถึง
ปLจจุบัน และ เป+นไปตามแผนพัฒนาท�องถ่ิน  
( พ.ศ.2561-2565 ) ลำดับท่ี 18 หน�า 142 

      

    

อุดหนุนกองร�อยตำรวจตระเวนชายแดนท่ี 334 โครงการ
การศึกษาเพ่ือต�อต�านการใช�ยาเสพติดในเด็กนักเรียน  
(D.A.R.E. ประเทศไทย) 

จำนวน 70,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ�ายเป+นเงินอุดหนุนกองร�อยตำรวจตระเวนชายแดน
ท่ี 334 เพ่ือดำเนินการโครงการการศึกษาเพ่ือต�อต�านการใช�
ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E. ประเทศไทย)  
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ประจำปNงบประมาณ พ.ศ. 2565 ถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยเงินอุดหนุนขององค1กรปกครอง
ส�วนท�องถ่ิน พ.ศ. 2559 และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติมถึง
ปLจจุบัน และ เป+นไปตามแผนพัฒนาท�องถ่ิน  
( พ.ศ.2561-2565 ) ลำดับท่ี 19 หน�า 142 

    
อุดหนุนท่ีทำการปกครองอำเภอฝาง โครงการงานประเพณี
สงกรานต1 

จำนวน 10,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ�ายเป+นเงินอุดหนุนท่ีทำการปกครองอำเภอฝาง  
เพ่ือดำเนินการ โครงการงานประเพณีสงกรานต1  
ประจำปNงบประมาณ พ.ศ. 2565 ถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยเงินอุดหนุนขององค1กรปกครอง
ส�วนท�องถ่ิน พ.ศ. 2559 และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติมถึง
ปLจจุบัน และ เป+นไปตามแผนพัฒนาท�องถ่ิน 
( พ.ศ.2561-2565 ) ลำดับท่ี 16 หน�า 141 

      

    
อุดหนุนท่ีทำการปกครองอำเภอฝาง โครงการมหกรรม 
ไม�ดอกไม�ประดับ จังหวัดเชียงใหม� 

จำนวน 40,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ�ายเป+นเงินอุดหนุนท่ีทำการปกครองอำเภอฝาง  
เพ่ือดำเนินการ โครงการมหกรรมไม�ดอกไม�ประดับ  
จังหวัดเชียงใหม� ประจำปNงบประมาณ พ.ศ. 2565 ถือปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยเงินอุดหนุนของ
องค1กรปกครองส�วนท�องถ่ิน พ.ศ. 2559 และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม
ถึงปLจจุบัน และ เป+นไปตามแผนพัฒนาท�องถ่ิน  
( พ.ศ.2561-2565 ) ลำดับท่ี 14 หน�า 140 

      

   เงินอุดหนุนองค1กรประชาชน       
    อุดหนุนกลุ�มพัฒนาสตรีตำบลแม�สูน จำนวน 30,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ�ายเป+นเงินอุดหนุนกลุ�มพัฒนาสตรีตำบลแม�สูน  
เพ่ือดำเนินการ โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีตำบลแม�
สูน ประจำปNงบประมาณ พ.ศ. 2565 ถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยเงินอุดหนุนขององค1กรปกครอง
ส�วนท�องถ่ิน พ.ศ. 2559 และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติมถึง
ปLจจุบัน และ เป+นไปตามแผนพัฒนาท�องถ่ิน  
( พ.ศ.2561-2565 ) ลำดับท่ี 3 หน�า 76 

      

212 



แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

 งานกีฬาและนันทนาการ รวม 50,000 บาท 

  งบดำเนินงาน รวม 50,000 บาท 

   ค�าใช!สอย รวม 50,000 บาท 

   
รายจ�ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�เข�าลักษณะรายจ�าย
งบรายจ�ายอ่ืน ๆ 

      

    
โครงการส�งเสริมและสนับสนุนการออกกำลังกายเพ่ือสุขภาพ
ของประชาชนตำบลแม�สูน 

จำนวน 50,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ�ายเป-นค�าใช�จ�ายในการดำเนินโครงการส�งเสริมและ
สนับสนุนการออกกำลังกายเพ่ือสุขภาพของประชาชนตำบล
แม�สูน เช�น ค�าวัสดุอุปกรณ0 ค�าของรางวัล ค�าอาหารและ
เครื่องด่ืม ค�าซ้ือสิ่งของ ค�าเช�าเครื่องเสียง เครื่อง
ดนตรี และ ค�าใช�จ�ายอ่ืนตามความจำเป-นและ
ประหยัด ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยการ
เบิกจ�ายค�าใช�จ�ายในการจัดงาน การจัดการแข�งขันกีฬาและ
การส�งนักกีฬาเข�าร�วมการแข�งขันกีฬาขององค0กรปกครอง
ส�วนท�องถ่ิน พ.ศ. 2559 และ เป-นไปตามแผนพัฒนา
ท�องถ่ิน ( พ.ศ.2561-2565 ) ลำดับท่ี 5 หน�า 82  

      

 งานศาสนาวัฒนธรรมท!องถ่ิน รวม 297,000 บาท 

  งบดำเนินงาน รวม 297,000 บาท 

   ค�าใช!สอย รวม 297,000 บาท 

   
รายจ�ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�เข�าลักษณะรายจ�าย
งบรายจ�ายอ่ืน ๆ 

      

    โครงการจัดทำฐานข�อมูลภูมิปDญญาท�องถ่ิน 5 ด�าน จำนวน 5,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ�ายเป-นค�าใช�จ�ายในการดำเนินโครงการจัดทำฐานข�อมูล
ภูมิปDญญาท�องถ่ิน 5 ด�าน โดยจ�ายเป-น ค�าวัสดุอุปกรณ0 ค�า
จัดทำเอกสาร แบบพิมพ0ต�าง ๆ ค�าดำเนินการจัดเก็บข�อมูล
หรือแบบสำรวจ ค�าตรวจสอบประเมินและรายงานผล ค�า
รับรอง และ ค�าใช�จ�ายอ่ืนตามความจำเป-นและ
ประหยัด ฯลฯ ถือปฏิบัติตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�า
ด�วยการเบิกค�าใช�จ�ายในการบริหารงานขององค0กรปกครอง
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ส�วนท�องถ่ิน พ.ศ. 2562 และ เป-นไปตามแผนพัฒนา
ท�องถ่ิน ( พ.ศ.2561-2565 ) ลำดับท่ี 7 หน�า 99 

    โครงการต้ังธรรมหลวง เทศมหาชาติ จำนวน 30,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ�ายเป-นค�าใช�จ�ายในการดำเนินโครงการต้ังธรรม
หลวง เทศมหาชาติ ได�แก� ค�ารับรอง ค�าอาหาร , ค�าอาหาร
ว�าง , ค�าพิธีการต�าง ๆ ค�าสถานท่ี , ค�าจ�างเหมาตกแต�ง
สถานท่ี , ค�าสาธารณูปโภค ค�าเช�าหรือค�าบริการ ค�า
มหรสพ ฯลฯ และ ค�าใช�จ�ายอ่ืน ๆ ตามความจำเป-นและ
ประหยัด โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�า
ด�วยการเบิกค�าใช�จ�ายในการจัดงาน การจัดการแข�งขันกีฬา
และการส�งนักกีฬา เข�าร�วมการแข�งขันขององค0กรปกครอง
ส�วนท�องถ่ิน พ.ศ. 2559 และ เป-นไปตามแผนพัฒนา
ท�องถ่ิน ( พ.ศ.2561-2565 ) ลำดับท่ี 6 หน�า 99  

      

    โครงการธรรมสัญจร จำนวน 20,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ�ายเป-นค�าใช�จ�ายในการดำเนินโครงการธรรม
สัญจร ได�แก� ค�าวัสดุอุปกรณ0  ค�าปJาย ค�าวิทยากร ค�าอาหาร
ว�างพร�อมเครื่องด่ืม ฯลฯ และค�าใช�จ�ายอ่ืน ๆ ตามความ
จำเป-นและประหยัด โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยค�าใช�จ�ายในการฝLกอบรม และ
การเข�ารับการฝLกอบรมของเจ�าหน�าท่ี
ท�องถ่ิน พ.ศ. 2557 และ เป-นไปตามแผนพัฒนา
ท�องถ่ิน ( พ.ศ.2561-2565 ) ลำดับท่ี 6 หน�า 99 

      

    โครงการประเพณีหล�อเทียนและถวายเทียนพรรษา จำนวน 30,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ�ายเป-นค�าใช�จ�ายในการดำเนินโครงการประเพณีหล�อ
เทียนและถวายเทียนพรรษา ได�แก� ค�า
รับรอง ค�าอาหาร , ค�าอาหารว�าง , ค�าพิธีการต�าง ๆ ค�า
สถานท่ี , ค�าจ�างเหมาตกแต�งสถานท่ี , ค�าเช�า
หรือ ค�าบริการ ค�ามหรสพ และ ค�าใช�จ�ายอ่ืนตามความจำ
เป-นและประหยัด ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตาม ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยการเบิกค�าใช�จ�ายในการจัด
งาน การจัดการแข�งขันกีฬาและการส�งนักกีฬา เข�าร�วมการ
แข�งขันขององค0กรปกครองส�วน
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ท�องถ่ิน พ.ศ. 2559 และ เป-นไปตามแผนพัฒนา
ท�องถ่ิน ( พ.ศ.2561-2565 ) ลำดับท่ี 3 หน�า 98  

    โครงการฟNOนฟู สืบสาน อักษรล�านนา จำนวน 10,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ�ายเป-นค�าใช�จ�ายในการดำเนินโครงการฟNOนฟู สืบ
สาน อักษรล�านนา ได�แก� ค�าวัสดุอุปกรณ0 ค�าปJาย ค�า
วิทยากร ค�าอาหารว�างพร�อมเครื่องด่ืม ฯลฯ และค�าใช�จ�าย
อ่ืน ๆ ตามความจำเป-นและประหยัด โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยค�าใช�จ�ายในการ
ฝLกอบรม และการเข�ารับการฝLกอบรมของเจ�าหน�าท่ี
ท�องถ่ิน พ.ศ. 2557 และ เป-นไปตามแผนพัฒนา
ท�องถ่ิน ( พ.ศ.2561-2565 ) ลำดับท่ี 6 หน�า 99 

      

    โครงการวัด ประชารัฐ สร�างสุข ฯ จำนวน 12,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ�ายเป-นค�าใช�จ�ายในการดำเนินโครงการวัด ประชา
รัฐ สร�างสุข ฯ ได�แก� ค�าวัสดุอุปกรณ0 ค�าปJาย ค�า
วิทยากร ค�าอาหารว�างพร�อมเครื่องด่ืม ฯลฯ และค�าใช�จ�าย
อ่ืน ๆ ตามความจำเป-นและประหยัด โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยค�าใช�จ�ายในการ
ฝLกอบรม และการเข�ารับการฝLกอบรมของเจ�าหน�าท่ี
ท�องถ่ิน พ.ศ. 2557 และ เป-นไปตามแผนพัฒนา
ท�องถ่ิน ( พ.ศ.2561-2565 ) ลำดับท่ี 6 หน�า 99  

      

    โครงการส�งเสริมอนุรักษ0วัฒนธรรมท�องถ่ิน จำนวน 80,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ�ายเป-นค�าใช�จ�ายในการดำเนินโครงการส�งเสริมอนุรักษ0
วัฒนธรรมท�องถ่ิน ได�แก� ค�ารับรอง ค�าอาหาร , ค�าอาหาร
ว�าง , ค�าพิธีการต�าง ๆ ค�าสถานท่ี , ค�าจ�างเหมาตกแต�ง
สถานท่ี , ค�าสาธารณูปโภค ค�าเช�าหรือค�าบริการ ค�า
มหรสพ และ ค�าใช�จ�ายอ่ืนตามความจำเป-นและ
ประหยัด ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตาม ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยการเบิกค�าใช�จ�ายในการจัด
งาน การจัดการแข�งขันกีฬาและการส�งนักกีฬา เข�าร�วมการ
แข�งขันขององค0กรปกครองส�วน
ท�องถ่ิน พ.ศ. 2559 และ เป-นไปตามแผนพัฒนา
ท�องถ่ิน ( พ.ศ.2561-2565 ) ลำดับท่ี 6 หน�า 99 
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    โครงการอนุรักษ0 สืบสานวัฒนธรรมประเพณียี่เป-งตำบลแม�สูน จำนวน 80,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ�ายเป-นค�าใช�จ�ายในการดำเนินโครงการอนุรักษ0 สืบสาน
วัฒนธรรมประเพณียี่เป-งตำบลแม�สูน ได�แก� ค�า
รับรอง ค�าอาหาร , ค�าอาหารว�าง , ค�าพิธีการต�าง ๆ ค�า
ตกแต�งสถานท่ี ค�าเช�าหรือค�าบริการ ค�า
มหรสพ และ ค�าใช�จ�ายอ่ืนตามความจำเป-นและ
ประหยัด ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตาม ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยการเบิกค�าใช�จ�ายในการจัด
งาน การจัดการแข�งขันกีฬาและการส�งนักกีฬา เข�าร�วมการ
แข�งขันขององค0กรปกครองส�วน
ท�องถ่ิน พ.ศ. 2559 และ เป-นไปตามแผนพัฒนา
ท�องถ่ิน ( พ.ศ.2561-2565 ) ลำดับท่ี 2 หน�า 98 

      

    โครงการอบรมจริยธรรมและศีลธรรมของเยาวชน จำนวน 30,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ�ายเป-นค�าใช�จ�ายในการดำเนินโครงการอบรมจริยธรรม
และศีลธรรมของเยาวชน ได�แก� ค�าวัสดุอุปกรณ0 ค�าปJาย ค�า
วิทยากร ค�าพาหนะวิทยากร ค�าอาหาร ค�าอาหารว�างพร�อม
เครื่องด่ืมและ ค�าใช�จ�ายอ่ืนตามความจำเป-นและ
ประหยัด ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยค�าใช�จ�ายในการฝLกอบรม และ
การเข�ารับการฝLกอบรมของเจ�าหน�าท่ี
ท�องถ่ิน พ.ศ. 2557 และ เป-นไปตามแผนพัฒนา
ท�องถ่ิน ( พ.ศ.2561-2565 ) ลำดับท่ี 5 หน�า 99 

      

 งานวิชาการวางแผนและส�งเสริมการท�องเท่ียว รวม 15,000 บาท 

  งบดำเนินงาน รวม 15,000 บาท 

   ค�าใช!สอย รวม 15,000 บาท 

   
รายจ�ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�เข�าลักษณะรายจ�าย
งบรายจ�ายอ่ืน ๆ 

      

    โครงการพัฒนาการท�องเท่ียวชุมชน จำนวน 15,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ�ายเป-นค�าใช�จ�ายในการดำเนินครงการพัฒนาการ
ท�องเท่ียวชุมชน โดยจ�ายเป-นค�าใช�จ�ายเก่ียวกับ ค�าสมนาคุณ
วิทยากร ค�าอาหาร อาหารว�างและเครื่องด่ืม ค�าปJาย
โครงการ ค�าปJายประชาสัมพันธ0 ค�าจัดทำปJายชื่อหรือทีม

      

216 



ผู�เข�าร�วมอบรม ค�าจัดทำเกียรติบัตรหรือประกาศเกียรติ
คุณ ค�าเช�าหรือค�าบริการ ค�าวัสดุอุปกรณ0 ค�าใช�จ�ายเก่ียวกับ
สถานท่ี และ ค�าใช�จ�ายอ่ืนตามความจำเป-นและ
ประหยัด ฯลฯ เป-นไปตาม ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว�า
ด�วยค�าใช�จ�ายในการฝLกอบรมขององค0กรปกครองส�วน
ท�องถ่ิน พ.ศ. 2557 และ เป-นไปตามแผนพัฒนา
ท�องถ่ิน ( พ.ศ.2561-2565 ) ลำดับท่ี 1 หน�า 86  
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 3,465,380 บาท 
  งบบุคลากร รวม 2,272,380 บาท 
   เงินเดือน (ฝ,ายประจำ) รวม 2,272,380 บาท 
   เงินเดือนข	าราชการ หรือพนักงานส�วนท	องถ่ิน จำนวน 1,168,580 บาท 

      

  

เพ่ือจ�ายเป#นเงินเดือนพนักงานส�วนตำบลและเงินปรับปรุง
เงินเดือนพนักงานส�วนตำบลประจำป) ตามแผน
อัตรากำลัง 3 ป) (พ.ศ. 2564 – 2566) และท่ีแก	ไขเพ่ิมเติม
จนถึงป7จจุบัน โดยคำนวณต้ังจ�ายไว	จำนวน 12 เดือน เป#นไป
ตาม พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส�วน
ท	องถ่ิน พ.ศ. 2542 , หนังสือสำนักงาน กจ. กท. และ ก.
อบต. ท่ี มท 0809.2 / ว138  ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2558 

      

   เงินเพ่ิมต�าง ๆ ของข	าราชการ หรือพนักงานส�วนท	องถ่ิน จำนวน 21,300 บาท 

      

  

เพ่ือจ�ายเป#นเงินเพ่ิมค�าครองชีพชั่วคราวและเงินเพ่ิมตามวุฒิ
ของพนักงาน ตาม โดยคำนวณต้ังจ�าย
ไว	 จำนวน 12 เดือน เป#นไปตามมาตรฐานและ
หลักเกณฑD หนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.
อบต. ท่ี มท 0809.3 / ว 1372 ลง
วันท่ี 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ  
ก.อบต. เรื่อง กำหนดมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับหลักเกณฑDการ
ให	พนักงานส�วนท	องถ่ิน ลูกจ	าง และพนักงานจ	างขององคDกร
ปกครองส�วนท	องถ่ินได	รับเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว  
(ฉบับท่ี 2) 

      

   เงินประจำตำแหน�ง จำนวน 51,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ�ายเป#นเงินประจำตำแหน�งประเภทบริหาร
ท	องถ่ิน ประเภทอำนวยการท	องถ่ิน ประเภทวิชาชีพ
เฉพาะ และเชี่ยวชาญเฉพาะให	กับพนักงาน อบต. ตามบัญชี
อัตราเงินประจำตำแหน�งของพนักงานส�วนท	องถ่ิน ตาม
ประกาศ ก.อบต.จ เชียงใหม� เรื่อง หลักเกณฑDและเง่ือนไข
เก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของ อบต. (แก	ไขเพ่ิมเติม
ถึง ฉบับท่ี 31 ) โดยคำนวณต้ังจ�ายไว	จำนวน 12 เดือน 
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   ค�าตอบแทนพนักงานจ	าง จำนวน 971,900 บาท 

      

  

เพ่ือจ�ายเป#นค�าตอบแทนพนักงานจ	างและเงินปรับปรุง
ค�าตอบแทนพนักงานจ	าง โดยคำนวณต้ังจ�ายไว	
จำนวน 12 เดือน ตามแผน
อัตรากำลัง 3 ป) (พ.ศ. 2564 – 2566) และท่ีแก	ไขเพ่ิมเติม
จนถึงป7จจุบัน ถือปฏิบัติตามหนังสือ
สำนักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว138   
ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2558 

      

   เงินเพ่ิมต�าง ๆ ของพนักงานจ	าง จำนวน 59,600 บาท 

      

  

เพ่ือจ�ายเป#นเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวให	แก�พนักงาน
จ	าง ตามแผนอัตรากำลัง 3 ป) (พ.ศ. 2564 – 2566) และท่ี
แก	ไขเพ่ิมเติมจนถึงป7จจุบัน โดยคำนวณต้ังจ�ายไว	
จำนวน 12 เดือน เป#นไปตามมาตรฐานและ
หลักเกณฑD หนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.
อบต. ท่ี มท 0809.3 / ว 1372 ลง
วันท่ี 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ  
ก.อบต. เรื่อง กำหนดมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับหลักเกณฑDการ
ให	พนักงานส�วนท	องถ่ิน ลูกจ	าง และพนักงานจ	างขององคDกร
ปกครองส�วนท	องถ่ินได	รับเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว  
(ฉบับท่ี 2) 

      

  งบดำเนินงาน รวม 1,193,000 บาท 
   ค2าตอบแทน รวม 138,000 บาท 

   
ค�าตอบแทนผู	ปฏิบัติราชการอันเป#นประโยชนDแก�องคDกรปกครอง
ส�วนท	องถ่ิน 

จำนวน 120,000 บาท 

      

  

**เพ่ือจ�ายเงินประโยชนDตอบแทนอ่ืนเป#นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป#นเงินรางวัลประจำป) ประจำป)งบประมาณ พ.ศ.
2565 ให	แก�พนักงานส�วนท	องถ่ินและพนักงานจ	าง ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด	วยการกำหนดเงินประโยชนD
ตอบแทนอ่ืนเป#นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป#นเงินรางวัล
ประจำป)แก�พนักงานส�วนท	องถ่ินให	เป#นรายจ�ายอ่ืนขององคDกร
ปกครองส�วนท	องถ่ิน พุทธศักราช 2557 และ เป#นไปตาม
แผนพัฒนาท	องถ่ิน พ.ศ.2561-2565 ลำดับท่ี 3 หน	า 137 

      

219 



**เพ่ือจ�ายเป#นค�าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
ผู	รับผิดชอบการจัดซ้ือจัดจ	างและการบริหารงานพัสดุ
ภาครัฐ อาทิเช�น บุคคลหรือคณะกรรมการซ้ือหรือจ	าง บุคคล
หรือคณะกรรมการดำเนินงานจ	างท่ีปรึกษา บุคคลหรือ
คณะกรรมการดำเนินงานจ	างออกแบบหรือควบคุม
ก�อสร	าง ตามหนังสือกระทรวงการคลังหนังสือ
กระทรวงการคลัง ด�วนท่ีสุด ท่ี กค 0402.5/ว85 ลง
วันท่ี 6 กันยายน 2561 หลักเกณฑDการเบิกจ�ายค�าตอบแทน
บุคคลหรือคณะกรรมการ  

   เงินช�วยเหลือการศึกษาบุตร       
    เงินช�วยเหลือการศึกษาบุตรข	าราชการ/พนักงาน/ลูกจ	างประจำ จำนวน 18,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ�ายเป#นเงินช�วยเหลือการศึกษาบุตรให	แก� พนักงานส�วน
ตำบล ซ่ึงมีสิทธิเบิกเงินได	ตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�า
ด	วยเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส�วน
ท	องถ่ิน พุทธศักราช 2563 

      

   ค2าใช5สอย รวม 505,000 บาท 
   รายจ�ายเพ่ือให	ได	มาซ่ึงบริการ       
    ค�าจ	างเหมาบริการต�าง ๆ จำนวน 365,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ�ายเป#น ค�าถ�ายเอกสาร ค�าเย็บหนังสือหรือเข	าปก
หนังสือ ค�าซักฟอก ค�ากำจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล ค�าระวาง
รถบรรทุก ค�าเช�าทรัพยDสิน ค�าโฆษณาและ
เผยแพร� ประชาสัมพันธD ค�าธรรมเนียมต�างๆ ค�าเบ้ีย
ประกัน ค�าใช	จ�ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา  ค�าจ	าง
เหมาบุคคลภายนอก ค�าจ	างแรงานราษฎรกรณีดำเนินการ
เอง ค�าจ	างเหมาท่ีมีลักษณะจ	างทำเพ่ือให	ได	มาซ่ึงปSาย
ประชาสัมพันธDหรือปSายชื่อสำนักงาน ค�าติดต้ังไฟฟSาเพ่ือใช	ใน
ราชการ ค�าติดต้ังประปาเพ่ือใช	ในราชการ ค�าติดต้ัง
โทรศัพทD ค�าใช	จ�ายต�าง ๆ ในการติดต้ังโทรศัพทD ค�าติดต้ัง
เครื่องรับสัญญาณต�าง ๆ ฯลฯ รายละเอียดและนิยาม
ความหมาย ตามรูปแบบการจำแนกประเภท
รายรับ – รายจ�าย งบประมาณรายจ�ายประจำป)ขององคDกร
ปกครองส�วนท	องถ่ิน หนังสือ
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กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว1095 ลง
วันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 

    ค�าจ	างออกแบบ จำนวน 100,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ�ายเป#นค�าจ	างเหมาบริการบุคคลภายนอก เช�น ค�าจ	างท่ี
ปรึกษา ค�าจ	างออกแบบ ค�ารับรองแบบ ฯลฯ ท่ีจ�ายให	แก�
เอกชน นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอกเพ่ือให	ได	มาซ่ึง
สิ่งก�อสร	าง   

      

   
รายจ�ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�เข	าลักษณะรายจ�ายงบ
รายจ�ายอ่ืน ๆ 

      

    ค�าใช	จ�ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 40,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ�ายเป#นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร เช�น  ค�าเบ้ียเลี้ยงเดินทาง ค�าพาหนะ ค�า
เช�าท่ีพัก ค�าบริการจอดรถ ณ ท�าอากาศยาน ค�าผ�านทางด�วน
พิเศษ ค�าธรรมเนียมในการใช	สนามบิน ค�าลงทะเบียนต�างๆ  
ท่ีจำเป#นในการเดินทางไปราชการ ของคณะผู	บริหาร   
สมาชิกสภาองคDการบริหารส�วนตำบล พนักงานส�วน
ตำบล และพนักงานจ	าง บุคคลหรือ คณะบุคคล ท่ีได	รับ
อนุญาตหรืออนุมัติให	เดินทางไปราชการเพ่ือ
ประชุม  ฝWกอบรม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือไปติดต�อ
ราชการ ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
ว�าด	วยค�าใช	จ�ายในการเดินทางไปราชการของเจ	าหน	าท่ี
ท	องถ่ิน  พ.ศ. 2555 และ ท่ีแก	ไขเพ่ิมเติมจนถึงป7จจุบัน  
(ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561  

      

   ค2าวัสดุ รวม 550,000 บาท 
   วัสดุไฟฟSาและวิทยุ จำนวน 200,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ�ายเป#นค�าวัสดุไฟฟSาและวิทยุ รายจ�ายเพ่ือให	ได	มาซ่ึง
สิ่งของท่ีมีลักษณะโดยสภาพไม�คงทนถาวร หรือตามปกติมี
อายุการใช	งานไม�ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยน
สภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ประเภทวัสดุคงทน อาทิ
เช�น ไมโครโฟน ขาต้ังไมโครโฟน หัวแร	งไฟฟSา เครื่องวัด
กระแสไฟฟSา เครื่องวัดแรงดันไฟฟSา มาตรสำหรับ
ตรวจ วงจรไฟฟSา เครื่องประจุไฟฟSา โคมไฟ โทร
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โข�ง ฯลฯ และหรือประเภทวัสดุสิ้นเปลือง อาทิเช�น ฟXวสD เทป
พันสายไฟฟSา สายไฟฟSา หลอดไฟฟSา หลอดไฟ เข็มขัดรัด
สายไฟฟSา ปลั๊กไฟฟSา สวิตซDไฟฟSา ฯลฯ และหรือวัสดุประกอบ
อะไหล� อาทิเช�น ดอกลำโพง ฮอรDนลำโพง แผงวงจร ผังแสดง
วงจรต�าง ๆ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ ดังรายละเอียดและนิยาม
ความหมายท่ีได	กำหนดไว	 ตามรูปแบบการจำแนกประเภท
รายรับ – รายจ�าย งบประมาณรายจ�ายประจำป)ขององคDกร
ปกครองส�วนท	องถ่ิน (หนังสือกรมส�งเสริมการปกครอง
ท	องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว1095 ลง
วันท่ี 28 พฤษภาคม 2564)  

   วัสดุงานบ	านงานครัว จำนวน 5,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ�ายเป#นค�าวัสดุงานบ	านงานครัว รายจ�ายเพ่ือให	ได	มาซ่ึง
สิ่งของท่ีมีลักษณะโดยสภาพไม�คงทนถาวร หรือตามปกติมี
อายุการใช	งานไม�ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยน
สภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ประเภทวัสดุคงทน อาทิ
เช�น หม	อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบ
รูป มีด ถัง ถาด แก	วน้ำ จานรอง ถ	วยชาม ช	อนส	อม กระจก
เงา โอ�งน้ำ ท่ีนอน กระโถน เตาไฟฟSา เตาน้ำมัน เตา
รีด ฯลฯ และหรือประเภทวัสดุสิ้นเปลือง อาทิเช�น ไม	
กวาด เข�ง มุ	ง ผ	าปูท่ีนอน ปลอกหมอนหมอน ผ	าห�ม ผ	าปู
โต[ะ น้ำจืดท่ีซ้ือจากเอกชนฯลฯ ดังรายละเอียดและนิยาม
ความหมายท่ีได	กำหนดไว	 ตามรูปแบบการจำแนกประเภท
รายรับ – รายจ�าย งบประมาณรายจ�ายประจำป)ขององคDกร
ปกครองส�วนท	องถ่ิน (หนังสือกรมส�งเสริมการปกครอง
ท	องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว1095 ลง
วันท่ี 28 พฤษภาคม 2564)  

      

   วัสดุก�อสร	าง จำนวน 50,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ�ายเป#นค�าวัสดุก�อสร	าง  รายจ�ายเพ่ือให	ได	มาซ่ึงสิ่งของท่ีมี
ลักษณะโดยสภาพไม�คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช	
งานไม�ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น ประเภทวัสดุคงทน อาทิเช�น ไม	
ต�าง ๆ ค	อน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน กบใส
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ไม	 เทปวัดระยะ  ฯลฯ และหรือประเภทวัสดุสิ้นเปลือง อาทิ
เช�น น้ำมันทาไม	  ทินเนอรD สี ปูนซีเมนตD ทราย ยางมะตอย
สำเร็จรูป อิฐหรือซีเมนตDบล็อก ฯลฯ และหรือวัสดุประกอบ
อะไหล� อาทิเช�น ท�อน้ำและอุปกรณDประปา ท�อต�าง ๆ ท�อน้ำ
บาดาล ฯลฯ ดังรายละเอียดและนิยามความหมายท่ีได	กำหนด
ไว	 ตามรูปแบบการจำแนกประเภท
รายรับ – รายจ�าย งบประมาณรายจ�ายประจำป)ขององคDกร
ปกครองส�วนท	องถ่ิน (หนังสือกรมส�งเสริมการปกครอง
ท	องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว1095 ลง
วันท่ี 28 พฤษภาคม 2564)  

   วัสดุยานพาหนะและขนส�ง จำนวน 40,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ�ายเป#นค�าวัสดุยานพาหนะและขนส�ง รายจ�ายเพ่ือให	
ได	มาซ่ึงสิ่งของท่ีมีลักษณะโดยสภาพไม�คงทนถาวร หรือ
ตามปกติมีอายุการใช	งานไม�ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ประเภทวัสดุคงทน อาทิ
เช�น ไขควง ประแจ แม�แรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีม
ล็อค ล็อคเกียรD ล็อคพวงมาลัย ฯลฯ และหรือประเภทวัสดุ
สิ้นเปลือง อาทิเช�น ยางรถยนตD น้ำมันเบรก น็อตและสก
รู สายไมลD เพลา ฟXลDมกรองแสง น้ำกลั่น ฯลฯ  และหรือวัสดุ
ประกอบอะไหล� อาทิเช�น เบาะรถยนตD เครื่องยนตD
(อะไหล�) ชุดเกียรDรถยนตD เบรก ครัช พวงมาลัย ฯลฯ ดัง
รายละเอียดและนิยามความหมายท่ีได	กำหนดไว	 ตามรูปแบบ
การจำแนกประเภทรายรับ – รายจ�าย งบประมาณรายจ�าย
ประจำป) ขององคDกรปกครองส�วนท	องถ่ิน (หนังสือกรม
ส�งเสริมการปกครองท	องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว1095 ลง
วันท่ี 28 พฤษภาคม 2564)  

      

   วัสดุเชื้อเพลิงและหล�อลื่น จำนวน 250,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ�ายเป#นค�าวัสดุเชื้อเพลิงและหล�อลื่น  รายจ�ายเพ่ือให	
ได	มาซ่ึงสิ่งของท่ีมีลักษณะโดยสภาพไม�คงทนถาวร หรือ
ตามปกติมีอายุการใช	งานไม�ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ประเภทวัสดุ
สิ้นเปลือง อาทิเช�น แก[สหุงต	ม น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมัน
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ดีเซล น้ำมันก[าด  น้ำมันเบนซิน น้ำมันเตา ฯลฯ และหรือวัสดุ
ประกอบอะไหล� อาทิเช�น เข็มขัดนิรภัย สายไฮดรอ
ลิค ฯลฯ ดังรายละเอียดและนิยามความหมายท่ีได	กำหนด
ไว	 ตามรูปแบบการจำแนกประเภท
รายรับ – รายจ�าย งบประมาณรายจ�ายประจำป)ขององคDกร
ปกครองส�วนท	องถ่ิน (หนังสือกรมส�งเสริมการปกครอง
ท	องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว1095 ลง
วันท่ี 28 พฤษภาคม 2564)  

   วัสดุโฆษณาและเผยแพร� จำนวน 5,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ�ายเป#นค�าวัสดุโฆษณาและเผยแพร� รายจ�ายเพ่ือให	ได	มา
ซ่ึงสิ่งของท่ีมีลักษณะโดยสภาพไม�คงทนถาวร หรือตามปกติมี
อายุการใช	งานไม�ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยน
สภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ประเภทวัสดุคงทน อาทิเช�น ขา
ต้ังกล	อง ขาต้ังเขียนภาพ กล�องและระวิงใส�ฟXลDม
ภาพยนตรD เครื่องกรอเทป เลนสDซูม ฯลฯ และหรือประเภท
วัสดุสิ้นเปลือง อาทิเช�น พู�กัน สี กระดาษเขียน
โปสเตอรD ฟXลDม เมมโมรี่การDด ฟXลDมสไลดD แถบบันทึกเสียงหรือ
ภาพ(ภาพยนตรD,วีดีโอเทป,แผ�นซีดี) ฯลฯ ดังรายละเอียดและ
นิยามความหมายท่ีได	กำหนดไว	 ตามรูปแบบการจำแนก
ประเภทรายรับ – รายจ�าย งบประมาณรายจ�ายประจำป)ของ
องคDกรปกครองส�วนท	องถ่ิน (หนังสือกรมส�งเสริมการปกครอง
ท	องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว1095 ลง
วันท่ี 28 พฤษภาคม 2564)  

      

 งานก2อสร5าง รวม 8,446,140 บาท 
  งบบุคลากร รวม 279,420 บาท 
   เงินเดือน (ฝ,ายประจำ) รวม 279,420 บาท 
   ค�าตอบแทนพนักงานจ	าง จำนวน 246,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ�ายเป#นค�าตอบแทนพนักงานจ	างและเงินปรับปรุง
ค�าตอบแทนพนักงานจ	าง โดยคำนวณต้ังจ�ายไว	
จำนวน 12 เดือน ตามแผน
อัตรากำลัง 3 ป) (พ.ศ. 2564 – 2566) และท่ีแก	ไขเพ่ิม 
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เติมจนถึงป7จจุบัน ถือปฏิบัติตามหนังสือ
สำนักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว138   
ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2558 

   เงินเพ่ิมต�าง ๆ ของพนักงานจ	าง จำนวน 33,420 บาท 

      

  

เพ่ือจ�ายเป#นเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวให	แก�พนักงาน
จ	าง ตามแผนอัตรากำลัง 3 ป) (พ.ศ. 2564 – 2566)  
และท่ีแก	ไขเพ่ิมเติมจนถึงป7จจุบัน โดยคำนวณต้ังจ�ายไว	
จำนวน 12 เดือน เป#นไปตามมาตรฐานและ
หลักเกณฑD หนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.
อบต. ท่ี มท 0809.3 / ว 1372 ลง
วันท่ี 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ  
ก.อบต. เรื่อง กำหนดมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับหลักเกณฑDการ
ให	พนักงานส�วนท	องถ่ิน ลูกจ	าง และพนักงานจ	างขององคDกร
ปกครองส�วนท	องถ่ินได	รับเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว  
(ฉบับท่ี 2) 

      

  งบดำเนินงาน รวม 3,000 บาท 
   ค2าตอบแทน รวม 3,000 บาท 

   
ค�าตอบแทนผู	ปฏิบัติราชการอันเป#นประโยชนDแก�องคDกรปกครอง
ส�วนท	องถ่ิน 

จำนวน 3,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ�ายเงินประโยชนDตอบแทนอ่ืนเป#นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป#นเงินรางวัลประจำป) ประจำป)งบประมาณ พ.ศ.
2565 
ให	แก�พนักงานส�วนท	องถ่ินและพนักงานจ	าง ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว�าด	วยการกำหนดเงินประโยชนDตอบแทน
อ่ืนเป#นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป#นเงินรางวัลประจำป)แก�
พนักงานส�วนท	องถ่ินให	เป#นรายจ�ายอ่ืนขององคDกรปกครอง
ส�วนท	องถ่ิน พุทธศักราช 2557 และ เป#นไปตามแผนพัฒนา
ท	องถ่ิน พ.ศ.2561-2565 ลำดับท่ี 3 หน	า 137 
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  งบลงทุน รวม 8,163,720 บาท 
   ค2าครุภัณฑ9 รวม 15,120 บาท 
   ครุภัณฑDสำนักงาน       
    ตู	ทำน้ำร	อน-เย็น จำนวน 4,790 บาท 

      

  

เพ่ือจ�ายเป#นค�าจัดซ้ือ ตู	ทำน้ำร	อน-
เย็น จำนวน 1 เครื่อง คุณลักษณะเฉพาะ ระบบทำความร	อน
กำลังไฟฟSา 450 วัตตD อุณหภูมิน้ำเย็น 5-10 องศา
เซลเซียส อุณหภูมิน้ำร	อน 77-83 องศาเซลเซียส ปริมาตรถัง
เก็บน้ำ เย็น 3.5 ลิตร ร	อน 2 ลิตร เป#นครุภัณฑD
นอกเหนือจาก บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑDกำหนด ต้ังจ�าย
โดยการสืบราคาจากท	องตลาดภายในท	องถ่ิน 

      

   ครุภัณฑDก�อสร	าง       
    เครื่องเจียรD 4 นิ้ว 750 วัตตD จำนวน 1,750 บาท 

      

  

เพ่ือจ�ายเป#นค�าจัดซ้ือ เครื่อง
เจียรD 4 นิ้ว 750 วัตตD จำนวน 1 เครื่อง คุณลักษณะ
เฉพาะ ผลิตจากวัสดุคุณภาพดี แข็งแรง ทนทานต�อการใช	
งาน  ความเร็วรอบ 11000 รอบต�อนาที เส	นผ�าศูนยDกลาง 
แผ�นเจียรD 100 มิลลิเมตร เป#นครุภัณฑDนอกเหนือจาก บัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑDกำหนด ต้ังจ�ายโดยการสืบราคาจาก
ท	องตลาดภายในท	องถ่ิน 

      

    สว�านไฟฟSา กำลังไฟฟSา 450 วัตตD จำนวน 1,690 บาท 

      

  

เพ่ือจ�ายเป#นค�าจัดซ้ือ สว�าน
ไฟฟSา กำลังไฟฟSา 450 วัตตD คุณลักษณะ
เฉพาะ  ความสามารถในการเจาะไม	 25 มิลลิเมตร เจาะ
เหล็ก 10 มิลลิเมตร เจาะปูน 10 มิลลิเมตร ความเร็วรอบ
สูงสุด 2600 RPM เป#นครุภัณฑDนอกเหนือจากบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑDกำหนด ต้ังจ�ายโดยการสืบราคาจาก
ท	องตลาดภายในท	องถ่ิน 
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    สว�านไฟฟSาโรตารี่ ขนาด 800 วัตตD จำนวน 6,890 บาท 

      

  

เพ่ือจ�ายเป#นค�าจัดซ้ือ สว�านไฟฟSาโรตา
รี่ จำนวน 1 ตัว คุณลักษณะ
เฉพาะ กำลังไฟฟSา 800 วัตตD ความเร็วรอบ  0-900 รอบต�อ
นาที แรงกระแทก 0-3 จูลลD อัตรากระแทก 0-4000 ครั้ง/
นาที ความสามารถในการเจาะคอนกรีต 4-26 มิลลิเมตร  
เป#นครุภัณฑDนอกเหนือจาก บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑD
กำหนด ต้ังจ�ายโดยการสืบราคาจากท	องตลาดภายในท	องถ่ิน  

      

   ค2าท่ีดินและส่ิงก2อสร5าง รวม 8,148,600 บาท 
   ค�าก�อสร	างสิ่งสาธารณูปการ       
    ก�อสร	างรางส�งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ	านใหม�โป_งผา จำนวน 220,300 บาท 

      

  

เพ่ือจ�ายเป#นค�าก�อสร	างรางส�งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
กว	าง 1.00 เมตร ลึก 0.75 เมตร ยาว 85.00 เมตร สถานท่ี
ก�อสร	าง หมู�ท่ี 13 บ	านใหม�โป_งผา ตามการออกแบบและ
ประมาณราคาท่ี อบต. แม�สูนกำหนด และได	รับอนุมัติแบบ
แล	ว เป#นไปตามอำนาจหน	าท่ีท่ีบัญญัติไว	ใน พระราชบัญญัติ
สภาตำบลและองคDการบริหารส�วน
ตำบล พุทธศักราช 2537 และท่ีแก	ไขเพ่ิมเติมถึง
ป7จจุบัน หมวด 2 ส�วนท่ี 3 มาตรา 67 และ เป#นไปตาม
แผนพัฒนาท	องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) ลำดับท่ี 144 หน	า 68 

      

    
ก�อสร	างอาคารสำนักงานศูนยDบริการและถ�ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร อบต.แม�สูน 

จำนวน 750,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ�ายเป#นค�าก�อสร	างอาคารสำนักงานศูนยDบริการและ
ถ�ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร อบต.แม�สูน ขนาด
กว	าง 8.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร สถานท่ีก�อสร	าง หมู�
ท่ี 1 บ	านแม�สูนหลวง ตามการออกแบบและประมาณราคา
ท่ี อบต. แม�สูนกำหนด และได	รับอนุมัติแบบแล	ว เป#นไปตาม 
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อำนาจหน	าท่ีท่ีบัญญัติไว	ใน พระราชบัญญัติสภาตำบลและ
องคDการบริหารส�วนตำบล พุทธศักราช 2537 และท่ีแก	ไข
เพ่ิมเติมถึงป7จจุบัน หมวด 2 ส�วนท่ี 3 มาตรา 67 และ  
เป#นไปตามแผนพัฒนาท	องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  
ลำดับท่ี 150 หน	า 70 

    
โครงการก�อสร	างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู�ท่ี 1 บ	านแม�สูน
หลวง 

จำนวน 482,300 บาท 

      

  

เพ่ือจ�ายเป#นค�าก�อสร	างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบไม�มี
รอยต�อตามยาว ขนาดกว	าง 4.00 เมตร ยาว 203.00 เมตร  
หนา 0.05 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม�น	อยกว�า 812.00 ตาราง
เมตร สถานท่ีก�อสร	าง หมู�ท่ี 1 บ	านแม�สูนหลวง ตามการ
ออกแบบและประมาณราคาท่ี อบต. แม�สูนกำหนด และได	รับ
อนุมัติแบบแล	ว เป#นไปตามอำนาจหน	าท่ีท่ีบัญญัติไว	
ใน พระราชบัญญัติสภาตำบลและองคDการบริหารส�วน
ตำบล พุทธศักราช 2537 และท่ีแก	ไขเพ่ิมเติมถึง
ป7จจุบัน หมวด 2 ส�วนท่ี 3 มาตรา 67 และ เป#นไปตาม
แผนพัฒนาท	องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) ลำดับท่ี 132 หน	า 65 

      

    โครงการก�อสร	างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู�ท่ี 2 บ	านปางสัก จำนวน 261,500 บาท 

      

  

เพ่ือจ�ายเป#นค�าก�อสร	างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบไม�มี
รอยต�อตามยาว ขนาดกว	าง 4.00 เมตร ยาว 110.00 เมตร  
หนา 0.05 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม�น	อยกว�า 440.00 ตาราง
เมตร สถานท่ีก�อสร	าง หมู�ท่ี 2 บ	านปางสัก ตามการออกแบบ
และประมาณราคาท่ี อบต. แม�สูนกำหนด และได	รับอนุมัติ
แบบแล	ว เป#นไปตามอำนาจหน	าท่ีท่ีบัญญัติไว	
ใน พระราชบัญญัติสภาตำบลและองคDการบริหารส�วน
ตำบล พุทธศักราช 2537 และท่ีแก	ไขเพ่ิมเติมถึง
ป7จจุบัน หมวด 2 ส�วนท่ี 3 มาตรา 67 และ เป#นไปตาม
แผนพัฒนาท	องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) ลำดับท่ี 116 หน	า 60 
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โครงการก�อสร	างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู�ท่ี 3 บ	านแม�สูน
น	อย 

จำนวน 499,300 บาท 

      

  

เพ่ือจ�ายเป#นค�าก�อสร	างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบไม�มี
รอยต�อตามยาว ขนาดกว	าง 4.00 เมตร ยาว 210.00 เมตร  
หนา 0.05 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม�น	อยกว�า 840.00 ตาราง
เมตร สถานท่ีก�อสร	าง หมู�ท่ี 3 บ	านแม�สูนน	อย ตามการ
ออกแบบและประมาณราคาท่ี อบต. แม�สูนกำหนด และได	รับ
อนุมัติแบบแล	ว เป#นไปตามอำนาจหน	าท่ีท่ีบัญญัติไว	
ใน พระราชบัญญัติสภาตำบลและองคDการบริหารส�วน
ตำบล พุทธศักราช 2537 และท่ีแก	ไขเพ่ิมเติมถึง
ป7จจุบัน หมวด 2 ส�วนท่ี 3 มาตรา 67 และ เป#นไปตาม
แผนพัฒนาท	องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) ลำดับท่ี 134 หน	า 66 

      

    
โครงการก�อสร	างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู�ท่ี 7 บ	านหนอง
ยาว 

จำนวน 350,700 บาท 

      

  

เพ่ือจ�ายเป#นค�าก�อสร	างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบไม�มี
รอยต�อตามยาว ขนาดกว	าง 4.00 เมตร ยาว 148.00 เมตร  
หนา 0.05 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม�น	อยกว�า 592.00 ตาราง
เมตร สถานท่ีก�อสร	าง หมู�ท่ี 7 บ	านหนองยาว ตามการ
ออกแบบและประมาณราคาท่ี อบต. แม�สูนกำหนด และได	รับ
อนุมัติแบบแล	ว เป#นไปตามอำนาจหน	าท่ีท่ีบัญญัติไว	
ใน พระราชบัญญัติสภาตำบลและองคDการบริหารส�วน
ตำบล พุทธศักราช 2537 และท่ีแก	ไขเพ่ิมเติมถึง
ป7จจุบัน หมวด 2 ส�วนท่ี 3 มาตรา 67 และ เป#นไปตาม
แผนพัฒนาท	องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) ลำดับท่ี 137 หน	า 67 

      

    
โครงการก�อสร	างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู�ท่ี 10 
บ	านสันมะเฟ̀อง 

จำนวน 346,400 บาท 

      

  

เพ่ือจ�ายเป#นค�าก�อสร	าง รางระบายน้ำคอนกรีตเสริม
เหล็ก แบบรางปXด ขนาดกว	าง 0.30 เมตร ลึก 0.30 เมตร  
ยาว 115.00 เมตร สถานท่ีก�อสร	าง หมู�ท่ี 10 บ	านสัน
มะเฟ̀อง ตามการออกแบบและประมาณราคาท่ี อบต. แม�สูน
กำหนด และได	รับอนุมัติแบบแล	ว เป#นไปตามอำนาจหน	าท่ีท่ี
บัญญัติไว	ใน พระราชบัญญัติสภาตำบลและองคDการบริหาร
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ส�วนตำบล พุทธศักราช 2537 และท่ีแก	ไขเพ่ิมเติมถึง
ป7จจุบัน หมวด 2 ส�วนท่ี 3 มาตรา 67 และ เป#นไปตาม
แผนพัฒนาท	องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) ลำดับท่ี 139 หน	า 67 

    
โครงการก�อสร	างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู�ท่ี 14 
บ	านสันติพัฒนา 

จำนวน 602,300 บาท 

      

  

เพ่ือจ�ายเป#นค�าก�อสร	าง รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ราง
ปXด ขนาดกว	าง 0.30 เมตร ลึก 0.30 เมตร  
ยาว 205.00 เมตร สถานท่ีก�อสร	าง หมู�ท่ี 14 บ	านสันติ
พัฒนา ตามการออกแบบและประมาณราคาท่ี อบต. แม�สูน
กำหนด และได	รับอนุมัติแบบแล	ว เป#นไปตามอำนาจหน	าท่ี 
ท่ีบัญญัติไว	ใน พระราชบัญญัติสภาตำบลและองคDการบริหาร
ส�วนตำบล พุทธศักราช 2537 และท่ีแก	ไขเพ่ิมเติมถึง
ป7จจุบัน หมวด 2 ส�วนท่ี 3 มาตรา 67 และ เป#นไปตาม
แผนพัฒนาท	องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) ลำดับท่ี 145 หน	า 69 

      

    
โครงการก�อสร	างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู�ท่ี 16 
บ	านหนองยาวใต	 

จำนวน 421,600 บาท 

      

  

เพ่ือจ�ายเป#นค�าก�อสร	าง รางระบายน้ำคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกว	าง 0.30 เมตร ลึก 0.30 เมตร  
ยาว 140.00 เมตร สถานท่ีก�อสร	าง หมู�ท่ี 16 บ	านหนองยาว
ใต	 ตามการออกแบบและประมาณราคาท่ี อบต. แม�สูน
กำหนด และได	รับอนุมัติแบบแล	ว เป#นไปตามอำนาจหน	าท่ีท่ี
บัญญัติไว	ใน พระราชบัญญัติสภาตำบลและองคDการบริหาร
ส�วนตำบล พุทธศักราช 2537 และท่ีแก	ไขเพ่ิมเติมถึง
ป7จจุบัน หมวด 2 ส�วนท่ี 3 มาตรา 67 และ เป#นไปตาม
แผนพัฒนาท	องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) ลำดับท่ี 147 หน	า 69 

      

    
โครงการก�อสร	างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู�ท่ี 16 
บ	านหนองยาวใต	 สายท่ี 2 

จำนวน 204,600 บาท 

      

  

เพ่ือจ�ายเป#นค�าก�อสร	าง รางระบายน้ำคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกว	าง 0.30 เมตร ลึก 0.30 เมตร  
ยาว 68.00 เมตร สถานท่ีก�อสร	าง หมู�ท่ี 16 บ	านหนองยาว
ใต	 ใต	 ตามการออกแบบและประมาณราคาท่ี อบต. แม�สูน
กำหนด และได	รับอนุมัติแบบแล	ว เป#นไปตามอำนาจหน	าท่ีท่ี
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บัญญัติไว	ใน พระราชบัญญัติสภาตำบลและองคDการบริหาร
ส�วนตำบล พุทธศักราช 2537 และท่ีแก	ไขเพ่ิมเติมถึง
ป7จจุบัน หมวด 2 ส�วนท่ี 3 มาตรา 67 และ เป#นไปตาม
แผนพัฒนาท	องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) ลำดับท่ี 148 หน	า 69 

    
โครงการก�อสร	างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู�ท่ี 17 
บ	านหนองยาวเหนือ 

จำนวน 372,100 บาท 

      

  

เพ่ือจ�ายเป#นค�าก�อสร	างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกว	าง 0.30 เมตร ลึก 0.30 เมตร  
ยาว 123.50 เมตร สถานท่ีก�อสร	าง หมู�ท่ี 17 บ	านหนองยาว
เหนือ ตามการออกแบบและประมาณราคาท่ี อบต. แม�สูน
กำหนด และได	รับอนุมัติแบบแล	ว เป#นไปตามอำนาจหน	าท่ีท่ี
บัญญัติไว	ใน พระราชบัญญัติสภาตำบลและองคDการบริหาร
ส�วนตำบล พุทธศักราช 2537 และท่ีแก	ไขเพ่ิมเติมถึง
ป7จจุบัน หมวด 2 ส�วนท่ี 3 มาตรา 67 และ เป#นไปตาม
แผนพัฒนาท	องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) ลำดับท่ี 149 หน	า 70 

      

    
โครงการก�อสร	างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู�ท่ี 4 บ	าน
สันป_าแดง 

จำนวน 587,300 บาท 

      

  

เพ่ือจ�ายเป#นค�าก�อสร	างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกว	าง 0.30 เมตร ลึก 0.30 เมตร  
ยาว 195.00 เมตร สถานท่ีก�อสร	าง หมู�ท่ี 4 บ	านสันป_า
แดง ตามการออกแบบและประมาณราคาท่ี อบต. แม�สูน
กำหนด และได	รับอนุมัติแบบแล	ว เป#นไปตามอำนาจหน	าท่ีท่ี
บัญญัติไว	ใน พระราชบัญญัติสภาตำบลและองคDการบริหาร
ส�วนตำบล พุทธศักราช 2537 และท่ีแก	ไขเพ่ิมเติมถึง
ป7จจุบัน หมวด 2 ส�วนท่ี 3 มาตรา 67 และ เป#นไปตาม
แผนพัฒนาท	องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) ลำดับท่ี 135 หน	า 66 

      

   ค�าปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก�อสร	าง       

    
โครงการปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการเสริมผิว 
Asphalt หมู�ท่ี 12 บ	านสันมะม�วง 

จำนวน 481,100 บาท 

      

  

เพ่ือจ�ายเป#นค�าปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
โดยการเสริมผิว Asphalt Concrete ขนาด
กว	าง 4.00 เมตร ยาว 300.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมี
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พ้ืนท่ีไม�น	อยกว�า 1,200.00 ตารางเมตร สถานท่ีก�อสร	าง หมู�
ท่ี 12 บ	านสันมะม�วง ตามการออกแบบและประมาณราคา
ท่ี อบต. แม�สูนกำหนด และได	รับอนุมัติแบบแล	ว เป#นไปตาม
อำนาจหน	าท่ีท่ีบัญญัติไว	ใน พระราชบัญญัติสภาตำบลและ
องคDการบริหารส�วนตำบล พุทธศักราช 2537 และท่ีแก	ไข
เพ่ิมเติมถึงป7จจุบัน หมวด 2 ส�วนท่ี 3 มาตรา 67 และ เป#นไป
ตามแผนพัฒนาท	องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) ลำดับ
ท่ี 143 หน	า 68 

    
โครงการปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการเสริมผิว 
Asphalt หมู�ท่ี 5 บ	านล	องอ	อ 

จำนวน 336,800 บาท 

      

  

เพ่ือจ�ายเป#นค�าปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการ
เสริมผิว Asphalt Concrete ขนาด
กว	าง 4.00 เมตร ยาว 210.00 เมตร  
หนา 0.05 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม�น	อยกว�า 840.00 ตารางเมตร
สถานท่ีก�อสร	าง หมู�ท่ี 5 บ	านล	องอ	อ ตามการออกแบบและ
ประมาณราคาท่ี อบต. แม�สูนกำหนด และได	รับอนุมัติแบบ
แล	ว เป#นไปตามอำนาจหน	าท่ีท่ีบัญญัติไว	ใน พระราชบัญญัติ
สภาตำบลและองคDการบริหารส�วน
ตำบล พุทธศักราช 2537 และท่ีแก	ไขเพ่ิมเติมถึง
ป7จจุบัน หมวด 2 ส�วนท่ี 3 มาตรา 67 และ เป#นไปตาม
แผนพัฒนาท	องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) ลำดับท่ี 136 หน	า 66 

      

    
โครงการปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการเสริมผิว 
Asphalt หมู�ท่ี 9 บ	านสันดินแดง 

จำนวน 590,200 บาท 

      

  

เพ่ือจ�ายเป#นค�าปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
โดยการเสริมผิว Asphalt Concrete ขนาด 
กว	าง 4.00 เมตร ยาว 368.00 เมตร หนา 0.05 เมตร  
หรือมีพ้ืนท่ี ไม�น	อยกว�า 1,472.00 ตารางเมตร สถานท่ี
ก�อสร	าง หมู�ท่ี 9 บ	านสันดินแดง ตามการออกแบบและ
ประมาณราคาท่ี อบต. แม�สูนกำหนด และได	รับอนุมัติแบบ
แล	ว เป#นไปตามอำนาจหน	าท่ีท่ีบัญญัติไว	ใน พระราชบัญญัติ
สภาตำบลและองคDการบริหารส�วน
ตำบล พุทธศักราช 2537 และท่ีแก	ไขเพ่ิมเติมถึง
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ป7จจุบัน หมวด 2 ส�วนท่ี 3 มาตรา 67 และ เป#นไปตาม
แผนพัฒนาท	องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) ลำดับท่ี 138 หน	า 67 

    โครงการปรับปรุงระบบประปาภูเขา จำนวน 375,500 บาท 

      

  

เพ่ือจ�ายเป#นค�าปรับปรุงระบบประปาภูเขา โดยการ ขุดเจาะ
บ�อบาดาลขนาดเส	นผ�านศูนยDกลาง 6.00 นิ้ว ความลึก
บ�อ 100.00 เมตร พร	อมระบบส�งน้ำดิบ สถานท่ีก�อสร	าง หมู�
ท่ี 11 บ	านสันป_าเก๊ียะ ตามการออกแบบและประมาณราคา
ท่ี อบต. แม�สูนกำหนด และได	รับอนุมัติแบบแล	ว เป#นไปตาม
อำนาจหน	าท่ีท่ีบัญญัติไว	ใน พระราชบัญญัติสภาตำบลและ
องคDการบริหารส�วนตำบล พุทธศักราช 2537 และท่ีแก	ไข
เพ่ิมเติมถึงป7จจุบัน หมวด 2 ส�วนท่ี 3 มาตรา 67 และ เป#นไป
ตามแผนพัฒนาท	องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) ลำดับ
ท่ี 142 หน	า 68 

      

    
ซ�อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 7 หมู�ท่ี 10 บ	านสัน
มะเฟ̀อง 

จำนวน 84,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ�ายเป#นค�าซ�อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
แบบไม�มีรอยต�อตามยาว สถานท่ีก�อสร	าง ขนาด
กว	าง 4.00 เมตร ยาว 35.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนท่ีไม�น	อยกว�า 140.00 ตารางเมตร (ไม�มีไหล�ทาง)  
หมู�ท่ี 10 บ	านสันมะเฟ̀อง ซอย 7 ตามการออกแบบและ
ประมาณราคาท่ี อบต. แม�สูนกำหนด และได	รับอนุมัติแบบ
แล	ว เป#นไปตามอำนาจหน	าท่ีท่ีบัญญัติไว	ใน พระราชบัญญัติ
สภาตำบลและองคDการบริหารส�วน
ตำบล พุทธศักราช 2537 และท่ีแก	ไขเพ่ิมเติมถึง
ป7จจุบัน หมวด 2 ส�วนท่ี 3 มาตรา 67 และ เป#นไปตาม
แผนพัฒนาท	องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) ลำดับท่ี 140 หน	า 67 

      

    ซ�อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองฮ�าง จำนวน 245,200 บาท 

      

  

เพ่ือจ�ายเป#นค�าซ�อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบไม�มี
รอยต�อตามยาว สถานท่ีก�อสร	าง สายหนองฮ�าง ขนาด
กว	าง 4.00 เมตร ยาว 68.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนท่ีไม�น	อยกว�า 272.00 ตารางเมตร (ไม�มีไหล�ทาง) สถานท่ี
ก�อสร	าง หมู�ท่ี 10 บ	านสันมะเฟ̀อง ตามการออกแบบและ
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ประมาณราคาท่ี อบต. แม�สูนกำหนด และได	รับอนุมัติแบบ
แล	ว เป#นไปตามอำนาจหน	าท่ีท่ีบัญญัติไว	ใน พระราชบัญญัติ
สภาตำบลและองคDการบริหารส�วน
ตำบล พุทธศักราช 2537 และท่ีแก	ไขเพ่ิมเติมถึง
ป7จจุบัน หมวด 2 ส�วนท่ี 3 มาตรา 67 และ เป#นไปตาม
แผนพัฒนาท	องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) ลำดับท่ี 141 หน	า 68 

    ต�อเติมอาคารสำนักงานสำหรับจอดรถจักรยานยนตD จำนวน 120,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ�ายเป#นค�าต�อเติมอาคารสำนักงานสำหรับจอด
รถจักรยานยนตD อาคารสำนักงาน อบต.แม�สูน ขนาด
กว	าง 4.00 เมตร ยาว 14.00 เมตร สถานท่ีก�อสร	าง หมู�
ท่ี 1 บ	านแม�สูนหลวง ตามการออกแบบและประมาณราคา
ท่ี อบต. แม�สูนกำหนด และได	รับอนุมัติแบบแล	ว เป#นไปตาม
อำนาจหน	าท่ีท่ีบัญญัติไว	ใน พระราชบัญญัติสภาตำบลและ
องคDการบริหารส�วนตำบล พุทธศักราช 2537 และท่ีแก	ไข
เพ่ิมเติมถึงป7จจุบัน หมวด 2 ส�วนท่ี 3 มาตรา 67 และ เป#นไป
ตามแผนพัฒนาท	องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) ลำดับ
ท่ี 151 หน	า 70 

      

    ต�อเติมอาคารสำนักงานห	องศูนยDข	อมูลข�าวสาร อบต.แม�สูน จำนวน 200,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ�ายเป#นค�าต�อเติมอาคารสำนักงานห	องศูนยDข	อมูล
ข�าวสาร อาคารสำนักงาน อบต.แม�สูน ขนาด
กว	าง 4.00 เมตร ยาว 4.00 เมตร สถานท่ีก�อสร	าง  
หมู�ท่ี 1 บ	านแม�สูนหลวง ตามการออกแบบและประมาณราคา
ท่ี อบต. แม�สูนกำหนด และได	รับอนุมัติแบบแล	ว เป#นไปตาม
อำนาจหน	าท่ีท่ีบัญญัติไว	ใน พระราชบัญญัติสภาตำบลและ
องคDการบริหารส�วนตำบล พุทธศักราช 2537 และท่ีแก	ไข
เพ่ิมเติมถึงป7จจุบัน หมวด 2 ส�วนท่ี 3 มาตรา 67 และ  
เป#นไปตามแผนพัฒนาท	องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  
ลำดับท่ี 152 หน	า 70 
 
  

      

    
ปรับปรุงผิวการจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการเสริมผิว 
ASPHALT CONCRET หมู�ท่ี 15 บ	านใหม�ชัยเกษม 

จำนวน 617,400 บาท 
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เพ่ือจ�ายเป#นค�าปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
โดยการเสริมผิว Asphalt Concrete ขนาด
กว	าง 4.00 เมตร ยาว 370.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมี
พ้ืนท่ีไม�น	อยกว�า 1,480.00 ตารางเมตร สถานท่ีก�อสร	าง หมู�
ท่ี 15 บ	านใหม�ชัยเกษม ตามการออกแบบและประมาณราคา
ท่ี อบต. แม�สูนกำหนด และได	รับอนุมัติแบบแล	ว เป#นไปตาม
อำนาจหน	าท่ีท่ีบัญญัติไว	ใน พระราชบัญญัติสภาตำบลและ
องคDการบริหารส�วนตำบล พุทธศักราช 2537 และท่ีแก	ไข
เพ่ิมเติมถึงป7จจุบัน หมวด 2 ส�วนท่ี 3 มาตรา 67 และ เป#นไป
ตามแผนพัฒนาท	องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) ลำดับ
ท่ี 146 หน	า 69 
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แผนงานการเกษตร 
 งานสงเสริมการเกษตร รวม 1,431,520 บาท 
  งบบุคลากร รวม 1,018,320 บาท 
   เงินเดือน (ฝ#ายประจำ) รวม 1,018,320 บาท 
   เงินเดือนข	าราชการ หรือพนักงานส�วนท	องถ่ิน จำนวน 340,750 บาท 

      

  

เพ่ือจ�ายเป#นเงินเดือนพนักงานส�วนตำบลและเงินปรับปรุง
เงินเดือนพนักงานส�วนตำบลประจำป) ตามแผน
อัตรากำลัง 3 ป) (พ.ศ. 2564 – 2566) และท่ีแก	ไขเพ่ิมเติม
จนถึงป6จจุบัน โดยคำนวณต้ังจ�ายไว	จำนวน 12 เดือน เป#นไป
ตาม พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส�วน
ท	องถ่ิน พ.ศ. 2542 , หนังสือสำนักงาน กจ. กท. และ  
ก.อบต. ท่ี มท 0809.2 / ว138  ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2558 

      

   ค�าตอบแทนพนักงานจ	าง จำนวน 629,570 บาท 

      

  

เพ่ือจ�ายเป#นค�าตอบแทนพนักงานจ	างและเงินปรับปรุง
ค�าตอบแทนพนักงานจ	าง โดยคำนวณต้ังจ�ายไว	
จำนวน 12 เดือน ตามแผน
อัตรากำลัง 3 ป) (พ.ศ. 2564 – 2566) และท่ีแก	ไขเพ่ิมเติม
จนถึงป6จจุบัน ถือปฏิบัติตามหนังสือ
สำนักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว138   
ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2558 

      

   เงินเพ่ิมต�าง ๆ ของพนักงานจ	าง จำนวน 48,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ�ายเป#นเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวให	แก�พนักงาน
จ	าง ตามแผนอัตรากำลัง 3 ป) (พ.ศ. 2564 – 2566) และ 
ท่ีแก	ไขเพ่ิมเติมจนถึงป6จจุบัน โดยคำนวณต้ังจ�ายไว	
จำนวน 12 เดือน เป#นไปตามมาตรฐานและ
หลักเกณฑF หนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.
อบต. ท่ี มท 0809.3 / ว 1372 ลง
วันท่ี 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ  
ก.อบต. เรื่อง กำหนดมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับหลักเกณฑFการ
ให	พนักงานส�วนท	องถ่ิน ลูกจ	าง และพนักงานจ	างขององคFกร
ปกครองส�วนท	องถ่ินได	รับเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว  
(ฉบับท่ี 2) 
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  งบดำเนินงาน รวม 410,000 บาท 
   คาตอบแทน รวม 53,000 บาท 

   
ค�าตอบแทนผู	ปฏิบัติราชการอันเป#นประโยชนFแก�องคFกรปกครอง
ส�วนท	องถ่ิน 

จำนวน 3,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ�ายเงินประโยชนFตอบแทนอ่ืนเป#นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป#นเงินรางวัลประจำป) ประจำป)งบประมาณ  
พ.ศ.2565 ให	แก�พนักงานส�วนท	องถ่ินและพนักงานจ	าง  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด	วยการกำหนดเงิน
ประโยชนFตอบแทนอ่ืนเป#นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป#นเงิน
รางวัลประจำป)แก�พนักงานส�วนท	องถ่ินให	เป#นรายจ�ายอ่ืน 
ขององคFกรปกครองส�วน ท	องถ่ิน พุทธศักราช 2557  
และ เป#นไปตามแผนพัฒนาท	องถ่ิน( พ.ศ.2561-2565) 
ลำดับท่ี 3 หน	า 137 

      

   ค�าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 50,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ�ายเป#นเงินตอบแทนแก�เจ	าหน	าท่ีท	องถ่ินท่ีปฏิบัติงาน
ตามหน	าท่ีปกติโดยลักษณะงานส�วนใหญ�ต	องปฏิบัติงานใน
ท่ีตั้งสำนักงานและได	ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการในท่ีตั้ง
สำนักงานหรือโดยลักษณะงานส�วนใหญ�ต	องปฏิบัติงานนอก
ท่ีตั้งสำนักงานและได	ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการนอก
ท่ีตั้งสำนักงาน หรือโดยลักษณะงานปกติต	องปฏิบัติงานใน
ลักษณะเป#นผลัดหรือกะ และได	ปฏิบัติงานนั้นนอกผลัดหรือ
กะของตนและให	หมายความรวมถึงเงินค�าตอบแทนตาม
กฎหมายว�าด	วยสภาตำบลและองคFการบริหารส�วนตำบล
ด	วย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด	วยการเบิกจ�ายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคFกรปกครอง
ส�วนท	องถ่ิน พุทธศักราช 2559  
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   คาใช,สอย รวม 351,000 บาท 

   
รายจ�ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�เข	าลักษณะรายจ�าย
งบรายจ�ายอ่ืน ๆ 

      

    
ค�าใช	จ�ายในการดำเนินโครงการของศูนยFบริการและถ�ายทอด
เทคโนโลยีทางการเกษตรตำบลแม�สูน 

จำนวน 236,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ�ายเป#นค�าใช	จ�ายในการดำเนินโครงการศูนยFบริการ 
และถ�ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรประจำตำบลแม�
สูน เป#นค�าอบรมถ�ายทอดความรู	ให	แก�ประชาชน ค�ารับรอง
การจัดประชุมสัมมนา ศึกษาดูงาน ค�าจัดกิจกรรมต�างๆ  
ค�าจัดซ้ือวัสดุ อุปกรณF ค�าจัดซ้ือเมล็ดพันธุFพืช / พันธุF
สัตวF ต�างๆ และ ค�าใช	จ�ายอ่ืนตามความจำเป#นและ
ประหยัด ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตาม ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว�าด	วยค�าใช	จ�ายในการฝRกอบรม  
และการเข	ารับการฝRกอบรมของเจ	าหน	าท่ี
ท	องถ่ิน พ.ศ. 2557 และ เป#นไปตามแผนพัฒนา
ท	องถ่ิน ( พ.ศ.2561-2565 ) ลำดับท่ี 1 หน	า 87  

      

    โครงการจัดงานเกษตรและของดีตำบลแม�สูน จำนวน 80,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ�ายเป#นค�าใช	จ�ายในการดำเนินโครงการจัดงานเกษตร
และของดีตำบลแม�สูน ได	แก� ค�าวัสดุอุปกรณF ค�าของ
รางวัล ค�ารับรอง ค�าอาหาร , ค�าอาหารว�างและเครื่องด่ืม  
ค�าพิธีการต�าง ๆ ค�าสถานท่ี , ค�าจ	างเหมาตกแต�งสถานท่ี  
ค�าเช�าหรือค�าบริการ ค�ามหรสพ และ ค�าใช	จ�ายอ่ืนตาม
ความจำเป#นและประหยัด ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว�าด	วยการเบิกค�าใช	จ�ายในการจัด
งาน การจัดการแข�งขันกีฬาและการส�งนักกีฬา เข	าร�วมการ
แข�งขันขององคFกรปกครองส�วนท	องถ่ิน พ.ศ. 2559
และ เป#นไปตามแผนพัฒนาท	องถ่ิน  
( พ.ศ.2561-2565 ) ลำดับท่ี 4 หน	า 85    
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    โครงการศูนยFเรียนรู	การเลี้ยงสัตวFป)ก จำนวน 20,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ�ายเป#นค�าใช	จ�ายในการดำเนินโครงการศูนยFเรียนรู	การ
เลี้ยงสัตวFป)ก ได	แก� ค�าวัสดุอุปกรณF ค�าปTาย ค�าวิทยากร ค�า
พาหนะวิทยากร ค�าอาหาร ค�าอาหารว�างพร	อมเครื่องด่ืม
และ ค�าใช	จ�ายอ่ืนตามความจำเป#นและประหยัด ฯลฯ โดยถือ
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด	วยค�าใช	จ�ายใน
การฝRกอบรม และการเข	ารับการฝRกอบรมของเจ	าหน	าท่ี
ท	องถ่ิน พ.ศ. 2557 และ เป#นไปตามแผนพัฒนา
ท	องถ่ิน ( พ.ศ.2561-2565 ) ลำดับท่ี 3 หน	า 88 

      

    
โครงการส�งเสริมประชาชนในการดำรงชีวิตตามแนว 
เศรษฐกิจพอเพียง 

จำนวน 15,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ�ายเป#นค�าใช	จ�ายในการดำเนินโครงการส�งเสริม
ประชาชนในการดำรงชีวิตตามแนวเศรษฐกิจ ได	แก�  
ค�าวัสดุอุปกรณF ค�าปTาย ค�าวิทยากร ค�าพาหนะ
วิทยากร ค�าอาหาร ค�าอาหารว�างพร	อมเครื่องด่ืม
และ ค�าใช	จ�ายอ่ืนตามความจำเป#นและประหยัด ฯลฯ  
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด	วย
ค�าใช	จ�ายในการฝRกอบรม และการเข	ารับการฝRกอบรม 
ของเจ	าหน	าท่ีท	องถ่ิน พ.ศ. 2557 , หนังสือกรมส�งเสริม 
การปกครองท	องถ่ิน ด�วนท่ีสุด ท่ี มท 0891.4 / 
ว1659 ลว. 24 ส.ค. 2553 และ เป#นไปตามแผนพัฒนา
ท	องถ่ิน ( พ.ศ.2561-2565 ) ลำดับท่ี 2 หน	า 87   

      

   คาวัสดุ รวม 6,000 บาท 
   วัสดุเครื่องแต�งกาย จำนวน 6,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ�ายเป#นค�าวัสดุเครื่องแต�งกาย  รายจ�ายเพ่ือให	ได	มาซ่ึง
สิ่งของท่ีมีลักษณะโดยสภาพไม�คงทนถาวร หรือตามปกติมี
อายุการใช	งานไม�ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยน
สภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ประเภทวัสดุคงทน อาทิ
เช�น เครื่องแบบ/ชุดปฏิบัติงาน เสื้อ กางเกง ผ	า เครื่องหมาย
ต�าง ๆ ถุงเท	า/ถุงมือ รองเท	า เข็มขัด หมวก ผ	าผูกคอ เสื้อ
สะท	อนแสง เสื้อชูชีพ ชุดดับเพลิงรวมถึงชนิดกันไฟ(ไม�รวมถัง
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ออกซิเจน) ฯลฯ และหรือประเภทวัสดุสิ้นเปลือง อาทิ
เช�น วุฒิบัตร อปพร. บัตรประจำตัว อปพร. เข็ม
เครื่องหมาย อปพร. ฯลฯ ดังรายละเอียดและนิยาม
ความหมายท่ีได	กำหนดไว	 ตามรูปแบบการจำแนกประเภท
รายรับ – รายจ�าย งบประมาณรายจ�ายประจำป)ขององคFกร
ปกครองส�วนท	องถ่ิน (หนังสือกรมส�งเสริมการปกครอง
ท	องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว1095 ลง
วันท่ี 28 พฤษภาคม 2564)  

  งบลงทุน รวม 3,200 บาท 
   คาครุภัณฑ2 รวม 3,200 บาท 
   ครุภัณฑFก�อสร	าง       
    จัดซ้ือรถเข็นปูน 2 ล	อ จำนวน 3,200 บาท 

      

  

เพ่ือจ�ายเป#นค�าจัดซ้ือ รถเข็นปูน 2 ล	อ ราคาคันละ 3,200.-
บาท จำนวน 1 คัน คุณลักษณะ เป#นรถเข็นปูน ทำจาก
เหล็ก มี 2 ล	อ ขนาด กว	าง ยาว สูง เป#นครุภัณฑF
นอกเหนือจาก บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑFกำหนด  
ต้ังจ�ายโดยการสืบราคาจากท	องตลาดภายในท	องถ่ิน 

      

 งานส่ิงแวดล,อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 48,500 บาท 
  งบดำเนินงาน รวม 48,500 บาท 
   คาใช,สอย รวม 48,500 บาท 

   
รายจ�ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�เข	าลักษณะรายจ�าย
งบรายจ�ายอ่ืน ๆ 

      

    โครงการปลูกต	นไม	เฉลิมพระเกียรต์ิ ฯ จำนวน 3,500 บาท 

      

  

เพ่ือจ�ายเป#นค�าใช	จ�ายในการดำเนินโครงการปลูกต	นไม	 
เฉลิมพระเกียรต์ิ ฯ ได	แก� ค�าวัสดุอุปกรณF ค�าจัดสถานท่ี  
ค�าจัดซ้ือเมล็ดพันธุFพืชหรือกล	าพันธุFพืช ค�า
ปTาย และ ค�าใช	จ�ายอ่ืน ๆ ตามความจำเป#นและ
ประหยัด ฯลฯ ถือปฏิบัติตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
ว�าด	วยการเบิกค�าใช	จ�ายในการบริหารงานขององคFกร
ปกครองส�วนท	องถ่ิน พ.ศ. 2562 และ เป#นไปตามแผนพัฒนา
ท	องถ่ิน ( พ.ศ.2561-2565 ) ลำดับท่ี 1 หน	า 109  
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   โครงการเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวในชุมชน จำนวน 15,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ�ายเป#นค�าใช	จ�ายในการดำเนินการโครงการเพ่ิมพ้ืน 
ท่ีสีเขียวในชุมชน ได	แก� ค�าวัสดุอุปกรณF ค�าจัดสถานท่ี  
ค�าจัดซ้ือเมล็ดพันธุFพืชหรือกล	าพันธุFพืช ค�า
ปTาย และ ค�าใช	จ�ายอ่ืน ๆ ตามความจำเป#นและ
ประหยัด ฯลฯ ถือปฏิบัติตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
ว�าด	วยการเบิกค�าใช	จ�ายในการบริหารงานขององคFกร
ปกครองส�วนท	องถ่ิน พ.ศ. 2562 และ เป#นไปตามแผนพัฒนา
ท	องถ่ิน ( พ.ศ.2561-2565 ) ลำดับท่ี 3 หน	า 109 

      

    โครงการอนุรักษFพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ จำนวน 30,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ�ายเป#นค�าใช	จ�ายในการดำเนินทำโครงการอนุรักษF
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ ฯ สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ	า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยาม
บรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ได	แก� ค�าวัสดุอุปกรณF ค�าปTายชื่อ
พันธุFไม	 ค�าสมนาคุณวิทยากร ค�าอาหาร ค�าอาหารว�างและ
เครื่องด่ืม ค�าจัดทำสื่อประชาสัมพันธF แผ�นพับ ค�าจัดทำ 
คู�มือปฏิบัติงาน และ ค�าใช	จ�ายอ่ืน ๆ ตามความจำเป#น 
และประหยัด ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว�าด	วยการเบิกค�าใช	จ�ายในการ
บริหารงานขององคFกรปกครองส�วน
ท	องถ่ิน พ.ศ. 2562 , หนังสือกรมส�งเสริมการปกครอง
ท	องถ่ิน ท่ี มท 0810.6 / ว 1470 ลง
วันท่ี 24 กรกฎาคม 2560 , หนังสือกรมส�งเสริมการปกครอง
ท	องถ่ิน ด�วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.6 / ว 2232 ลง
วันท่ี 7 มิถุนายน 2562 และ เป#นไปตามแผนพัฒนา
ท	องถ่ิน ( พ.ศ.2561-2565 ) ลำดับท่ี 4 หน	า 109 
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