
















































































































































































































































รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลรูสะมิแล

อําเภอเมืองปตตานี   จังหวัดปตตานี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 115,000,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 20,504,722 บาท
งบกลาง รวม 20,504,722 บาท

งบกลาง รวม 20,504,722 บาท
คาชําระหนี้เงินกู จํานวน 700,000 บาท

เพื่อจายเปนคาชําระเงินกูธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการ
เกษตร สาขาปตตานี เงินกูทั้งสิ้น 7,000,000 บาท ตามสัญญาเลข
ที่ 800067747968 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ 2557 ในโครงการจัด
ทําโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานป้องกันบรรเทา
สาธารณภัย(ซื้อรถดับเพลิง) จํานวน 1 คัน เงินตนงวดที่ 9 เปน
เงิน 700,000 บาท 
-ตามพ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 2496แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 14)พ.ศ
.2562 
-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2 /ว
 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
-ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
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คาชําระดอกเบี้ย จํานวน 103,000 บาท

เพื่อจายเปนคาดอกเบี้ยเงินกูธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ
การเกษตร สาขาปตตานี จํานวนเงินกูทั้งสิ้น 7,000,000
 บาท ตามสัญญาเลขที่ 800067747968 ลงวันที่ 24
 กุมภาพันธ 2557
ในการจัดทําโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย (ซื้อรถยนตดับเพลิง จํานวน 1 คัน)
เงินคาดอกเบี้ยงวดที่ 9 เปนเงิน 103,000 บาท
- ตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 2496  และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 14) พ.ศ. 2562
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป
พ.ศ. 2565 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเปนคาสมทบกองทุนประกันสังคมใหแกพนักงานจาง
ตามภารกิจและพนักงานจางทั่วไป ของเทศบาลตําบลรูสะมิแล
ในอัตรารอยละ 5ของคาจาง (เงินคาตอบแทน รวมกับเงิน
คาครองชีพ) พรอมกับหักคาจางของพนักงานจาง สงเปน
เงินสมทบในอัตราเดียวกัน
- ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป
พ.ศ. 2565 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาสมทบกองทุนเงินทดแทน กรณีลูกจางประสบ
อันตราย เจ็บป่วย หรือสูญหาย ใหกับพนักงานจางตามภารกิจ
และพนักงานจางทั่วไป ของเทศบาลตําบลรูสะมิแล
- ตามพระราชบัญญัติงดทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2565
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 10,500,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาเบี้ยยังชีพใหแกผูอายุ  
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพิ่มเติมถึง 
   (ฉบับที่14) พ.ศ.2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2542
3) พระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. 2546
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อ
การยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548   
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ย
ยังชีพผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2552 แกไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) 2562
6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.6/ว 5360 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2562 เรื่อง หลักเกณฑ
และวิธีปฏิบัติในการจายเบี้ยยั้งชีพผูสูงอายุและเงินเบี้ยความพิการ
ใหคนพิการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
8) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.6/ว 1430 ลงวันที่ 6 กรกาคม 2564 
เรื่อง ซักซอมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ
. 2565 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสําหรับโครงการเสริมสราง
สวัสดิการทางสังคมใหแกผูพิการและทุพพลภาพ โครงการสนับ
สนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแกผูดวยโอกาสทางสังคม และ
โครงการสรางหลักประกันดานรายไดแกผูสูงอายุ  
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2565
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
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- ตามหนังสือกรมสงเสิรมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.6/ว1530 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซอมแนว
ทางการตั้งงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2565 เงินอุดหนุนทั่ว
ไป เงินอุดหนุนสําหรับโครงการเสริมสรางสวัสดิการทางสังคมให
แกผูพิการ และทุพพลภาพ  โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการ
ทางสังคมแกผูดอยโอกาสและโครงการสรางหลักประกันรายไดแก
ผูสูงอายุ 

เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 4,000,000 บาท
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- เพื่อจายเปนคาเบี้ยยังชีพใหแกคนพิการ  
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพิ่มเติม
    (ฉบับที่14)พ.ศ.2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
    ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อ
การยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548   
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ย
ความพิการใหคนพิการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2553แกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.6/ว 5360 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2562 เรื่อง หลักเกณฑ
และวิธีปฏิบัติในการจายเบี้ยยั้งชีพผูสูงอายุและเงินเบี้ยความพิการ
ใหคนพิการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.6/ว 5360 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2562 เรื่อง หลักเกณฑ
และวิธีปฏิบัติในการจายเบี้ยยั้งชีพผูสูงอายุและเงินเบี้ยความพิการ
ใหคนพิการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
8) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.6/ว 1430 ลงวันที่ 6 กรกาคม 2564 
เรื่อง ซักซอมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ
. 2565 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสําหรับโครงการเสริมสราง
สวัสดิการทางสังคมใหแกผูพิการและทุพพลภาพ โครงการสนับ
สนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแกผูดวยโอกาสทางสังคม และ
โครงการสรางหลักประกันดานรายไดแกผูสูงอายุ  
- ตามหนังสือกรมสงเสิรมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.6/ว1530 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซอมแนว
ทางการตั้งงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2565 เงินอุดหนุนทั่ว
ไป เงินอุดหนุนสําหรับโครงการเสริมสรางสวัสดิการทางสังคมให
แกผูพิการ และทุพพลภาพ  โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการ
ทางสังคมแกผูดอยโอกาสและโครงการสรางหลักประกันรายไดแก
ผูสูงอายุ 
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เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาเบี้ยยังชีพใหแกผูป่วยเอดส  ตามบัญชีรายชื่อที่ได
รับอนุมัติจากผูบริหาร  
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.25496 แกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับ
ที่14) พ.ศ.2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อ
การยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.6/ว 1430 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 
เรื่อง ซักซอมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ
. 2565 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสําหรับโครงการเสริมสราง
สวัสดิการทางสังคมใหแกผูพิการและทุพพลภาพ โครงการสนับ
สนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแกผูดวยโอกาสทางสังคม และ
โครงการสรางหลักประกันดานรายไดแกผูสูงอายุ  
- ตามหนังสือกรมสงเสิรมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.6/ว1530 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 เรื่องซักซอมแนว
ทางการตั้งงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2565 เงินอุดหนุนทั่ว
ไป เงินอุดหนุนสําหรับโครงการเสริมสรางสวัสดิการทางสังคมให
แกผูพิการ และทุพพลภาพ  โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการ
ทางสังคมแกผูดอยโอกาสและโครงการสรางหลักประกันรายไดแก
ผูสูงอายุ 

เงินสํารองจาย จํานวน 2,698,094 บาท

- เพื่อเปนคาใชจายไวเพื่อกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัยเกิด
ขึ้น หรือกรณีการป้องกันและยับยั้งกอนเกิดสาธารณภัย หรือคาด
วาจะเกิดสาธารณภัย หรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัยหรือกรณีฉุก
เฉินเพื่อบรรเทาปญหาความเดือนรอนของประชาชนเปนสวน
รวม                       
-เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14
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) พ.ศ.2562 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560
4) พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
5) พระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. 2558
6) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสําคัญของ
โรคติดตออันตราย พ.ศ. 2559
7) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสําคัญของ
โรคติดตออันตราย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
8) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหนาที่ขอองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2560  และที่แกไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2561
9) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 
10) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563เรื่องระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิก
คาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2562
11) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข  เรื่อง ชื่อและอาการสําคัญของ
โรคติดตอที่ตองเฝ้าระวัง พ.ศ. 2562
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการแจงใน
กรณีที่มีโรคติดตออันตรายโรคติดตอที่ตองเฝ้าระวัง หรือโรค
ระบาดเกิดขึ้น พ.ศ. 2560
12) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข  เรื่อง  ชื่อและอาการสําคัญ
ของโรคอันตราย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563  กําหนดใหโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโค
วิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))
13) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2120
 ลงวันที่ 9 เมษายน 2563 เรื่อง ซักซอมแนวทางการใชจายงบ
ประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อชวยเหลือประชาชน
กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด -19)
14) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2563 เรื่อง ซักซอมแนว
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ทางดําเนินการและการใชจายงบประมาณในการดําเนินการ
ป้องกันและควบคุมโรคติดตอกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
 (โควิด -19)
15) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2343
 ลงวันที่ 22 เมษายน 2564  เรื่อง ซักซอมแนวทางดําเนินการและ
การใชจายงบประมาณในการดําเนินการป้องกันและควบคุมโรค
ติดตอโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) โรงพยาบาล
สนามระดับพื้นที่
16) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําป
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
17)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 0684 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ 256
0 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติสําหรับองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นในการชวยเหลือองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นและจังหวัด
ที่ประสบสาธารณภัยตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย พ.ศ. 2560
18) หนังสือกระทรวงหมาดไทย ที่ มท 0808.2 ว 3215 ลงวันที่ 6
 มิถุนายน 2559
19) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2563
20) กฎหมาย ระเบียบ หนังสือตางๆ ที่เกี่ยวของกับคาใชจายไว
เพื่อกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัยเกิดขึ้น หรือกรณีการป้องกัน
และยับยั้งกอนเกิดสาธารณภัย หรือคาดวาจะเกิดสาธารณ
ภัย หรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัยหรือกรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทา
ปญหาความเดือนรอนของประชาชนเปนสวนรวม

รายจายตามขอผูกพัน

01 คาใชจายในการจัดการจราจร จํานวน 20,000 บาท
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เพื่อเปนคาใชจายในการแกไขปญหาเกี่ยวกับการจราจร
ที่ประชาชนไดรับประโยชนโดยตรง เชน การทาสีตีเสน
สัญญาณไฟจราจร สามเหลี่ยมหยุดตรวจ ป้ายจราจร
กระจกโคง กระบองไฟจราจร กรวยจราจร แผงกั้นจราจร
แผงพลาสติกใสน้ํา เสาลมลุกจราจร เสื้อจราจร ยางชะลอ
ความเร็วรถ เปนตน
- ตาม พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพิ่มเติม
ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562
- ตาม พ.ร.บ.ขนสงทางบก พ.ศ. 2522
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2565 ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น

02 คากระแสไฟฟ้าสาธารณะที่เกินสิทธิ์ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคากระแสไฟฟ้าสาธารณะที่เกินสิทธิ์ รอยละ 10
03 คาบํารุงสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยรายจายขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นเกี่ยวกับคาบํารุงสมาคม พ.ศ. 2555
- ตามหนังสือสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย ที่ ส.ท.ท
. 432/2564 เรื่อง การชําระคาบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหง
ประเทศไทย ประจําปงบประมาณ 2564 โดยพิจารณาจากรายรับ
จริงในปที่ผานมา ไมรวมเงินกูเงินจายขาดสะสม และเงินอุดหนุน
ทุกประเภท อัตราสวน
รอยละ 1/6(0.00167) ของรายรับจริงในปที่ลวงมาแลว
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04 เงินสมทบกองทุนสงเสริมหลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบลรูสะมิ
แล (สปสช.)

จํานวน 466,380 บาท

เพื่อจายเปนคาเงินสมทบกองทุน สปสช.ตําบลรูสะมิแลจํานวน
รอยละ 50 ของเงินที่ไดจากกองทุนสปสช..(กองทุน
สปสช. อุดหนุนหัวละ 45 บาท /ณ เดือนกรกฎาคม 2564ตําบลรู
สะมิแลประชากร 20,728 คน คิดเปนเงินสมทบจากกอง
ทุน สปสช.จํานวน 932,760 บาท)
- ตาม พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพิ่มเติม
ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562
- ตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนกระจายออํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการตั้งงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อสมทบกองทุน พ.ศ.2561
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0891.3/ว
 2199 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2552
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0891.3/ว
 1514 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2554 กองทุนพื้นฟูสมรรถภาพที่จํา
เปนตอสุขภาพระดับจังหวัด
- ตามหนังสือสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติที่ สปสช. 533
/ว 0190 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2557
เรื่อง การตั้งงบประมาณสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ
ทองถิ่น พ.ศ. 2558
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2565 ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น

เงินชวยคาครองชีพผูรับบํานาญ (ช.ค.บ.) จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยคาครองชีพผูรับบบํานาญ (ชคบ.)
ตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญนาญขาราชการ
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2500

เงินชวยคาครองชีพผูรับบํานาญขาราชการถายโอน (ช.ค.บ.) จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยคาครองชีพผูรับบํานาญขาราชการถายโอน
เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 1,372,248 บาท
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เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลรูสะมิแล จํานวน 30,000 บาท

เพื่อสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดบริการสาธารณะทั้ง
ดานการสังคมสงเคราะห และการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต เด็ก สตรี คนชรา และผูดอยโอกาส
- ตาม พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 14
 พ.ศ. 2562
- ตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0891/ว
 975 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การดําเนินงานในการสงเสริมองคกรปกครองสวนทองถิ่นสนับ
สนุนการดําเนินงานสวัสดิการชุมชน ตามตัวชี้วัดคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2565 ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
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เงินชวยพิเศษ

เงินชวยคาทําศพพนักงานจาง จํานวน 135,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินชวยพิเศษในกรณี  พนักงานจางของเทศบาล ถึง
แกความตายในระหวางรับราชการ  
- เปนไปตามพระราชกฤษฎีกา และหนังสือ ดังนี้
1) พระราชกฤษฎีกา การจายเงินเดือน เงิน
ป บําเหน็จ บํานาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 90
 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2560  เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบ
ต. เรื่อง ประกาศคณะกรรมการกลางขาราชการและพนักงานสวน
ทองถิ่น เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขในการจายเงินชวย
พิเศษ กรณี ขาราชการการ และพนักงานสวนทองถิ่น ผูรับ
บํานาญ ลูกจาง และ พนักงานงานจางถึงแกความตาย พ.ศ
. 2560 
3) ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดปตตานีเรื่อง
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2547 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 12,982,640 บาท

งบบุคลากร รวม 7,535,880 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,848,320 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 725,760 บาท

เพื่อจายเปนคาเงินเดือนนายกเทศมนตรี เดือนละ 28,800
 บาท และรองนายกเทศมนตรี จํานวน 2 คน เดือนละ 15,840
บาท จํานวน 12 เดือน 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินเดือน เงินคาตอบ
แทน และประโยชนตอบแทนอยางอื่นของนายกเทศมนตรี รอง
นายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจายเบี้ยประชุมกรรมการสภา
เทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
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คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 180,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนประจําตําแหนงนายกเทศมนตรี 
เดือนละ 6,000 บาท และรองนายกเทศมนตรี จํานวน 2 คน 
เดือนละ 4,500 บาท จํานวน 12 เดือน
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินเดือน เงินคาตอบ
แทน และประโยชนตอบแทนอยางอื่น ของนายกเทศมนตรี รอง
นายกเทศมนตรี 
ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา
เทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
และการจายเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2557

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 180,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพิเศษตําแหนงนายกเทศมนตรี 
เดือนละ 6,000 บาท และรองนายกเทศมนตรี จํานวน 2 คน 
เดือนละ 4,500 บาท จํานวน 12 เดือน
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินเดือน เงินคาตอบ
แทน และประโยชนตอบแทนอยางอื่น ของนายกเทศมนตรี รอง
นายกเทศมนตรี 
ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา
เทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี   
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
และการจายเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2557
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คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องคการบริหารสวนตําบล

จํานวน 207,360 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนรายเดือนใหกับเลขานุการนายก
เทศมนตรี เดือนละ 10,080 บาท จํานวน 12 เดือน 
และจายเปนคาตอบแทนรายเดือนใหกับที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี เดือนละ 7,200 บาท จํานวน 12 เดือน 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินเดือน เงินคาตอบ
แทน และประโยชนตอบแทนอยางอื่น ของ
นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล 
รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายก
เทศมนตรี   ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจายเบี้ยประชุม
กรรมการสภาเทศบาล        
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

จํานวน 1,555,200 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนรายเดือนใหกับสมาชิกสภา
เทศบาล ตําแหนง ประธานสภาเทศบาล เดือนละ 15,840
 บาท จํานวน 12 เดือน ตําแหนงรองประธานสภาเทศบาล เดือน
ละ 12,960 บาท จํานวน 12 เดือน และ
ตําแหนงสมาชิกสภาเทศบาล เดือนละ 10,080 บาท จํานวน 12
 เดือน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
เงินเดือน เงินคาตอบแทน และประโยชนตอบแทนอยางอื่น ของ
นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รอง
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายก
เทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจายเบี้ยประชุม
กรรมการสภาเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,687,560 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 3,299,280 บาท

- เงินเดือนพรอมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนใหกับพนักงาน
เทศบาล สังกัดสํานักปลัดเทศบาล ตําแหนง ปลัดเทศบาล รอง
ปลัดเทศบาล หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล หัวหนาฝ่ายอํานวย
การ นักจัดการงานทั่วไป นักทรัพยากรบุคคล และเจาพนักงาน
ธุรการ จํานวน 12 เดือน
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตาง ๆ และคาตอบแทนพิเศษอื่น นอกเหนือ
จากเงินเดือนใหกับพนักงานเทศบาล ไดแก เงินเพิ่มคาครองชีพชั่ว
คราว (พ.ช.ค.) เงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสูรบ (พ.ส.ร.) เงินเพิ่ม
สําหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. หรือ ก.ท. รับรอง เงินสวัสดิการสําหรับผู
ปฏิบัติงานประจําสํานักงานพื้นที่พิเศษ (ส.ป.พ.) และเงินเพิ่มพิเศษ
อื่นตามที่ระเบียบกฎหมายกําหนดของพนักงานเทศบาล สังกัด
สํานักปลัดเทศบาล จํานวน 12 เดือน 

เงินประจําตําแหนง จํานวน 270,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตาง ๆ และคาตอบแทนพิเศษอื่นๆนอกจาก
เงินเดือนใหกับพนักงานเทศบาล ไดแก เงินประจําตําแหนงของ
พนักงานเทศบาล ตามที่ระเบียบกฎหมายกําหนด ของพนักงาน
เทศบาล ตําแหนงปลัดเทศบาล  รองปลัดเทศบาล  หัวหนาสํานัก
ปลัดเทศบาล  หัวหนาฝ่ายอํานวยการ  จํานวน 12 เดือน

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 518,280 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนรายเดือนของพนักงานจางตาม
ภารกิจ และพนักงานจางทั่วไป ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงาน
ธุรการ พนักงานขับรถยนตสวนกลาง  ภารโรง คน
งาน ยาม พนักงานขับรถยนต  สังกัดฝ่ายอํานวยการ  สํานักปลัด
เทศบาล จํานวน 12 เดือน

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตาง ๆ และคาตอบแทนพิเศษอื่น ๆ นอก
เหนือจากเงินเดือนใหกับพนักจางตามภารกิจ พนักงานจางทั่ว
ไป ไดแก เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว (พ.ช.ค.)เงินสวัสดิการ
สําหรับผูปฏิบัติงานประจําสํานักงานพื้นที่พิเศษ (ส.ป.พ.) เงินคา
ตอบแทนพิเศษใหกับพนักงานจางตามประกาศ ก.ท.จ
.ปตตานี และเงินเพิ่มพิเศษอื่นตามที่ระเบียบกฎหมาย
กําหนด สังกัดสํานักปลัดเทศบาล จํานวน 12 เดือน
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งบดําเนินงาน รวม 3,778,960 บาท
ค่าตอบแทน รวม 680,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 350,000 บาท

เพื่อจายเปน คาตอบแทน คาสมมนาคุณ เงินรางวัล เงินรางวัล
ประจําป หรือคาตอบแทน คาสมมนาคุณ เงินรางวัล ใหกับผู
ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกเทศบาล เชนวิทยากร เจา
หนาที่ บุคคล หรือคณะกรรมการที่ไดรับการแตงตั้ง 
- เปนไปตามระเบียบ  และหนังสือ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําป
แกพนักงานสวนทองถิ่นใหเปนรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2557
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 ลง
วันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การดําเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปแกพนักงาน
สวนทองถิ่นใหเปนรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ
.2557
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ
., ก.ท., และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลัก
เกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปน
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปสําหรับพนักงาน
สวนทองถิ่น ลูกจาง และพนักงานจางขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2558
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดประโยชน
ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําป
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2565 ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหกับ
พนักงานเทศบาล และพนักงานจาง 
ที่ไดรับอนุมัติใหปฏิบัติหนาที่นอกเวลาราชการปกติ หรือ วันหยุด
ราชการ  
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2559
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 

คาเชาบาน จํานวน 260,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบานใหกับพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิเบิกจาย
ได จํานวน 12  เดือน
-  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบาน ของขา
ราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ
.2562  
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน
เทศบาล ตามสิทธิที่ควรจะไดรับ  
- เปนไปตามพระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้ 
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ
. 2562
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2563
4) หนังสือ กรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 257 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษา
และคาเลาเรียน
5) หนังสือ กรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0408.5/ว 371 ลงวัน
ที่ 22 กันยายน 2560 เรื่อง แนวทางการเบิกจายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตร กรณีบุตรของผูมีสิทธิเปลี่ยนประเภท
สถานศึกษาในระหวางปการศึกษา 6) หนังสือ กรมบัญชี
กลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0408.53/ว 22 ลงวันที่ 12 มกราคม 2561
 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและคาเลาเรียนใน
สถานศึกษาของเอกชนประเภทอาชีวศึกษา

ค่าใช้สอย รวม 1,643,960 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

01 รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตางๆเพื่อใหไดมาซึ่งบริการของเทศบาล
ตําบลรูสะมิแลไดแก
-  คาจางเหมาบริการตางๆที่จําเปนและเปนประโยชนกับเทศบาล
ตําบลรูสะมิแล
-  คาจางเหมาบริการปฏิบัติงานรายเดือน รายวัน หรือรายชิ้นงาน
เปนครั้งคราว
-  คาจางเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการที่
สาธารณประโยชน
-  คาเชาเครื่องถายเอกสาร
-  คาจางเหมาถายเอกสารคาจางเหมาเย็บหนังสือ เขาเลมหนังสือ
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-  คารับวารสารหนังสือพิมพสื่อสิ่งพิมพตางๆ
-  คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนในการฝึกอบรมสัมมนา
-  คาจัดทําป้ายโฆษณา ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ
-  คาจัดทําวารสาร เอกสาร 
-  คาจางทําของ
-  คาจางลางฟลม อัดรูปปริ้นภาพขาวดําและสี
-  คาจัดทําเบี้ยประกันภัยใหกับรถยนตสวนกลาง รถประจํา
ตําแหนง รถจักรยานยนต
- คาจัดทําประกันชีวิต ใหกับพนักงานเทศบาล พนักงานจางตาม
ภารกิจพนักงานจางทั่วไปและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ
-  คาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา
-  คาใชจายในการติดตั้งระบบโทรศัพท ระบบอินเทอรเน็ต และ
ระบบสื่อสารโทรคมนาคมตางๆ
-  คาเชารถยนตสวนกลาง
-  คาใชจายอื่นๆที่จําเปนและเปน
ประโยชนกับเทศบาลตําบลรูสะมิแล
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 14) พ.ศ.2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2562 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2562
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจางเอกชนและ
การเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 
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เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายในลักษณะคาใชสอย
วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1555
 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจาย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิก
จายในลักษณะคาใชสอยวัสดุ และคาสาธารณูปโภค
8) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
9) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ 2562  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
10) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15
 มกราคม 2563  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใชสอย วัสดุ และ คาสาธารณูปโภค
12) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวัน
ที่ 22 มีนาคม 2564  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
13) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําป
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
14) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 40444 ลงวัน
ที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจางเอกชน
และการเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 20,000 บาท
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เพื่อจายเปนคาใชจายตาง ๆ ดังนี้
01 คาใชจายในพิธีการตาง ๆ เชน คาดอกไม กระเชา  พวง
มาลัย พวงมาลา พวงหรีด หรือคาใชจายอื่น ๆ ในพิธีเปดอาคาร
สถานที่สาธารณประโยชน พิธีการทางศาสนา งานรัฐพิธี และ
พิธีการสําคัญในวันสําคัญตาง ๆ และเกิดประโยชนตอประชาชน
สวนรวม 
02 คาใชจายในการรับรองตางๆเชนคารับรองในการตอนรับ
บุคคลคณะบุคคลเจาหนาที่จากหนวยงานอื่นที่มาตรวจราชการ
และนิเทศงานศึกษาดูงานตรวจเยี่ยมเทศบาลและเพื่อเปนคาเลี้ยง
รับรองในการประชุมสภาทองถิ่นการประชุมผูนําทองที่ผูนําทอง
ถิ่นและหัวหนาสวนราชการตามวาระโอกาสตางๆหรือประชุมคณะ
กรรมการคณะอนุกรรมการคณะทํางานที่ไดรับแตงตั้งตาม
กฎหมายระเบียบหรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยหรือ
การประชุมระหวางทองถิ่นกับหนวยงานตางๆ 
- เปนไปตามระเบียบ พระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังตอ
ไปนี้
-  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่มท 0808.4 ว 2381 ลงวัน
ที่ 28 กรกฎาคม 2548 เรื่อง การตั้งงบประมาณและการเบิกจาย
เงินคารับรองหรือคาเลี้ยงรับรองขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
 1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 14) พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2562 
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ.2562
6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําป
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

01 คาใชจายในการเดินทางไปราชการและฝึกอบรมสัมมนาของ
บุคลากร

จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจายเปนในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร ไดแก  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาลงทะเบียน คาเชาที่
พัก  คาพาหนะ รวมถึงคาเชายานพาหนะ คาน้ํามันเชื้อเพลิงหรือ
คาพลังงานสําหรับยานพาหนะ  คาระวางรถบรรทุก  คาจางคน
หาบหาม และอื่นๆ ทํานองเดียวกัน คาพาหนะรับจางขามเขต
จังหวัด เงินชดเชย คาขนยายสิ่งของสวนตัวในการเดินทางไป
ราชการประจําในราชอาณาจักร  และคาใชจายอื่นที่จําเปนตอง
จายในการเดินทางไปราชการ  ของคณะผูบริหาร  ผูชวยผู
บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล  และพนักงาน
จาง  หรือบุคคล คณะบุคคลที่ไดรับอนุญาตหรืออนุมัติใหเดินทาง
ไปราชการเพื่อประชุม  ฝึกอบรม  อบรมสัมมนา  ดูงาน  หรือไป
ติดตอราชการ  รวมถึงการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองคความรู
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหผู
บริหาร สมาชิกสภาทองถิ่น ขาราชการและพนักงานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
- เปนไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557
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02 คาใชจายตามโครงการอบรมสัมมนาทัศนศึกษาดูงาน ทั้งภายใน
และตางประเทศ

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการฝึกอบรมสัมมนา ทัศนศึกษาดูงาน
ของผูบริหาร ผูชวยผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน
เทศบาล พนักงานจาง และผูที่มีสวนเกี่ยวของ รายละเอียดตามที่
เทศบาลกําหนด
- เปนไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของ ดังตอไปนี้
- ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพิ่ม
เติม(ฉบับที่ 14) พ. ศ. 2562 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการคาใชจายในการฝึก
อบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่นพ.ศ
 2557 
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 6749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง และตามซักซอมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจายประจําป 2565 ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
-  ตามแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ป (2561-2565) ของเทศบาลตําบลรู
สะมิแลอําเภอเมืองปตตานี  จังหวัดปตตานีหนาที่ 320 ลําดับที่ 1
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03 โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่น และผูบริหารทองถิ่น
เทศบาลตําบลรูสะมิแล

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล
ตําบลรูสะมิแล และคณะผูบริหารเทศบาลตําบลรูสะมิแล 
เชน คาตอบแทนคณะกรรมการตางๆ คาจัดฝึกอบรม
คาประชาสัมพันธ คาวัสดุอุปกรณ คาจัดทําเอกสาร/
บัตรในการเลือกตั้ง คาเดินทางไปราชการ คาวิทยากร
คาเชา/จัดสถานที่ คาอาหาร/เครื่องดื่ม คาจางเหมาบริการ 
คาจางเหมาแรงงาน และคาใชจายอื่นๆที่จําเปนในการ
จัดการเลือกตั้ง ตามที่ระเบียบกฎหมายกําหนด
- ตาม พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพิ่มเติม
ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2564
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 4289 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 เรื่อง การเตรียมการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2564 เพื่อเปน
คาใชจายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่น
หรือผูบริหารทองถิ่น
- ตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่น หรือผู
บริหารทองถิ่น พ.ศ.2562 
- ตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น พ.ศ.2562 
- ตามแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ป (พ.ศ. 2561-2565)
ของเทศบาลตําบลรูสะมิแล อําเภอเมือง จังหวัดปตตานี
หนาที่ 329 ลําดับที่ 2
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04 โครงการจัดงานวันทองถิ่นไทย จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดงานโครงการวันทองถิ่นไทย
ไดแก คาตอบแทนวิทยากร คาอาหาร อาหารวาง เครื่องดื่ม
คาป้ายโครงการ คาวัสดุอุปกรณ คาเชาสถานที่/เชาเต๊นท
และคาใชจายอื่นๆที่จําเปนในการจัดทําโครงการ
- ตาม พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพิ่มเติม
ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬา
เขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2559
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2565
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
- ตามแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ป (พ.ศ. 2561-2565)
ของเทศบาลตําบลรูสะมิแล อําเภอเมือง จังหวัดปตตานี
หนาที่ 329 ลําดับที่ 1
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05 โครงการจัดทําปฏิทินประจําป แบบตั้งโต๊ะ และแบบแขวน จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดทําปฏิทินประจําป พ.ศ.2565 ชนิดแบบตั้งโต๊ะ
และแบบแขวน รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลตําบลรูสะมิแล
กําหนด
- ตาม พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพิ่มเติม
ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2565
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
- ตาม พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 และ
แกไขเพิ่มเติม 
- ตามแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ป (พ.ศ. 2561-2565)
ของเทศบาลตําบลรูสะมิแล อําเภอเมือง จังหวัดปตตานี
หนาที่ 202 ลําดับที่ 15

06 โครงการจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานประจําป ของเทศบาล
ตําบลรูสะมิแล

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานประจําป ของ
เทศบาลตําบลรูสะมิแล รายละเอียดตามรูปแบบที่เทศบาลตําบลรู
สะมิแลกําหนด
- ตาม พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพิ่มเติม
ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2565
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
- ตาม พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 และ
แกไขเพิ่มเติม 
- ตามแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ป (พ.ศ. 2561-2565)
ของเทศบาลตําบลรูสะมิแล อําเภอเมือง จังหวัดปตตานี
หนาที่ 349 ลําดับที่ 5
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07 โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และพระ
บรมวงศานุวงศ

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดโครงการ/กิจกรรม
เพื่อแสดงความจงรักภักดี และเฉลิมพระเกียรติพระบาท
สมเด็จพระเจาอยูหัวและพระบรมวงศานุวงศ ในวโรกาส
ตางๆ และตามหนังสือสั่งการ
- ตาม พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพิ่มเติม
ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬา
เขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2559
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2565 
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
- ตามแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ป (พ.ศ. 2561-2565)
ของเทศบาลตําบลรูสะมิแล อําเภอเมือง จังหวัดปตตานี
หนาที่ 348 ลําดับที่ 2
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08 โครงการจัดกิจกรรมจิตอาสาตําบลรูสะมิแล จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดกิจกรรมจิตอาสาตําบลรูสะมิแล ในการให
บริการสาธารณะดานตางๆในตําบลรูสะมิแล เชน ทําความ
สะอาด ปลูกตนไม ขุดลอกคูคลอง กําจัดผักตบชวาปรับปรุงสภาพ
ภูมิทัศนฯลฯ โดยจายเปนคาป้ายประชาสัมพันธ
วัสดุอุปกรณ เครื่องมือ อาหาร เครื่องดื่ม หรืออื่นๆที่จําเปน
ในการจัดกิจกรรมจิตอาสา
- ตาม พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพิ่มเติม
ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2565 ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
- ตามแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ป (พ.ศ. 2561-2565)
ของเทศบาลตําบลรูสะมิแล อําเภอเมือง จังหวัดปตตานี
หนาที่ 355 ลําดับที่ 11

9 โครงการปรับปรุงเว็บไซตและจัดทํา Mobile Application 
เทศบาลตําบลรูสะมิแล

จํานวน 323,960 บาท
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เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการปรับปรุงเว็บไซตและจัด
ทํา Mobile Application เทศบาลตําบลรูสะมิแล  เปนคาใชจาย
ดังนี้ 
1 คาใชจายในการออกแบบและจัดทําเว็บไซต เชน  
     -  หนาแรกเทศบาลตําบลรูสะมิแล
     -  ออกแบบเว็บไซตใหรองรับการใชงานบนหนาจอโทรศัพท
มือถือ
2  โปรแกรมระบบจัดการขอมูลพิเศษ สําหรับเทศบาลตําบลรูสะมิ
แล 
3  โปรแกรมที่รองรับการตรวจประเมิน ITA
4  โปรแกรมที่เพิ่มเติมเปนพิเศษ ไดแก ระบบการคนหา
ขอมูล ระบบแชรขอมูล
5  โปรแกรมสงเสริมการเที่ยว (Data Management System)  
แสดงแผนที่ในรูปแบบแอนิเมชั่น
6  โปรแกรมตัวชวยการคนหาขอมูลการใหบริการ
แบบ Intelligent คําถาม & คําตอบ (FAQ)
7  โปรแกรมระบบการใหบริการประชาชน
แบบ One Stop Service
8  คาเชาพื้นที่เว็บไซต คาธรรมเนียม คาโดเมน และคาธรรมเนียม
อื่นๆที่เกี่ยวของ ขนาด 50 GB.
9  คาใชจายในการ Application 
    9.1 คาจัดทํา Application รองรับระบบปฏิบัติการ iOS  ซึ่ง
รองรับการทํางานของไฟลเอกสารประเภทตางๆ ได อยาง
นอย DOC , PDF และรองรับไฟลรูปภาพตางๆ ไดอยาง
นอย .GIF .JPG และ .PNG 
   9.2 คาจัดทํา Application รองรับระบบปฏิบัติการ Android 
ซึ่งรองรับการทํางานของไฟลเอกสารประเภทตางๆ ได  อยาง
นอย DOC , PDF และรองรับไฟลรูปภาพตางๆ ไดอยาง
นอย .GIF .JPG และ .PNG
10  คาใชจายรายปสําหรับApplication ( คา
สมัคร Developer ID สําหรับ Mobile Application ) 
   10.1 ระบบปฏิบัติการ iOS 1 ป (จายทุกป )
   10.2 ระบบปฏิบัติการ Android       
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษา ซอมแซม ครุภัณฑยานพาหนะ
ครุภัณฑอื่นๆ สิ่งกอสราง เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง 
รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณราย
จายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2565ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น

ค่าวัสดุ รวม 530,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงาน  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงาน
ไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น และใหหมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
3. รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน  คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เปนตน
- สิ่งของที่จัดเปนวัสดุสํานักงาน แบงการพิจารณาออกเปน 2
 ประเภท ดังนี้
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลว
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิม
หรือซอมแซมแลวไมคุมคา ดังนี้  หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาด
เล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม
บรรทัดเหล็ก  กรรไกร เกาอี้พลาสติก ตรายาง ที่ถูพื้น ตะแกรง
วางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บ
กระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระบรมยาลักษณ แผงปด
ประกาศ แผนป้ายชื่อสํานักงาน หรือหนวยงาน หรือแผนป้าย
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ตางๆ  ที่ใชในสํานักงาน มูลี่ มานปรับแสง (ตอผื่น) พรม (ตอ
ผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป พระบรมรูปจําลอง กระ
เป่า ตาชั่งขนาดเล็ก ผาใบติดตั้งในสํานักงาน ผาใบเตนฑขนาด
ใหญ ตูยาสามัญประจําบาน แผงกันหองแบบรื้อถอน
ได (Partition) ฯลฯ 
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดัง
นี้ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคําผิด เทป
กาว ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ํา
หมึกปรินท เทป พี วี ซี แบบใส  น้ํายาลบกระดาษไข ไม
บรรทัด คลิป ตัวเย็บกระดาษ เข็มหมุด กระดาษ
คารบอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติขาราชการ แบบ
พิมพ ผาสําลี ธงชาติ สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อ ของใชในการบรรจุ
หีบหอ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานัก
งาน พวงมาลา พวงมาลัย กรวยดอกไม ฯลฯ     
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ.2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําป
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่ง
ของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการ
ใชงานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น และใหหมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ  
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2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
3. รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน  คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เปนตน
- สิ่งของที่จัดเปนวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ แบงการพิจารณาออกเปน 3
 ประเภท ดังนี้
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลว
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิม
หรือซอมแซมแลวไมคุมคา ดังนี้  ไมโครโฟน ขาตั้ง
ไมโครโฟน หัวแรงไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดัน
ไฟฟ้า มาตรสําหรับตรวจวงจรไฟฟ้า เครื่องประจุไฟ โคมไฟ โทร
โขง ไมชักฟวส ไมคลอยพรอมเครื่องสงสัญญาณ ฯลฯ 
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้  ฟวส เทปพันสาย
ไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปลั๊ก
ไฟฟ้า สวิตซไฟฟ้า หลอดวิทยุทรานซิตเตอรและชิ้นสวน
วิทยุ ลูกถวยสายอากาศ รีซีสเตอร มูฟวิ่งคอยสคอมเดนเซอร ขา
หลอดฟลูออเรสเซนซ เบรกเกอร สายอากาศหรือเสาอากาศ
สําหรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน จานรับสัญญาณดาวเทียม แบตเต
อรืรี่โซลาเซลล กลองรับสัญญาณ ฯลฯ     
ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล ไดแก สิ่งของที่เปน
อุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเปนการซอมบํารุงปกติ
หรือคาซอมกลาง รวมถึงรายจายดังตอไปนี้ ดอกลําโพง ฮอรน
ลําโพง  แผงวงจร ผังแสดงวงจรตางๆ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ.2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
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 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําป
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัว  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่ง
ของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการ
ใชงานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น และใหหมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
3. รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน  คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เปนตน
- สิ่งของที่จัดเปนวัสดุงานบานงานครัวแบงการพิจารณาออก
เปน 2 ประเภท ดังนี้
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลว
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิม
หรือซอมแซมแลวไมคุมคา ดัง
นี้  หมอ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป มีด ถัง ถาด แกว
น้ํา จานรอง ถวยชาม ชอนสอม กระจกเงา โองน้ํา ที่
นอน กระโถน เตาไฟฟ้า เตาน้ํามัน เตารีด เครื่องบดอาหาร เครื่อง
ตีไขไฟฟ้า เครื่องป้งขนมปง กระทะไฟฟ้า หมอไฟฟ้ารวมถึงหมอ
หุงขาวไฟฟ้า กระติดน้ํารอน กระติดน้ําแข็ง ถังแก๊ส เตา สายยาฉีด
น้ํา อางลางจาน ถังน้ํา ฯลฯ 
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้  ผงซักฟอก สบู น้ํายาดับ
กลิ่น แปรง ไมกวาด เขง มุง ผาปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน ผา
หม ผาปูโต๊ะ น้ําจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ 
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
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2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําป
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุกอสราง จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุกอสราง  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงาน
ไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น และใหหมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
3. รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน  คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เปนตน
- สิ่งของที่จัดเปนวัสดุกอสรางแบงการพิจารณาออกเปน 3
 ประเภท ดังนี้
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลว
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิม
หรือซอมแซมแลวไมคุมคา ดังนี้  ไม
ตางๆ คอน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน กบไสไม เทป
วัดระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก เชน ตลับเมตร ลูกดิ่ง สวาน โถ
สวม อางลางมือ ราวพาดผา หนากาใสเชื่อมเหล็ก เครื่องยิง
ตะปู นั่งราน  ฯลฯ 
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้   น้ํามันทา
ไม ทินเนอร สี ปูนซีเมนต ทราย ยางมะตอย อิฐหรือซีเมนต
บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู เหล็กเสน แปรงทาสี ปูนขาว แผน
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ดินเหนียมสังเคราะห    
ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล ไดแก สิ่งของที่เปน
อุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเปนการซอมบํารุงปกติ
หรือคาซอมกลาง รวมถึงรายจายดังตอไปนี้  ทอน้ําและอุปกรณ
ประปา ทอตางๆ ทอน้ําบาดาล ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําป
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสง  รายจายเพื่อใหไดมา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุ
การใชงานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้น และใหหมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
3. รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน  คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เปนตน
- สิ่งของที่จัดเปนวัสดุยานพาหนะและขนสงแบงการพิจารณาออก
เปน 3 ประเภท ดังนี้
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลว
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิม
หรือซอมแซมแลวไมคุมคา ดังนี้  ไขขวง  ประแจ แมแรง กุญแจ
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ปากตาย กุญแจเลื่อน คีมล็อค ล็อคเกียร ล็อคคลัตซ           ล็อค
พวงมาลัย ฯลฯ 
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้  ยางรถยนต น้ํามัน
เบรก น๊อตและสกรู สายไมล เพลา ฟลมกรองแสง น้ํากลั่น ฯลฯ
     
ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล ไดแก สิ่งของที่เปน
อุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเปนการซอมบํารุงปกติ
หรือคาซอมกลาง รวมถึงรายจายดังตอไปนี้ เบาะรถยนต เครื่อง
ยนต (อะไหล) ชุดเกียรรถยนต เบรก ครัช พวงมาลัย สายพานใบ
พัด หมอน้ํา หัวเทียน แบตเตอรรี่ จานจาย ลอ ถังน้ํามัน ไฟ
หนา ไฟเบรก อานจักรยาน ตลับลูกปืน กระจกมองขางรถ
ยนต กันชนรถยนต เข็มขัดนิรภัย สายไฮโดรลิค ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําป
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 150,000 บาท
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- เพื่อจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  รายจายเพื่อใหไดมา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุ
การใชงานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้น และใหหมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
3. รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน  คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เปนตน
- สิ่งของที่จัดเปนวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นแบงการพิจารณาออก
เปน 1 ประเภท ดังนี้
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้  แก๊สหุงตม น้ํามันเชื้อ
เพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันก๊าด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันจาร
บี น้ํามันเครื่อง ถาน ก๊าซ น้ํามันเกียร น้ํามันหลอลื่น ฯลฯ  
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําป
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช
งานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น และใหหมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
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วัสดุ
2. รายจายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีราคาตอ
หนวย หรือตอชุดไมเกิน 20,000 บาท  
3. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
4. รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน  คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เปนตน
- สิ่งของที่จัดเปนวัสดุคอมพิวเตอรแบงการพิจารณาออกเปน 3
 ประเภท ดังนี้
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลว
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิม
หรือซอมแซมแลวไมคุมคา ดังนี้  แผนหรือจานบันทึกขอมูล ฯลฯ 
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้  อุปกรณบันทึก
ขอมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Di
gital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึก
ขอมูล (
ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัว
พิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ
  
ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล ไดแก สิ่งของที่เปน
อุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเปนการซอมบํารุงปกติ
หรือคาซอมกลาง รวมถึงรายจายดังตอไปนี้ หนวยประมวล
ผล ฮารดดิสกไดรฟ ซีดีรอมไดรฟ แผนกรองแสง แผงแป้นอักขระ
หรือแป้นพิมพ (Key board) เมนบอรด (Main Board) เมมโมรี่ชิ
ป (MeMory Chip) เชน Ram คัตซีทฟด
เตอร (Cut Sheet Feeder) เมาส (Mouse) พรินเตอรสวิตชิ่ง
บ๊อกซ (Printer Switching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) 
แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส (
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Card) Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Ca
rd) เปนตน เครื่องอานและบันทึกขอมูลแบบตางๆ เชน แบบดิส
เกตต (Diskette) แบบฮารดดิสต (Hard Disk) แบบซีดี
รอม (CD ROM) แบบออพติคอล (Optical) เปนตน เรา
เตอร (Router) ฯลฯ   
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําป
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

ค่าสาธารณูปโภค รวม 925,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 700,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชกระแสไฟฟ้าในสํานักงานเทศบาลตําบลรูสะมิ
แล และคากระแสไฟฟ้าอื่นๆที่เทศบาลตําบลรูสะมิแล ดําเนิน
กิจกรรมตามอํานาจหนาที่
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2565
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

คาบริการโทรศัพท จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชบริการโทรศัพทสํานักงาน โทรศัพทเคลื่อนที่
คาสงโทรสาร (FAX) ซึ่งใชในการปฏิบัติราชการของเทศบาล
ตําบลรูสะมิแล
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2565
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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คาบริการไปรษณีย จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชบริการสงเอกสาร สงของทางไปรษณีย
คาธนาณัติ คาดวงตราไปรษณีย คาเชาตูไปรษณีย และ
คาธรรมเนียมการโอนเงิน คาธรรมเนียมตางๆ เปนตน
ซึ่งใชในการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลรูสะมิแล
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2565
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบริการทางดานโทรคมนาคม เชน คาบริการ
อินเตอรเน็ต คาเชาพื้นที่และคาออกแบบเวปไซต คาติดตั้ง
จานดาวเทียม และคาบริการอื่นๆซึ่งใชในการปฏิบัติราชการ
ของเทศบาลตําบลรูสะมิแล
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2565
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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คาเชาพื้นที่เว็บไซต และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวของ จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาเชาพื้นที่เว็บไซตและคาธรรมเนียมที่เกี่ยว
ของ (ระบบCLOUD, HOSTING) เพื่อใชประชาสัมพันธขอมูลขาว
สารตางๆ ของเทศบาลตําบลรูสะมิแล และการสรางการรับรูสู
ชุมชนในระดับพื้นที่โดยมีการบริหารจัดการขอมูลขาวสาร เผย
แพรขอมูลขาวสารผานชองทางตางๆ เพื่อสรางการรับรูสู
ประชาชนโดยตรงและติดตามการเผยแพรขอมูลขาวสาร เพื่อให
ขอมูลเปนไปอยางถูกตองและครบถวน
- เปนไปตามระเบียบ  และหนังสือ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2562
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 4335
 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2561 
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.7/ว 1045 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2562 
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําป
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(สํานักปลัด)
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งบลงทุน รวม 1,644,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 1,644,800 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

02 โทรศัพทสํานักงาน  จํานวน 1 เครื่อง จํานวน 1,500 บาท

เพื่อจายเปนคาเครื่องโทรศัพทสํานักงาน จํานวน 1 เครื่อง  
ไมปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ 
- ราคาตามทองตลาด
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2565 ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่1/2564 หนา 35 ลําดับที่ 4
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ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

01 รถยนตนั่งสวนกลาง (7 ที่นั่ง) จํานวน 1,599,000 บาท

เพื่อจายเปนเพื่อเปนคาจัดซื้อ รถยนตนั่งสวนกลาง 7 ที่นั่งแบบขับ
เคลื่อน 4 ลอ ของเทศบาลตําบลรูสะมิแล
- ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 2,000 ซีซีหรือกําลังเครื่องยนตสูง
สุดไมต่ํากวา 100 กิโลวัตต
- เครื่องยนตดีเซล แบบขับเคลื่อน 4 ลอ คุณลักษณะสังเขปมีราย
ละเอียดดังนี้
1 เปนรถยนตนั่ง 4 ประตูเขาออก
2 เปนราคารวมเครื่องปรับอากาศฟลมกรองแสงและป้องกันสนิม 
3 มีอุปกรณอํานวยความสะดวกมาตรฐานคือเครื่องปรับอากาศ
วิทยุและอุปกรณมาตรฐานโรงงาน 
4 โครงสรางหลังคาเปนชิ้นเดียวตลอดคัน
5 มีประตูดานหลัง
เปนไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวของดังนี้
- ตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่14) พ.ศ
.2562
- ตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที2่)พ.ศ
.2549 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการใชรถยนตขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548(แกไขเพิ่มเติม)
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2565 ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
- ไมปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น
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ครุภัณฑงานบานงานครัว

01 ตูเย็น ขนาด 13 คิวบิกฟุต จํานวน 1 เครื่อง จํานวน 18,500 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูเย็น  ขนาด 13 คิวบิกฟุต  จํานวน 1
 เครื่อง 
- ขนาดที่กําหนดเปนความจุภายในขั้นต่ํา 
- เปนรุนที่ไดรับฉลากประสิทธิภาพ เบอร5 ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แหงประเทศไทย
- ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ 
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2565 ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

01 ครุภัณฑเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุ๊ค สําหรับงานประมวลผล (งาน
เลขานุการนายกเทศมนตรีตําบลรูสะมิแล)

จํานวน 25,800 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุ๊ก  สําหรับงาน
ประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 22,000 บาท  
(ราคาตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหนวยประมวลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก (4CORE) 
จํานวน 1 หนวยโดยมีคุณลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง หรือดีกวาดัง
นี้

(1) ในกรณีที่มีหนวยความจําแบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ Level เดียวกันขนาดไมนอยกวา 4 MB ตองมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 2.3 GHz และมีหนวย
ประมวลผลดาน graphics processing Unit ไมนอยกวา 10
 แกนหรือ 
(2) ในกรณีที่มีความมีหนวยความจําแบบ Cache Memory 
รวม(Level) เดียวกัน ขนาดไมนอยกวา 6 MB ตองมีความเร็ว
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สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 1.8 HGz และมีเทคโนโลยี
เพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่ตองใชความสามารถในการ
ประมวลผลสูง
- มีหนวยความจําหลัก (RAM)    ชนิด DDR4 หรือดีกวาขนาดไม
นอยกวา 8 GB 
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล SATA หรือดีกวาขนาดความจุไมนอย
กวา 1 TB หรือชนิด Solid State drive ขนาดความจุไมนอย
กวา 250 GB จํานวน 1 หนวย
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมนอยกวา 1,366 x 768 พิก
เซล และมีขนาดไมนอยกวา 12 นิ้ว 
- มีชองเชื่อมตอ Interface แบบ USB 2.0 หรือดีกวาไมนอย
กวา 3 ชอง 
- มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือ VEGA จํานวนไมนอยกวา 1
 ชอง
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย Network Interface 
แบบ 10/100/1000 ตอ Base-T หรือดีกวาจํานวนไมนอยกวา 1
 ชอง
- ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอรและ
คอมพิวเตอรโนตบุ๊ก แบบสิทธิการใชงานประเภทติดตั้งมาจากโรง
งาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฏหมาย ราคา 3,800 บาทตอ
ชุด จํานวน 1 ชุด
- สามารถใชงานไดไมนอยกวา WiFi IEEE 802.11 b,g,n ,ac) 
และ Bluetooth
(ราคาตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร กระทรวง ICT ประจําป พ.ศ. 2563)
- ใชปฏิบัติราชการดานงานกิจการสภาเทศบาลตําบลรูสะมิ
แล จํานวน 1 เครื่อง
- ไมปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น

งบเงินอุดหนุน รวม 23,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 23,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น
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01. โครงการสนับสนุนศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชน 
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตพื้นที่อําเภอเมืองปตตานี 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

จํานวน 23,000 บาท

เพื่ออุดหนุนองคการบริหารสวนตําบลปะกาฮะรัง อําเภอเมือง
ปตตานี จังหวัดปตตานี ตามโครงการ "สนับสนุนศูนยปฏิบัติการ
รวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในเขตพื้นที่อําเภอเมืองปตตานี" ประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2565 เพื่อเปนศูนยกลางในการใหความชวยเหลือตาม
อํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหเปนไปอยาง
ตอเนื่อง โดยใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตพื้นที่
อําเภอเมืองปตตานีรับผิดชอบคาใชจายในการบริหารงาน
เพื่อพิจารณาสนับสนุนงบประมาณใหแกหนวยงานการบริหาร
สวนทองถิ่นที่เปนเจาภาพดําเนินการจัดทําแทน
- ตาม พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพิ่มเติม
ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 1791 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560
- หนังสือองคการบริหารสวนตําบลปะกาฮะรัง ที่ ปน76501/
ว 351 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2564
- ตามแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ป (พ.ศ. 2561-2565)
ของเทศบาลตําบลรูสะมิแล อําเภอเมือง จังหวัดปตตานี
หนาที่ 337 ลําดับที่ 1

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 1,706,760 บาท
งบบุคลากร รวม 1,271,160 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,271,160 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,223,160 บาท

เงินเดือน พรอมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน ใหกับพนักงาน
เทศบาล สังกัดฝ่ายแผนงานและงบประมาณ สํานักปลัด
เทศบาล ตําแหนงหัวหนาฝ่ายแผนงานและงบประมาณ  นัก
วิเคราะหนโยบายและแผน และนิติกร จํานวน 12 เดือน
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตาง ๆ และคาตอบแทนพิเศษอื่น นอกเหนือ
จากเงินเดือนใหกับพนักงานเทศบาล ไดแก เงินเพิ่มคาครองชีพชั่ว
คราว (พ.ช.ค.) เงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสูรบ (พ.ส.ร.) เงินเพิ่ม
สําหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. หรือ ก.ท. รับรอง เงินสวัสดิการสําหรับผู
ปฏิบัติงานประจําสํานักงานพื้นที่พิเศษ (ส.ป.พ.) และเงินเพิ่มพิเศษ
อื่นตามที่ระเบียบกฎหมายกําหนดของพนักงาน
เทศบาล จํานวน 12 เดือน

เงินประจําตําแหนง จํานวน 18,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตาง ๆ และคาตอบแทนพิเศษอื่นๆนอกจาก
เงินเดือนใหกับพนักงานเทศบาล ไดแก เงินประจําตําแหนงของ
พนักงานเทศบาล ตามที่ระเบียบกฎหมายกําหนด ของพนักงาน
เทศบาล ตําแหนงหัวหนาฝ่ายแผนงานและงบ
ประมาณ จํานวน 1 อัตรา สังกัดสํานักปลัด
เทศบาล จํานวน 12 เดือน

งบดําเนินงาน รวม 391,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 276,000 บาท
คาเชาบาน จํานวน 204,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบานใหกับพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิเบิกจาย
ได จํานวน 12  เดือน
-  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบาน ของขา
ราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ
.2562  
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 72,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล
ตามสิทธิที่ควรจะไดรับ  
- เปนไปตามพระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้ 
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ
. 2562
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2563
4) หนังสือ กรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 257 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษา
และคาเลาเรียน
5) หนังสือ กรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0408.5/ว 371 ลงวัน
ที่ 22 กันยายน 2560 เรื่อง แนวทางการเบิกจายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตร กรณีบุตรของผูมีสิทธิเปลี่ยนประเภท
สถานศึกษาในระหวางปการศึกษา 6) หนังสือ กรมบัญชี
กลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0408.53/ว 222ลงวันที่ 12 มกราคม 256
 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและคาเลาเรียนใน
สถานศึกษาของเอกชนประเภทอาชีวศึกษา

ค่าใช้สอย รวม 115,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

01 รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 110,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตางๆเพื่อใหไดมาซึ่งบริการของเทศบาล
ตําบลรูสะมิแลไดแก
-  คาจางเหมาบริการตางๆที่จําเปนและเปนประโยชนกับเทศบาล
ตําบลรูสะมิแล
-  คาจางเหมาบริการปฏิบัติงานรายเดือน รายวัน หรือรายชิ้นงาน
เปนครั้งคราว
-  คาจางเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการที่
สาธารณประโยชน
-  คาเชาเครื่องถายเอกสาร
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-  คาจางเหมาถายเอกสารคาจางเหมาเย็บหนังสือ เขาเลมหนังสือ
-  คารับวารสารหนังสือพิมพสื่อสิ่งพิมพตางๆ
-  คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนในการฝึกอบรมสัมมนา
-  คาจัดทําป้ายโฆษณา ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ
-  คาจัดทําวารสาร เอกสาร 
-  คาจางทําของ
-  คาจางลางฟลม อัดรูปปริ้นภาพขาวดําและสี
-  คาจัดทําเบี้ยประกันภัยใหกับรถยนตสวนกลาง รถประจํา
ตําแหนง- 
 คาจัดทําประกันชีวิต ใหกับพนักงานเทศบาล พนักงานจางตาม
ภารกิจพนักงานจางทั่วไปและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ
-  คาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา
-  คาใชจายในการติดตั้งระบบโทรศัพท ระบบอินเทอรเน็ต และ
ระบบสื่อสารโทรคมนาคมตางๆ
-  คาเชารถยนตสวนกลาง
-  คาใชจายอื่นๆที่จําเปนและเปน
ประโยชนกับเทศบาลตําบลรูสะมิแล

- เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 14) พ.ศ.2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2562 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2562
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจางเอกชนและ
การเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจาย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิก
จายในลักษณะคาใชสอยวัสดุ และคาสาธารณูปโภค
7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1555
 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจาย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิก
จายในลักษณะคาใชสอยวัสดุ และคาสาธารณูปโภค
8) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
9) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ 2562  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
10) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15
 มกราคม 2563  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใชสอย วัสดุ และ คาสาธารณูปโภค
12) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวัน
ที่ 22 มีนาคม 2564  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
13) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําป
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
14) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 40444 ลงวัน
ที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจางเอกชน
และการเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 5,000 บาท
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เพื่อจายเปนคาใชจายตาง ๆ ดังนี้
01 คาใชจายในพิธีการตาง ๆ เชน คาดอกไม กระเชา  พวง
มาลัย พวงมาลา พวงหรีด หรือคาใชจายอื่น ๆ ในพิธีเปดอาคาร
สถานที่สาธารณประโยชน พิธีการทางศาสนา งานรัฐพิธี และ
พิธีการสําคัญในวันสําคัญตาง ๆ และเกิดประโยชนตอประชาชน
สวนรวม 
02 คาใชจายในการรับรองตางๆเชนคารับรองในการตอนรับ
บุคคลคณะบุคคลเจาหนาที่จากหนวยงานอื่นที่มาตรวจราชการ
และนิเทศงานศึกษาดูงานตรวจเยี่ยมเทศบาลและเพื่อเปนคาเลี้ยง
รับรองในการประชุมสภาทองถิ่นการประชุมผูนําทองที่ผูนําทอง
ถิ่นและหัวหนาสวนราชการตามวาระโอกาสตางๆหรือประชุมคณะ
กรรมการคณะอนุกรรมการคณะทํางานที่ไดรับแตงตั้งตาม
กฎหมายระเบียบหรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยหรือ
การประชุมระหวางทองถิ่นกับหนวยงานตางๆ 
- เปนไปตามระเบียบ พระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังตอ
ไปนี้
-  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่มท 0808.4 ว 2381 ลงวัน
ที่ 28 กรกฎาคม 2548 เรื่อง การตั้งงบประมาณและการเบิกจาย
เงินคารับรองหรือคาเลี้ยงรับรองขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
 1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 14) พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2562 
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2562
6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําป
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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งบลงทุน รวม 44,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 44,600 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

01 โต๊ะทํางาน ระดับปฏิบัติการ - ชํานาญการ (ฝ่ายแผนและงบ
ประมาณ)

จํานวน 4,200 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโต๊ะทํางาน ระดับปฏิบัติการ-ชํานาญ
การ จํานวน 1 ตัว ราคาตัวละ 4,200 บาท
(ราคาตามทองตลาด)
- ไมปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น

02 เกาอี้ทํางาน ระดับปฏิบัติการ-ชํานาญการ (ฝ่ายแผนงานและงบ
ประมาณ)

จํานวน 1,600 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเกาอี้ทํางาน ระดับปฏิบัติการ-ชํานาญ
การ จํานวน 1 ตัว ราคาตัวละ 1,600 บาท
(ราคาตามทองตลาด)
- ไมปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น

ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

01 ชุดเครื่องเสียงเคลื่อนที่ (แบบลากจูง) จํานวน 13,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูลําโพงเอนกประสงค ขนาดไมนอยกวา 15
 นิ้ว แบบมีคันชักพรอมลอลาก
ตูลําโพง พลาสติก : 2 ทาง ขนาดลําโพง 15 นิ้วพรอมแบตเตอรี่
ในตัวเครื่อง ไมโครโฟนแบบไรสาย จํานวน 2 ตัว คลื่น
สัญญาณ  VHF ระบบ DUAL CHANNELS ราคาเครื่อง
ละ 13,000 บาท (ราคาตามทองตลาด)
- ไมปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

01 ครุภัณฑเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุ๊คสําหรับงานประมวลผล (งาน
แผนงานและงบประมาณ)

จํานวน 25,800 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุ๊ก  สําหรับงาน
ประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 22,000 บาท  
(ราคาตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
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- มีหนวยประมวลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก (4CORE) 
จํานวน 1 หนวยโดยมีคุณลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง หรือดีกวาดัง
นี้

(1) ในกรณีที่มีหนวยความจําแบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ Level เดียวกันขนาดไมนอยกวา 4 MB ตองมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 2.3 GHz และมีหนวย
ประมวลผลดาน graphics processing Unit ไมนอยกวา 10
 แกนหรือ 
(2) ในกรณีที่มีความมีหนวยความจําแบบ Cache Memory 
รวม(Level) เดียวกัน ขนาดไมนอยกวา 6 MB ตองมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 1.8 HGz และมีเทคโนโลยี
เพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่ตองใชความสามารถในการ
ประมวลผลสูง
- มีหนวยความจําหลัก (RAM)    ชนิด DDR4 หรือดีกวาขนาดไม
นอยกวา 8 GB 
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล SATA หรือดีกวาขนาดความจุไมนอย
กวา 1 TB หรือชนิด Solid State drive ขนาดความจุไมนอย
กวา 250 GB จํานวน 1 หนวย
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมนอยกวา 1,366 x 768 พิก
เซล และมีขนาดไมนอยกวา 12 นิ้ว 
- มีชองเชื่อมตอ Interface แบบ USB 2.0 หรือดีกวาไมนอย
กวา 3 ชอง 
- มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือ VEGA จํานวนไมนอยกวา 1
 ชอง
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย Network Interface 
แบบ 10/100/1000 ตอ Base-T หรือดีกวาจํานวนไมนอยกวา 1
 ชอง
- ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอรและ
คอมพิวเตอรโนตบุ๊ก แบบสิทธิการใชงานประเภทติดตั้งมาจากโรง
งาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกําหมาย ราคา 3,800 บาทตอ
ชุด จํานวน 1 ชุด
- สามารถใชงานไดไมนอยกวา WiFi IEEE 802.11 b,g,n ,ac) 
และ Bluetooth
(ราคาตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
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คอมพิวเตอร กระทรวง ICT ประจําป พ.ศ. 2563)
- ใชปฏิบัติราชการดานงานฝ่ายแผนงานและงบ
ประมาณ จํานวน 1 เครื่อง
- ไมปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น

งานบริหารงานคลัง รวม 8,604,520 บาท
งบบุคลากร รวม 6,067,720 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 6,067,720 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 4,638,000 บาท

เงินเดือน พรอมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนใหกับพนักงาน
เทศบาล สังกัดกองคลัง ตําแหนง ผูอํานวยการกองคลัง หัวหนา
ฝ่ายบริหารงานคลัง หัวหนาฝ่ายพัฒนารายได นักวิชาการเงินและ
บัญชี นักวิชาการคลัง เจาพนักงานธุรการ เจาพนักงานการเงิน
และบัญชี เจาพนักงานพัสดุ และเจาพนักงานจัดเก็บราย
ได  จํานวน 12 เดือน

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตาง ๆ และคาตอบแทนพิเศษอื่น นอกเหนือ
จากเงินเดือนใหกับพนักงานเทศบาล ไดแก เงินเพิ่มคาครองชีพชั่ว
คราว (พ.ช.ค.) เงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสูรบ (พ.ส.ร.) เงินเพิ่ม
สําหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. หรือ ก.ท. รับรอง เงินสวัสดิการสําหรับผู
ปฏิบัติงานประจําสํานักงานพื้นที่พิเศษ (ส.ป.พ.) และเงินเพิ่มพิเศษ
อื่นตามที่ระเบียบกฎหมายกําหนดของพนักงานเทศบาล สังกัด
กองคลัง จํานวน 12 เดือน  

เงินประจําตําแหนง จํานวน 78,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตาง ๆ และคาตอบแทนพิเศษอื่นๆนอกจาก
เงินเดือนใหกับพนักงานเทศบาล ไดแก เงินประจําตําแหนงของ
พนักงานเทศบาล ตามที่ระเบียบกฎหมายกําหนด ของพนักงาน
เทศบาล ตําแหนงผูอํานวยการกองคลัง  หัวหนาฝ่ายบริหารงาน
คลัง หัวหนาฝ่ายพัฒนารายได  สังกัดกองคลัง  จํานวน 12 เดือน

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 951,720 บาท
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เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนรายเดือนของพนักงานจางตาม
ภารกิจ และพนักงานจางทั่วไป ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานการ
เงินและบัญชี  ผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บรายได  พนักงานขับรถ
ยนตสวนกลาง คนงาน สังกัดกองคลัง จํานวน 12 เดือน

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตาง ๆ และคาตอบแทนพิเศษอื่น ๆ นอก
เหนือจากเงินเดือนใหกับพนักจางตามภารกิจ พนักงานจางทั่ว
ไป ไดแก เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว (พ.ช.ค.) เงินสวัสดิการ
สําหรับผูปฏิบัติงานประจําสํานักงานพื้นที่พิเศษ (ส.ป.พ.) เงินคา
ตอบแทนพิเศษใหกับพนักงานจางตามประกาศ ก.ท.จ
. ปตตานี และเงินเพิ่มพิเศษอื่นตามที่ระเบียบกฎหมาย
กําหนด สังกัดกองคลัง จํานวน 12 เดือน
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งบดําเนินงาน รวม 2,443,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 810,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 350,000 บาท

- เปนไปตามระเบียบ  และหนังสือ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําป
แกพนักงานสวนทองถิ่นใหเปนรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2557
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 ลง
วันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การดําเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปแกพนักงาน
สวนทองถิ่นใหเปนรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2557
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ
., ก.ท., และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลัก
เกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปน
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปสําหรับพนักงาน
สวนทองถิ่น ลูกจาง และพนักงานจางขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2558
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดประโยชน
ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําป
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2565 ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหกับ
พนักงานเทศบาล และพนักงานจาง 
ที่ไดรับอนุมัติใหปฏิบัติหนาที่นอกเวลาราชการปกติ หรือ วันหยุด
ราชการ  
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2559
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 

คาเชาบาน จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบานใหกับพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิเบิกจาย
ได จํานวน 12  เดือน
-  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบาน ของขา
ราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ
.2562  
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน
เทศบาล ตามสิทธิที่ควรจะไดรับ  
- เปนไปตามพระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้ 
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ
. 2562
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2563
4) หนังสือ กรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 257 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษา
และคาเลาเรียน
5) หนังสือ กรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0408.5/ว 371 ลงวัน
ที่ 22 กันยายน 2560 เรื่อง แนวทางการเบิกจายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตร กรณีบุตรของผูมีสิทธิเปลี่ยนประเภท
สถานศึกษาในระหวางปการศึกษา 6) หนังสือ กรมบัญชี
กลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0408.53/ว 22ลงวันที่ 12 มกราคม 2561
 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและคาเลาเรียนใน
สถานศึกษาของเอกชนประเภทอาชีวศึกษา

ค่าใช้สอย รวม 1,298,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

01. รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตางๆเพื่อใหไดมาซึ่งบริการของเทศบาล
ตําบลรูสะมิแลไดแก
-  คาจางเหมาบริการตางๆที่จําเปนและเปนประโยชนกับเทศบาล
ตําบลรูสะมิแล
-  คาจางเหมาบริการปฏิบัติงานรายเดือน รายวัน หรือรายชิ้นงาน
เปนครั้งคราว
-  คาจางเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการที่
สาธารณประโยชน
-  คาเชาเครื่องถายเอกสาร
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-  คาจางเหมาถายเอกสารคาจางเหมาเย็บหนังสือ เขาเลมหนังสือ
-  คารับวารสารหนังสือพิมพสื่อสิ่งพิมพตางๆ
-  คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนในการฝึกอบรมสัมมนา
-  คาจัดทําป้ายโฆษณา ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ
-  คาจัดทําวารสาร เอกสาร 
-  คาจางทําของ
-  คาจางลางฟลม อัดรูปปริ้นภาพขาวดําและสี
-  คาจัดทําเบี้ยประกันภัยใหกับรถยนตสวนกลาง รถ
จักรยานยนต รถประจําตําแหนง
- คาจัดทําประกันชีวิต ใหกับพนักงานเทศบาล พนักงานจางตาม
ภารกิจพนักงานจางทั่วไปและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ
-  คาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา
-  คาใชจายในการติดตั้งระบบโทรศัพท ระบบอินเทอรเน็ต และ
ระบบสื่อสารโทรคมนาคมตางๆ
-  คาเชารถยนตสวนกลาง
-  คาใชจายอื่นๆที่จําเปนและเปน
ประโยชนกับเทศบาลตําบลรูสะมิแล

- เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 14) พ.ศ.2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ.2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2562 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ
.ศ.2562
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจางเอกชนและ
การเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจาย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิก
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จายในลักษณะคาใชสอยวัสดุ และคาสาธารณูปโภค
7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1555
 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจาย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิก
จายในลักษณะคาใชสอยวัสดุ และคาสาธารณูปโภค
8) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
9) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ 2562  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
10) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15
 มกราคม 2563  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใชสอย วัสดุ และ คาสาธารณูปโภค
12) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวัน
ที่ 22 มีนาคม 2564  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
13) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําป
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
14) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 40444 ลงวัน
ที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจางเอกชน
และการเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท
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เพื่อจายเปนคาใชจายตาง ๆ ดังนี้
01 คาใชจายในพิธีการตาง ๆ เชน คาดอกไม กระเชา  พวง
มาลัย พวงมาลา พวงหรีด หรือคาใชจายอื่น ๆ ในพิธีเปดอาคาร
สถานที่สาธารณประโยชน พิธีการทางศาสนา งานรัฐพิธี และ
พิธีการสําคัญในวันสําคัญตาง ๆ และเกิดประโยชนตอประชาชน
สวนรวม 
02 คาใชจายในการรับรองตางๆเชนคารับรองในการตอนรับ
บุคคลคณะบุคคลเจาหนาที่จากหนวยงานอื่นที่มาตรวจราชการ
และนิเทศงานศึกษาดูงานตรวจเยี่ยมเทศบาลและเพื่อเปนคาเลี้ยง
รับรองในการประชุมสภาทองถิ่นการประชุมผูนําทองที่ผูนําทอง
ถิ่นและหัวหนาสวนราชการตามวาระโอกาสตางๆหรือประชุมคณะ
กรรมการคณะอนุกรรมการคณะทํางานที่ไดรับแตงตั้งตาม
กฎหมายระเบียบหรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยหรือ
การประชุมระหวางทองถิ่นกับหนวยงานตางๆ 
- เปนไปตามระเบียบ พระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังตอ
ไปนี้
-  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่มท 0808.4 ว 2381 ลงวัน
ที่ 28 กรกฎาคม 2548 เรื่อง การตั้งงบประมาณและการเบิกจาย
เงินคารับรองหรือคาเลี้ยงรับรองขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
 1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 14) พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2562 
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ.2562
6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําป
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

วันที่พิมพ : 23/12/2564  14:26:50 หนา : 61/211



รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

01.โครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินและนําเขาระบบแผนที่
ภาษีและทะเบียนทัพยสิน(ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565)

จํานวน 738,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานโครงการจัดทําแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพยสิน (ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565) เทศบาล
ตําบลรูสะมิแล ไดแก คาวัสดุอื่นๆที่จําเปน คาถายสําเนา
เอกสาร คาธรรมเนียมตางๆ คาจางเหมาแรงงานรายเดือนสํารวจ
ขอมูลฯ และบันทึกขอมูล คาจางเหมาบุคคลภายนอกสํารวจขอมูล
ภาคสนาม ฯลฯ และคาใชจายอื่นๆที่จําเปนในการจัดทําโครงการ
-ตาม พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ.2496 และที่แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 14
 พ.ศ.2562
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยแผนที่ภาษีและทรัพยสิน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2550
-ตามแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ป (พ.ศ.2561 - 2565)ของเทศบาล
ตําบลรูสะมิแล อําเภอเมือง จังหวัดปตตานี หนาที่ 336 ลําดับ
ที่ 18
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02. คาใชจายในการเดินทางไปราชการและฝึกอบรมสัมมนาของ
บุคลากร

จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเปนในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร ไดแก  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาลงทะเบียน คาเชาที่
พัก  คาพาหนะ รวมถึงคาเชายานพาหนะ คาน้ํามันเชื้อเพลิงหรือ
คาพลังงานสําหรับยานพาหนะ  คาระวางรถบรรทุก  คาจางคน
หาบหาม และอื่นๆ ทํานองเดียวกัน คาพาหนะรับจางขามเขต
จังหวัด เงินชดเชย คาขนยายสิ่งของสวนตัวในการเดินทางไป
ราชการประจําในราชอาณาจักร  และคาใชจายอื่นที่จําเปนตอง
จายในการเดินทางไปราชการ พนักงานเทศบาล  และพนักงาน
จาง  หรือบุคคล คณะบุคคลที่ไดรับอนุญาตหรืออนุมัติใหเดินทาง
ไปราชการเพื่อประชุม  ฝึกอบรม  อบรมสัมมนา  ดูงาน  หรือไป
ติดตอราชการ  รวมถึงการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองคความรู
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ของขา
ราชการและพนักงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
- เปนไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษา ซอมแซม ครุภัณฑยานพาหนะ
ครุภัณฑอื่นๆ สิ่งกอสราง เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง 
รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณราย
จายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2565ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น

ค่าวัสดุ รวม 290,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงาน  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงาน
ไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น และใหหมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
3. รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน  คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เปนตน
- สิ่งของที่จัดเปนวัสดุสํานักงาน แบงการพิจารณาออกเปน 2
 ประเภท ดังนี้
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลว
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิม
หรือซอมแซมแลวไมคุมคา ดังนี้  หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาด
เล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม
บรรทัดเหล็ก  กรรไกร เกาอี้พลาสติก ตรายาง ที่ถูพื้น ตะแกรง
วางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บ
กระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระบรมยาลักษณ แผงปด
ประกาศ แผนป้ายชื่อสํานักงาน หรือหนวยงาน หรือแผนป้าย
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ตางๆ  ที่ใชในสํานักงาน มูลี่ มานปรับแสง (ตอผื่น) พรม (ตอ
ผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป พระบรมรูปจําลอง กระ
เป่า ตาชั่งขนาดเล็ก ผาใบติดตั้งในสํานักงาน ผาใบเตนฑขนาด
ใหญ ตูยาสามัญประจําบาน แผงกันหองแบบรื้อถอน
ได (Partition) ฯลฯ 
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดัง
นี้ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคําผิด เทป
กาว ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ํา
หมึกปรินท เทป พี วี ซี แบบใส  น้ํายาลบกระดาษไข ไม
บรรทัด คลิป ตัวเย็บกระดาษ เข็มหมุด กระดาษ
คารบอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติขาราชการ แบบ
พิมพ ผาสําลี ธงชาติ สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อ ของใชในการบรรจุ
หีบหอ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานัก
งาน พวงมาลา พวงมาลัย กรวยดอกไม ฯลฯ     
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ.2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ
.ศ.2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําป
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุกอสราง จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุกอสราง  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงาน
ไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น และใหหมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
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วัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
3. รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน  คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เปนตน
- สิ่งของที่จัดเปนวัสดุกอสรางแบงการพิจารณาออกเปน 3
 ประเภท ดังนี้
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลว
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิม
หรือซอมแซมแลวไมคุมคา ดังนี้ ไม
ตางๆ คอน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน กบไสไม เทป
วัดระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก เชน ตลับเมตร ลูกดิ่ง สวาน โถ
สวม อางลางมือ ราวพาดผา หนากาใสเชื่อมเหล็ก เครื่องยิง
ตะปู นั่งราน  ฯลฯ 
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้ น้ํามันทาไม ทินเนอร สี ปูน
ซีเมนต ทราย ยางมะตอย อิฐหรือซีเมนต
บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู เหล็กเสน แปรงทาสี ปูนขาว แผน
ดินเหนียมสังเคราะห    
ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล ไดแก สิ่งของที่เปน
อุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเปนการซอมบํารุงปกติ
หรือคาซอมกลาง รวมถึงรายจายดังตอไปนี้  ทอน้ําและอุปกรณ
ประปา ทอตางๆ ทอน้ําบาดาล ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ.2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ.2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว

วันที่พิมพ : 23/12/2564  14:26:50 หนา : 66/211



 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ–รายจาย งบประมาณรายจายประจําปของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสง  รายจายเพื่อใหไดมา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุ
การใชงานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้น และใหหมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
3. รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน  คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เปนตน
- สิ่งของที่จัดเปนวัสดุยานพาหนะและขนสงแบงการพิจารณาออก
เปน 3 ประเภท ดังนี้
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลว
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิม
หรือซอมแซมแลวไมคุมคา ดังนี้  ไขขวง  ประแจ แมแรง กุญแจ
ปากตาย กุญแจเลื่อน คีมล็อค ล็อคเกียร ล็อคคลัตซ           ล็อค
พวงมาลัย ฯลฯ 
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้  ยางรถยนต น้ํามัน
เบรก น๊อตและสกรู สายไมล เพลา ฟลมกรองแสง น้ํากลั่น ฯลฯ
     
ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล ไดแก สิ่งของที่เปน
อุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเปนการซอมบํารุงปกติ
หรือคาซอมกลาง รวมถึงรายจายดังตอไปนี้ เบาะรถยนต เครื่อง
ยนต (อะไหล) ชุดเกียรรถยนต เบรก ครัช พวงมาลัย สายพานใบ
พัด หมอน้ํา หัวเทียน แบตเตอรรี่ จานจาย ลอ ถังน้ํามัน ไฟ
หนา ไฟเบรก อานจักรยาน ตลับลูกปืน กระจกมองขางรถ
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ยนต กันชนรถยนต เข็มขัดนิรภัย สายไฮโดรลิค ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ.2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ.2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําป
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 40,000 บาท
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- เพื่อจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  รายจายเพื่อใหไดมา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุ
การใชงานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้น และใหหมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
3. รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน  คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เปนตน
- สิ่งของที่จัดเปนวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นแบงการพิจารณาออก
เปน 1 ประเภท ดังนี้
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้  แก๊สหุงตม น้ํามันเชื้อ
เพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันก๊าด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันจาร
บี น้ํามันเครื่อง ถาน ก๊าซ น้ํามันเกียร น้ํามันหลอลื่น ฯลฯ  
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ.2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําป
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช
งานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น และใหหมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ
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2. รายจายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีราคาตอ
หนวย หรือตอชุดไมเกิน 20,000 บาท  
3. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
4. รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน  คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เปนตน
- สิ่งของที่จัดเปนวัสดุคอมพิวเตอรแบงการพิจารณาออกเปน 3
 ประเภท ดังนี้
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลว
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิม
หรือซอมแซมแลวไมคุมคา ดังนี้  แผนหรือจานบันทึกขอมูล ฯลฯ 
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้  อุปกรณบันทึก
ขอมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Di
gital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึก
ขอมูล (
ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัว
พิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ
  
ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล ไดแก สิ่งของที่เปน
อุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเปนการซอมบํารุงปกติ
หรือคาซอมกลาง รวมถึงรายจายดังตอไปนี้ หนวยประมวล
ผล ฮารดดิสกไดรฟ ซีดีรอมไดรฟ แผนกรองแสง แผงแป้นอักขระ
หรือแป้นพิมพ (Key board) เมนบอรด (Main Board) เมมโมรี่ชิ
ป (MeMory Chip) เชน Ram คัตซีทฟด
เตอร (Cut Sheet Feeder) เมาส (Mouse) พรินเตอรสวิตชิ่ง
บ๊อกซ (Printer Switching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) 
แผนวงจร
อิเล็กทรอนิกส (
Card) Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Ca
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rd) เปนตน เครื่องอานและบันทึกขอมูลแบบตางๆ เชน แบบดิส
เกตต (Diskette) แบบฮารดดิสต (Hard Disk) แบบซีดี
รอม (CD ROM) แบบออพติคอล (Optical) เปนตน เรา
เตอร (Router) ฯลฯ   
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ.2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําป
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

ค่าสาธารณูปโภค รวม 45,000 บาท
คาบริการโทรศัพท จํานวน 45,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชบริการโทรศัพทสํานักงาน โทรศัพทเคลื่อนที่
คาสงโทรสาร (FAX) ซึ่งใชในการปฏิบัติราชการของเทศบาล
ตําบลรูสะมิแล
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2565
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

งบลงทุน รวม 93,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 93,800 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

01 ตูเหล็ก แบบ 2 บาน(มอก.) จํานวน 35,400 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูเหล็ก แบบ 2 บาน (มอก.)มีมือจับ ชนิด
บิด มีแผนชั้นปรับระดับ 3 ชั้น จํานวน 6 ใบ ใบละ 5,900 บาท 
(ราคาตามบัญชีราคามาตราฐานครุภัณฑ )
-ไมปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น

02 โต๊ะทํางาน ระดับปฎิบัติงาน-ชํานาญงาน จํานวน 5,000 บาท
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-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโต๊ะทํางานระดับปฏิบัติงาน-ชํานาญ
งาน จํานวน 1 ตัว ราคาตัวละ 5,000 บาท (ราคาตามทองตลาด)
-ไมปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น

03 เกาอี้ทํางาน ระดับปฏิบัติการ-ชํานาญการ จํานวน 15,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเกาอี้ทํางาน  ระดับปฏิบัติการ-ชํานาญ
การ จํานวน 5 ตัว ตัวละ 3,000 บาท (ราคาตามทองตลาด)
-ไมปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

01. เครื่องคอมพิวเตอรโน๊ตบุ๊ค สําหรับงานประมวลผล พรอมชุด
โปรแกรมปฏิบัติการฯ จํานวน 1 เครื่อง

จํานวน 25,800 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุ๊ก  สําหรับงาน
ประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 22,000 บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีหนวยประมวลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก (4CORE) 
จํานวน 1 หนวยโดยมีคุณลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง หรือดีกวาดัง
นี้

(1) ในกรณีที่มีหนวยความจําแบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ Level เดียวกันขนาดไมนอยกวา 4 MB ตองมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 2.3 GHz และมีหนวย
ประมวลผลดาน graphics processing Unit ไมนอยกวา 10
 แกนหรือ 
(2) ในกรณีที่มีความมีหนวยความจําแบบ Cache Memory 
รวม(Level) เดียวกัน ขนาดไมนอยกวา 6 MB ตองมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 1.8 HGz และมีเทคโนโลยี
เพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่ตองใชความสามารถในการ
ประมวลผลสูง
- มีหนวยความจําหลัก (RAM)    ชนิด DDR หรือดีกวาขนาดไม
นอยกวา 8 GB 
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล SATA หรือดีกวาขนาดความจุไมนอย
กวา 1 TB หรือชนิด Solid State drive ขนาดความจุไมนอย
กวา 250 GB จํานวน 1 หนวย
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมนอยกวา 1,366 x 768 พิก
เซล และมีขนาดไมนอยกวา 12 นิ้ว 
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- มีชองเชื่อมตอ Interface แบบ USB 2.0 หรือดีกวาไมนอย
กวา 3 ชอง 
- มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือ VEGA จํานวนไมนอยกวา 1
 ชอง
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย Network Interface 
แบบ 10/100/1000  Base-T หรือดีกวาจํานวนไมนอยกวา 1
 ชอง
- สามารถใชงานไดไมนอยกวา WiFi IEEE 802.11 b,g,n ,ac) 
และ Bluetooth
-ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอรและ
คอมพิวเตอรโนตบุ๊ก แบบสิทธิการใชงานประเภทติดตั้งมาจากโรง
งาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฏหมาย ราคา 3,800 บาทตอ
ชุด จํานวน 1 ชุด
(ราคาตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร กระทรวง ICT ประจําป พ.ศ. 2563)
- ไมปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น

02. เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา ชนิด Network แบบที่ 1  
จํานวน 1 เครื่อง

จํานวน 10,000 บาท
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เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED 
สี ชนิด Network แบบที่ 1 (18 หนา/นาที) จํานวน 1 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน
-มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 600x600 dpi
-มีความเร็วในการพิมพขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 18
 หนาตอนาที (ppm)
-มีความเร็วในการพิมพสีสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 18 หนา
ตอนาที (ppm)
-สามารถพิมพเอกสารกลับหนาอัตโนมัติได
-มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 128 MB
-มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไม
นอยกวา 1 ชอง
-มีชองเชื่อมตอระเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง หรือ
สามารถใชงานผานเครือขายไรสาย Wi-Fi (IEEE 802.11b,g,n) 
ได
-มีถาดใสกระดาษไมนอยกวา 150 แผน
-สามารถใหไดกับ A4 , Letter,  Legal และ Custom
(ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร กระทรวง ICT 
ประจําป พ.ศ.2563)
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03.เครื่องพิมพเลเซอร/LED ขาวดํา จํานวน 1 เครื่อง จํานวน 2,600 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา (18
 หนา/นาที)  จํานวน  1 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน
-มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 600x600 dpi
-มีความเร็วในการพิมพขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 18
 หนาตอนาที (ppm)
-มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 8 MB
-มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไม
นอยกวา 1 ชอง
-มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 150 แผน
-สามารถใหไดกับ A4 , Letter,  Legal และ Custom
(ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร กระทรวง ICT 
ประจําป พ.ศ.2563)

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 255,000 บาท
งบบุคลากร รวม 230,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 230,000 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 200,000 บาท

เงินเดือน พรอมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน ใหกับพนักงาน
เทศบาล สังกัดหนวยตรวจสอบภายใน ตําแหนงนักวิชาการตรวจ
สอบภายใน จํานวน 12 เดือน

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 30,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 25,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 25,000 บาท
คาเชาบาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบานใหกับพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิเบิกจาย
ได จํานวน 12  เดือน
-  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบาน ของขา
ราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ
.2562  
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน
เทศบาล ตามสิทธิที่ควรจะไดรับ  
- เปนไปตามพระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้ 
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ
. 2562
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2563
4) หนังสือ กรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 257 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษา
และคาเลาเรียน
5) หนังสือ กรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0408.5/ว 371 ลงวัน
ที่ 22 กันยายน 2560 เรื่อง แนวทางการเบิกจายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตร กรณีบุตรของผูมีสิทธิเปลี่ยนประเภท
สถานศึกษาในระหวางปการศึกษา 6) หนังสือ กรมบัญชี
กลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0408.53/ว 222ลงวันที่ 12 มกราคม 256
 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและคาเลาเรียนใน
สถานศึกษาของเอกชนประเภทอาชีวศึกษา

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 1,422,960 บาท

งบบุคลากร รวม 771,360 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 771,360 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 723,360 บาท

เงินเดือน พรอมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน ใหกับพนักงาน
เทศบาล สังกัดฝ่ายปกครอง สํานักปลัดเทศบาล ตําแหนงหัวหนา
ฝ่ายปกครอง และนักจัดการงานทะเบียนและ
บัตร  จํานวน 12 เดือน
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตาง ๆ และคาตอบแทนพิเศษอื่น นอกเหนือ
จากเงินเดือนใหกับพนักงานเทศบาล ไดแก เงินเพิ่มคาครองชีพชั่ว
คราว (พ.ช.ค.) เงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสูรบ (พ.ส.ร.) เงินเพิ่ม
สําหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. หรือ ก.ท. รับรอง เงินสวัสดิการสําหรับผู
ปฏิบัติงานประจําสํานักงานพื้นที่พิเศษ (ส.ป.พ.) และเงินเพิ่มพิเศษ
อื่นตามที่ระเบียบกฎหมายกําหนดของพนักงาน
เทศบาล จํานวน 12 เดือน  

เงินประจําตําแหนง จํานวน 18,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตาง ๆ และคาตอบแทนพิเศษอื่นๆนอกจาก
เงินเดือนใหกับพนักงานเทศบาล ไดแก เงินประจําตําแหนงของ
พนักงานเทศบาล ตามที่ระเบียบกฎหมายกําหนด ของพนักงาน
เทศบาล ตําแหนงหัวหนาฝ่ายปกครอง จํานวน 1 อัตรา สังกัด
สํานักปลัดเทศบาล จํานวน 12 เดือน

งบดําเนินงาน รวม 620,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 180,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหกับ
พนักงานเทศบาล และพนักงานจาง 
ที่ไดรับอนุมัติใหปฏิบัติหนาที่นอกเวลาราชการปกติ หรือ วันหยุด
ราชการ  
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2559
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
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คาเชาบาน จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบานใหกับพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิเบิกจาย
ได จํานวน 12  เดือน
-  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบาน ของขา
ราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ
.2562  

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล
ตามสิทธิที่ควรจะไดรับ  
- เปนไปตามพระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้ 
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ
. 2562
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2563
4) หนังสือ กรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 257 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษา
และคาเลาเรียน
5) หนังสือ กรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0408.5/ว 371 ลงวัน
ที่ 22 กันยายน 2560 เรื่อง แนวทางการเบิกจายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตร กรณีบุตรของผูมีสิทธิเปลี่ยนประเภท
สถานศึกษาในระหวางปการศึกษา 6) หนังสือ กรมบัญชี
กลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0408.53/ว 22ลงวันที่ 12 มกราคม 2561
 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและคาเลาเรียนใน
สถานศึกษาของเอกชนประเภทอาชีวศึกษา

ค่าใช้สอย รวม 120,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

01 รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตางๆเพื่อใหไดมาซึ่งบริการของเทศบาล
ตําบลรูสะมิแลไดแก
-  คาจางเหมาบริการตางๆที่จําเปนและเปนประโยชนกับเทศบาล
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ตําบลรูสะมิแล
-  คาจางเหมาบริการปฏิบัติงานรายเดือน รายวัน หรือรายชิ้นงาน
เปนครั้งคราว
-  คาจางเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการที่
สาธารณประโยชน
-  คาเชาเครื่องถายเอกสาร
-  คาจางเหมาถายเอกสารคาจางเหมาเย็บหนังสือ เขาเลมหนังสือ
-  คารับวารสารหนังสือพิมพสื่อสิ่งพิมพตางๆ
-  คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนในการฝึกอบรมสัมมนา
-  คาจัดทําป้ายโฆษณา ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ
-  คาจัดทําวารสาร เอกสาร 
-  คาจางทําของ
-  คาจางลางฟลม อัดรูปปริ้นภาพขาวดําและสี
-  คาจัดทําเบี้ยประกันภัยใหกับรถยนตสวนกลาง รถประจํา
ตําแหนง- 
 คาจัดทําประกันชีวิต ใหกับพนักงานเทศบาล พนักงานจางตาม
ภารกิจพนักงานจางทั่วไปและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ
-  คาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา
-  คาใชจายในการติดตั้งระบบโทรศัพท ระบบอินเทอรเน็ต และ
ระบบสื่อสารโทรคมนาคมตางๆ
-  คาเชารถยนตสวนกลาง
-  คาใชจายอื่นๆที่จําเปนและเปน
ประโยชนกับเทศบาลตําบลรูสะมิแล

- เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 14) พ.ศ.2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ.2562 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ.2562
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5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจางเอกชนและ
การเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจาย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิก
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จายในลักษณะคาใชสอยวัสดุ และคาสาธารณูปโภค
7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1555
 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจาย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิก
จายในลักษณะคาใชสอยวัสดุ และคาสาธารณูปโภค
8) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
9) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ 2562  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใชสอยวัสดุและคาสาธารณูปโภค
10) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15
 มกราคม 2563  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใชสอย วัสดุ และ คาสาธารณูปโภค
12) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวัน
ที่ 22 มีนาคม 2564  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
13) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําป
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
14) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 40444 ลงวัน
ที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจางเอกชน
และการเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

ค่าวัสดุ รวม 320,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงาน  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงาน
ไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
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อันสั้น และใหหมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
3. รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน  คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เปนตน
- สิ่งของที่จัดเปนวัสดุสํานักงาน แบงการพิจารณาออกเปน 2
 ประเภท ดังนี้
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลว
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิม
หรือซอมแซมแลวไมคุมคา ดังนี้  หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาด
เล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม
บรรทัดเหล็ก  กรรไกร เกาอี้พลาสติก ตรายาง ที่ถูพื้น ตะแกรง
วางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บ
กระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระบรมยาลักษณ แผงปด
ประกาศ แผนป้ายชื่อสํานักงาน หรือหนวยงาน หรือแผนป้าย
ตางๆ  ที่ใชในสํานักงาน มูลี่ มานปรับแสง (ตอผื่น) พรม (ตอ
ผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป พระบรมรูปจําลอง กระ
เป่า ตาชั่งขนาดเล็ก ผาใบติดตั้งในสํานักงาน ผาใบเตนฑขนาด
ใหญ ตูยาสามัญประจําบาน แผงกันหองแบบรื้อถอน
ได (Partition) ฯลฯ 
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดัง
นี้ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคําผิด เทป
กาว ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ํา
หมึกปรินท เทป พี วี ซี แบบใส  น้ํายาลบกระดาษไข ไม
บรรทัด คลิป ตัวเย็บกระดาษ เข็มหมุด กระดาษ
คารบอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติขาราชการ แบบ
พิมพ ผาสําลี ธงชาติ สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อ ของใชในการบรรจุ
หีบหอ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานัก
งาน พวงมาลา พวงมาลัย กรวยดอกไม ฯลฯ     
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้  
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1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ.2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําป
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่ง
ของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการ
ใชงานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น และใหหมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
3. รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน  คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เปนตน
- สิ่งของที่จัดเปนวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ แบงการพิจารณาออกเปน 3
 ประเภท ดังนี้
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลว
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิม
หรือซอมแซมแลวไมคุมคา ดังนี้  ไมโครโฟน ขาตั้ง
ไมโครโฟน หัวแรงไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดัน
ไฟฟ้า มาตรสําหรับตรวจวงจรไฟฟ้า เครื่องประจุไฟ โคมไฟ โทร
โขง ไมชักฟวส ไมคลอยพรอมเครื่องสงสัญญาณ ฯลฯ 
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้  ฟวส เทปพันสาย
ไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปลั๊ก
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ไฟฟ้า สวิตซไฟฟ้า หลอดวิทยุทรานซิตเตอรและชิ้นสวน
วิทยุ ลูกถวยสายอากาศ รีซีสเตอร มูฟวิ่งคอยสคอมเดนเซอร ขา
หลอดฟลูออเรสเซนซ เบรกเกอร สายอากาศหรือเสาอากาศ
สําหรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน จานรับสัญญาณดาวเทียม แบตเต
อรืรี่โซลาเซลล กลองรับสัญญาณ ฯลฯ     
ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล ไดแก สิ่งของที่เปน
อุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเปนการซอมบํารุงปกติ
หรือคาซอมกลาง รวมถึงรายจายดังตอไปนี้ ดอกลําโพง ฮอรน
ลําโพง  แผงวงจร ผังแสดงวงจรตางๆ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ.2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําป
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุกอสราง จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุกอสราง  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงาน
ไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น และใหหมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
3. รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน  คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เปนตน
- สิ่งของที่จัดเปนวัสดุกอสรางแบงการพิจารณาออกเปน 3
 ประเภท ดังนี้
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ก. ประเภทวัสดุคงทน  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลว
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิม
หรือซอมแซมแลวไมคุมคา ดังนี้  ไม
ตางๆ คอน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน กบไสไม เทป
วัดระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก เชน ตลับเมตร ลูกดิ่ง สวาน โถ
สวม อางลางมือ ราวพาดผา หนากาใสเชื่อมเหล็ก เครื่องยิง
ตะปู นั่งราน  ฯลฯ 
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้   น้ํามันทา
ไม ทินเนอร สี ปูนซีเมนต ทราย ยางมะตอย อิฐหรือซีเมนต
บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู เหล็กเสน แปรงทาสี ปูนขาว แผน
ดินเหนียมสังเคราะห    
ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล ไดแก สิ่งของที่เปน
อุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเปนการซอมบํารุงปกติ
หรือคาซอมกลาง รวมถึงรายจายดังตอไปนี้  ทอน้ําและอุปกรณ
ประปา ทอตางๆ ทอน้ําบาดาล ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําป
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสง  รายจายเพื่อใหไดมา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุ
การใชงานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไป
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ในระยะเวลาอันสั้น และใหหมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
3. รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน  คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เปนตน
- สิ่งของที่จัดเปนวัสดุยานพาหนะและขนสงแบงการพิจารณาออก
เปน 3 ประเภท ดังนี้
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลว
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิม
หรือซอมแซมแลวไมคุมคา ดังนี้  ไขขวง  ประแจ แมแรง กุญแจ
ปากตาย กุญแจเลื่อน คีมล็อค ล็อคเกียร ล็อคคลัตซ           ล็อค
พวงมาลัย ฯลฯ 
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้  ยางรถยนต น้ํามัน
เบรก น๊อตและสกรู สายไมล เพลา ฟลมกรองแสง น้ํากลั่น ฯลฯ
     
ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล ไดแก สิ่งของที่เปน
อุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเปนการซอมบํารุงปกติ
หรือคาซอมกลาง รวมถึงรายจายดังตอไปนี้ เบาะรถยนต เครื่อง
ยนต (อะไหล) ชุดเกียรรถยนต เบรก ครัช พวงมาลัย สายพานใบ
พัด หมอน้ํา หัวเทียน แบตเตอรรี่ จานจาย ลอ ถังน้ํามัน ไฟ
หนา ไฟเบรก อานจักรยาน ตลับลูกปืน กระจกมองขางรถ
ยนต กันชนรถยนต เข็มขัดนิรภัย สายไฮโดรลิค ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2562
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3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําป
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  รายจายเพื่อใหไดมา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุ
การใชงานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้น และใหหมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
3. รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน  คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เปนตน
- สิ่งของที่จัดเปนวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นแบงการพิจารณาออก
เปน 1 ประเภท ดังนี้
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้  แก๊สหุงตม น้ํามันเชื้อ
เพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันก๊าด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันจาร
บี น้ํามันเครื่อง ถาน ก๊าซ น้ํามันเกียร น้ํามันหลอลื่น ฯลฯ  
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําป
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช
งานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น และใหหมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ
2. รายจายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีราคาตอ
หนวย หรือตอชุดไมเกิน 20,000 บาท  
3. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
4. รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน  คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เปนตน
- สิ่งของที่จัดเปนวัสดุคอมพิวเตอรแบงการพิจารณาออกเปน 3
 ประเภท ดังนี้
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลว
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิม
หรือซอมแซมแลวไมคุมคา ดังนี้  แผนหรือจานบันทึกขอมูล ฯลฯ 
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้  อุปกรณบันทึก
ขอมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Di
gital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึก
ขอมูล (
ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัว
พิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ
  
ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล ไดแก สิ่งของที่เปน
อุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเปนการซอมบํารุงปกติ
หรือคาซอมกลาง รวมถึงรายจายดังตอไปนี้ หนวยประมวล
ผล ฮารดดิสกไดรฟ ซีดีรอมไดรฟ แผนกรองแสง แผงแป้นอักขระ
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หรือแป้นพิมพ (Key board) เมนบอรด (Main Board) เมมโมรี่ชิ
ป (MeMory Chip) เชน Ram คัตซีทฟด
เตอร (Cut Sheet Feeder) เมาส (Mouse) พรินเตอรสวิตชิ่ง
บ๊อกซ (Printer Switching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) 
แผนวงจร
อิเล็กทรอนิกส (
Card) Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Ca
rd) เปนตน เครื่องอานและบันทึกขอมูลแบบตางๆ เชน แบบดิส
เกตต (Diskette) แบบฮารดดิสต (Hard Disk) แบบซีดี
รอม (CD ROM) แบบออพติคอล (Optical) เปนตน เรา
เตอร (Router) ฯลฯ   
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําป
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

งบลงทุน รวม 31,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 31,600 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

01 โต๊ะทํางาน ระดับปฏิบัติการ-ชํานาญการ (ฝ่ายปกครอง) จํานวน 4,200 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโต๊ะทํางาน ระดับปฏิบัติการ-ชํานาญ
การ จํานวน 1 ตัว ราคาตัวละ 4,200 บาท
(ราคาตามทองตลาด)
- ไมปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น

02 เกาอี้ทํางาน ระดับปฏิบัติการ-ชํานาญการ (ฝ่ายปกครอง) จํานวน 1,600 บาท
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เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเกาอี้ทํางาน ระดับปฏิบัติการ-ชํานาญ
การ จํานวน 1 ตัว ราคาตัวละ 1,600 บาท
(ราคาตามทองตลาด)
- ไมปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

01 ครุภัณฑเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุ๊คสําหรับงานประมวลผล (งาน
ฝ่ายปกครอง)

จํานวน 25,800 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุ๊ก  สําหรับงาน
ประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 22,000 บาท  
(ราคาตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหนวยประมวลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก (4CORE) 
จํานวน 1 หนวยโดยมีคุณลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง หรือดีกวาดัง
นี้

(1) ในกรณีที่มีหนวยความจําแบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ Level เดียวกันขนาดไมนอยกวา 4 MB ตองมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 2.3 GHz และมีหนวย
ประมวลผลดาน graphics processing Unit ไมนอยกวา 10
 แกนหรือ 
(2) ในกรณีที่มีความมีหนวยความจําแบบ Cache Memory 
รวม(Level) เดียวกัน ขนาดไมนอยกวา 6 MB ตองมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 1.8 HGz และมีเทคโนโลยี
เพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่ตองใชความสามารถในการ
ประมวลผลสูง
- มีหนวยความจําหลัก (RAM)    ชนิด DDR4 หรือดีกวาขนาดไม
นอยกวา 8 GB 
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล SATA หรือดีกวาขนาดความจุไมนอย
กวา 1 TB หรือชนิด Solid State drive ขนาดความจุไมนอย
กวา 250 GB จํานวน 1 หนวย
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมนอยกวา 1,366 x 768 พิก
เซล และมีขนาดไมนอยกวา 12 นิ้ว 
- มีชองเชื่อมตอ Interface แบบ USB 2.0 หรือดีกวาไมนอย
กวา 3 ชอง 
- มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือ VEGA จํานวนไมนอยกวา 1

วันที่พิมพ : 23/12/2564  14:26:51 หนา : 90/211



 ชอง
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย Network Interface 
แบบ 10/100/1000 ตอ Base-T หรือดีกวาจํานวนไมนอยกวา 1
 ชอง
- ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอรและ
คอมพิวเตอรโนตบุ๊ก แบบสิทธิการใชงานประเภทติดตั้งมาจากโรง
งาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกําหมาย ราคา 3,800 บาทตอ
ชุด จํานวน 1 ชุด
- สามารถใชงานไดไมนอยกวา WiFi IEEE 802.11 b,g,n ,ac) 
และ Bluetooth
(ราคาตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร กระทรวง ICT ประจําป พ.ศ. 2563)
- ใชปฏิบัติราชการดานงานฝ่ายปกครอง จํานวน 1 เครื่อง
- ไมปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น

งานเทศกิจ รวม 1,587,720 บาท
งบบุคลากร รวม 385,920 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 385,920 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 355,920 บาท

เงินเดือน พรอมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน ใหกับพนักงาน
เทศบาล สังกัดฝ่ายปกครอง สํานักปลัดเทศบาล ตําแหนงเจา
พนักงานเทศกิจ จํานวน 2 อัตรา จํานวน 12 เดือน

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตาง ๆ และคาตอบแทนพิเศษอื่น นอกเหนือ
จากเงินเดือนใหกับพนักงานเทศบาล ไดแก เงินเพิ่มคาครองชีพชั่ว
คราว (พ.ช.ค.) เงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสูรบ (พ.ส.ร.) เงินเพิ่ม
สําหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. หรือ ก.ท. รับรอง เงินสวัสดิการสําหรับผู
ปฏิบัติงานประจําสํานักงานพื้นที่พิเศษ (ส.ป.พ.) และเงินเพิ่มพิเศษ
อื่นตามที่ระเบียบกฎหมายกําหนดของพนักงานเทศบาล สังกัด
สํานักปลัดเทศบาล จํานวน 12 เดือน 

งบดําเนินงาน รวม 1,196,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 196,000 บาท
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหกับ
พนักงานเทศบาล และพนักงานจาง 
ที่ไดรับอนุมัติใหปฏิบัติหนาที่นอกเวลาราชการปกติ หรือ วันหยุด
ราชการ  
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2559
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559

คาเชาบาน จํานวน 96,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบานใหกับพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิเบิกจาย
ได จํานวน 12  เดือน
-  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบาน ของขา
ราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ
.2562  
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล
ตามสิทธิที่ควรจะไดรับ  
- เปนไปตามพระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้ 
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ
. 2562
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2563
4) หนังสือ กรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 257 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษา
และคาเลาเรียน
5) หนังสือ กรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0408.5/ว 371 ลงวัน
ที่ 22 กันยายน 2560 เรื่อง แนวทางการเบิกจายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตร กรณีบุตรของผูมีสิทธิเปลี่ยนประเภท
สถานศึกษาในระหวางปการศึกษา 6) หนังสือ กรมบัญชี
กลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0408.53/ว 222ลงวันที่ 12 มกราคม 256
 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและคาเลาเรียนใน
สถานศึกษาของเอกชนประเภทอาชีวศึกษา

ค่าใช้สอย รวม 840,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

01 รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 750,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตางๆเพื่อใหไดมาซึ่งบริการของเทศบาล
ตําบลรูสะมิแลไดแก
-  คาจางเหมาบริการตางๆที่จําเปนและเปนประโยชนกับเทศบาล
ตําบลรูสะมิแล
-  คาจางเหมาบริการปฏิบัติงานรายเดือน รายวัน หรือรายชิ้นงาน
เปนครั้งคราว
-  คาเชาเครื่องถายเอกสาร
-  คาจางเหมาถายเอกสารคาจางเหมาเย็บหนังสือ เขาเลมหนังสือ
-  คารับวารสารหนังสือพิมพสื่อสิ่งพิมพตางๆ
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-  คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนในการฝึกอบรมสัมมนา
-  คาจัดทําป้ายโฆษณา ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ
-  คาจัดทําวารสาร เอกสาร 
-  คาจางทําของ
-  คาจางลางฟลม อัดรูปปริ้นภาพขาวดําและสี
-  คาจัดทําเบี้ยประกันภัยใหกับรถยนตสวนกลาง รถ
จักรยานยนต รถประจําตําแหนง
- คาจัดทําประกันชีวิต ใหกับพนักงานเทศบาล พนักงานจางตาม
ภารกิจพนักงานจางทั่วไปและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ
-  คาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา
-  คาใชจายในการติดตั้งระบบโทรศัพท ระบบอินเทอรเน็ต และ
ระบบสื่อสารโทรคมนาคมตางๆ
-  คาเชารถยนตสวนกลาง
-  คาใชจายอื่นๆที่จําเปนและเปน
ประโยชนกับเทศบาลตําบลรูสะมิแล
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 14) พ.ศ.2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2562 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2562
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจางเอกชนและ
การเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจาย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิก
จายในลักษณะคาใชสอยวัสดุ และคาสาธารณูปโภค
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7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1555
 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจาย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิก
จายในลักษณะคาใชสอยวัสดุ และคาสาธารณูปโภค
8) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
9) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ 2562  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
10) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15
 มกราคม 2563  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใชสอย วัสดุ และ คาสาธารณูปโภค
12) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวัน
ที่ 22 มีนาคม 2564  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
13) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําป
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
14) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 40444 ลงวัน
ที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจางเอกชน
และการเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตาง ๆ ดังนี้
01 คาใชจายในพิธีการตาง ๆ เชน คาดอกไม กระเชา  พวง
มาลัย พวงมาลา พวงหรีด หรือคาใชจายอื่น ๆ ในพิธีเปดอาคาร
สถานที่สาธารณประโยชน พิธีการทางศาสนา งานรัฐพิธี และ
พิธีการสําคัญในวันสําคัญตาง ๆ และเกิดประโยชนตอประชาชน
สวนรวม 
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02 คาใชจายในการรับรองตางๆเชนคารับรองในการตอนรับ
บุคคลคณะบุคคลเจาหนาที่จากหนวยงานอื่นที่มาตรวจราชการ
และนิเทศงานศึกษาดูงานตรวจเยี่ยมเทศบาลและเพื่อเปนคาเลี้ยง
รับรองในการประชุมสภาทองถิ่นการประชุมผูนําทองที่ผูนําทอง
ถิ่นและหัวหนาสวนราชการตามวาระโอกาสตางๆหรือประชุมคณะ
กรรมการคณะอนุกรรมการคณะทํางานที่ไดรับแตงตั้งตาม
กฎหมายระเบียบหรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยหรือ
การประชุมระหวางทองถิ่นกับหนวยงานตางๆ 
- เปนไปตามระเบียบ พระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังตอ
ไปนี้
-  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่มท 0808.4 ว 2381 ลงวัน
ที่ 28 กรกฎาคม 2548 เรื่อง การตั้งงบประมาณและการเบิกจาย
เงินคารับรองหรือคาเลี้ยงรับรองขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
 1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 14) พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2562 
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2562
6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําป
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

01 โครงการจัดระเบียบผูประกอบการหาบเร แผงลอยบนฟุตบาท
ทางเทา และที่สาธารณประโยชน

จํานวน 30,000 บาท
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- ตาม พ.ร.บ. รักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอย
ของบานเมือง พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม
ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายใน
การฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่
ทองถิ่น พ.ศ. 2557
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2565 ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
- ตามแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ป (พ.ศ. 2561-2565) 
ของเทศบาลตําบลรูสะมิแล อําเภอเมือง จังหวัดปตตานี
หนาที่ 296 ลําดับที่ 7
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02 โครงการเทศกิจใกลชิดชุมชน (ตูเขียว) จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานโครงการเทศกิจใกลชิด
ชุมชน  (ตูเขียว) ไดแก คาตอบแทนวิทยากร คาใชสอย
คาอาหารกลางวัน อาหารวาง และเครื่องดื่ม คาป้ายโครงการ
ป้ายประชาสัมพันธ คาวัสดุอุปกรณ คาจัด/เชาสถานที่
และคาใชจายอื่นๆที่จําเปนในการจัดทําโครงการ
- ตาม พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพิ่มเติม
ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายใน
การฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่
ทองถิ่น พ.ศ. 2557
- ตาม พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพิ่มเติม
ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562
- ตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2565 ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
- ตามพระราชบัญญัติรักษาความเปนระเบียบเรียบรอยของบาน
เมืองพ.ศ.2535 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที2่) พ.ศ.2560
- ตามแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ป (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 1/2563 ของเทศบาลตําบลรูสะมิแล อําเภอเมือง
จังหวัดปตตานี หนาที่ 80 ลําดับที่ 2
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษา ซอมแซมครุภัณฑยานพาหนะ
ครุภัณฑอื่นๆ สิ่งกอสราง เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
- ตาม พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพิ่มเติม
ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2565 ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น

ค่าวัสดุ รวม 160,000 บาท
วัสดุกอสราง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุกอสรางทุกชนิด ทั้งที่เปนวัสดุ
คงทน วัสดุใชแลวสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและ
อะไหล เชน ไม ไมกระดาน ไมไผ ไมตางๆ จอบ เลื่อย 
ขวาน พรา ตะปู เหล็ก อิฐ หิน กระเบื้อง ปูน ทราย เทปวัด
ระยะ เปนตน ฯลฯ
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ 
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 30,000 บาท
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วัสดุจราจร จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุจราจร ทั้งที่เปนวัสดุคงทน วัสดุใชแลว
สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบ และอะไหล  เชน กรวย
แทงแบริเออร แผงกั้นจราจร กระจกโคง ไฟกระพริบ ฯลฯ 
ฐานอํานาจ หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ 

งบลงทุน รวม 5,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 5,800 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

01 โต๊ะทํางาน ระดับปฏิบัติงาน-ชํานาญงาน (งานเทศกิจ) จํานวน 4,200 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโต๊ะทํางาน   
ระดับปฏิบัติงาน-ชํานาญงาน จํานวน 1 ตัว (งานเทศกิจ (งาน
รักษาความสงบ)) ราคาตัวละ 4,200 บาท
(ราคาตามทองตลาด)
- ไมปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น

02 เกาอี้ทํางาน ระดับปฏิบัติงาน-ชํานาญงาน (งานเทศกิจ) จํานวน 1,600 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเกาอี้ทํางาน ระดับปฏิบัติงาน - ชํานาญ
งาน จํานวน 1 ตัว (งานเทศกิจ (งานรักษาความสงบ)) ราคาตัว
ละ 1,600 บาท
(ราคาตามทองตลาด)
- ไมปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 2,504,160 บาท
งบบุคลากร รวม 1,349,160 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,349,160 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 647,160 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือน พรอมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน ใหกับ
พนักงานเทศบาล สังกัดฝ่ายปกครอง สํานักปลัดเทศบาล ตําแหนง
เจาพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย จํานวน 3 อัตรา จํานวน 12 เดือน
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตาง ๆ และคาตอบแทนพิเศษอื่น นอกเหนือ
จากเงินเดือนใหกับพนักงานเทศบาล ไดแก เงินเพิ่มคาครองชีพชั่ว
คราว (พ.ช.ค.) เงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสูรบ (พ.ส.ร.) เงินเพิ่ม
สําหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. หรือ ก.ท. รับรอง เงินสวัสดิการสําหรับผู
ปฏิบัติงานประจําสํานักงานพื้นที่พิเศษ (ส.ป.พ.) และเงินเพิ่มพิเศษ
อื่นตามที่ระเบียบกฎหมายกําหนดของพนักงานเทศบาล สังกัด
สํานักปลัดเทศบาล จํานวน 12 เดือน 

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 432,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนรายเดือนของพนักงานจางทั่ว
ไป ตําแหนง คนงาน  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาด
เบา  จํานวน 12 เดือน

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 170,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตาง ๆ และคาตอบแทนพิเศษอื่น ๆ นอก
เหนือจากเงินเดือนใหกับพนักจางตามภารกิจ พนักงานจางทั่ว
ไป ไดแก เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว (พ.ช.ค.) เงินสวัสดิการ
สําหรับผูปฏิบัติงานประจําสํานักงานพื้นที่พิเศษ (ส.ป.พ.) เงินคา
ตอบแทนพิเศษใหกับพนักงานจางตามประกาศ ก.ท.จ
. ปตตานี และเงินเพิ่มพิเศษอื่นตามที่ระเบียบกฎหมาย
กําหนด สังกัดกองคลัง จํานวน 12 เดือน
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งบดําเนินงาน รวม 1,155,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 175,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจายเปน คาตอบแทน คาสมมนาคุณ เงินรางวัล เงินรางวัล
ประจําป หรือคาตอบแทน คาสมมนาคุณ เงินรางวัล ใหกับผูปฏิบั
ติราชการอันเปนประโยชนแกเทศบาล เชนวิทยากร เจา
หนาที่ บุคคล หรือคณะกรรมการที่ไดรับการแตงตั้ง 
- เปนไปตามระเบียบ  และหนังสือ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําป
แกพนักงานสวนทองถิ่นใหเปนรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2557
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 ลง
วันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การดําเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปแกพนักงาน
สวนทองถิ่นใหเปนรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
 พ.ศ. 2557
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ
., ก.ท., และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลัก
เกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปน
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปสําหรับพนักงาน
สวนทองถิ่น ลูกจาง และพนักงานจางขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2558
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดประโยชน
ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําป
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2565 ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหกับ
พนักงานเทศบาล และพนักงานจาง 
ที่ไดรับอนุมัติใหปฏิบัติหนาที่นอกเวลาราชการปกติ หรือ วันหยุด
ราชการ  
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2559
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559

คาเชาบาน จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบานใหกับพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิเบิกจาย
ได จํานวน 12  เดือน
-  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบาน ของขา
ราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ
.2562  
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล
ตามสิทธิที่ควรจะไดรับ  
- เปนไปตามพระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้ 
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ
. 2562
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2563
4) หนังสือ กรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 257 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษา
และคาเลาเรียน
5) หนังสือ กรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0408.5/ว 371 ลงวัน
ที่ 22 กันยายน 2560 เรื่อง แนวทางการเบิกจายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตร กรณีบุตรของผูมีสิทธิเปลี่ยนประเภท
สถานศึกษาในระหวางปการศึกษา 6) หนังสือ กรมบัญชี
กลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0408.53/ว 222ลงวันที่ 12 มกราคม 256
 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและคาเลาเรียนใน
สถานศึกษาของเอกชนประเภทอาชีวศึกษา

ค่าใช้สอย รวม 780,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

01 รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 600,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตางๆเพื่อใหไดมาซึ่งบริการของเทศบาล
ตําบลรูสะมิแลไดแก
-  คาจางเหมาบริการตางๆที่จําเปนและเปนประโยชนกับเทศบาล
ตําบลรูสะมิแล
-  คาจางเหมาบริการปฏิบัติงานรายเดือน รายวัน หรือรายชิ้นงาน
เปนครั้งคราว
-  คาจางเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการที่
สาธารณประโยชน
-  คาเชาเครื่องถายเอกสาร
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-  คาจางเหมาถายเอกสารคาจางเหมาเย็บหนังสือ เขาเลมหนังสือ
-  คารับวารสารหนังสือพิมพสื่อสิ่งพิมพตางๆ
-  คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนในการฝึกอบรมสัมมนา
-  คาจัดทําป้ายโฆษณา ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ
-  คาจัดทําวารสาร เอกสาร 
-  คาจางทําของ
-  คาจางลางฟลม อัดรูปปริ้นภาพขาวดําและสี
-  คาจัดทําเบี้ยประกันภัยใหกับรถยนตสวนกลาง รถประจํา
ตําแหนง- 
 คาจัดทําประกันชีวิต ใหกับพนักงานเทศบาล พนักงานจางตาม
ภารกิจพนักงานจางทั่วไปและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ
-  คาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา
-  คาใชจายในการติดตั้งระบบโทรศัพท ระบบอินเทอรเน็ต และ
ระบบสื่อสารโทรคมนาคมตางๆ
-  คาเชารถยนตสวนกลาง
-  คาใชจายอื่นๆที่จําเปนและเปน
ประโยชนกับเทศบาลตําบลรูสะมิแล
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 14) พ.ศ.2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2562 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2562
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจางเอกชนและ
การเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 
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เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายในลักษณะคาใชสอย
วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1555
 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจาย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิก
จายในลักษณะคาใชสอยวัสดุ และคาสาธารณูปโภค
8) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
9) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ 2562  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
10) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15
 มกราคม 2563  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใชสอย วัสดุ และ คาสาธารณูปโภค
12) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวัน
ที่ 22 มีนาคม 2564  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
13) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําป
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
14) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 40444 ลงวัน
ที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจางเอกชน
และการเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตาง ๆ ดังนี้
01 คาใชจายในพิธีการตาง ๆ เชน คาดอกไม กระเชา  พวง
มาลัย พวงมาลา พวงหรีด หรือคาใชจายอื่น ๆ ในพิธีเปดอาคาร
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สถานที่สาธารณประโยชน พิธีการทางศาสนา งานรัฐพิธี และ
พิธีการสําคัญในวันสําคัญตาง ๆ และเกิดประโยชนตอประชาชน
สวนรวม 
02 คาใชจายในการรับรองตางๆเชนคารับรองในการตอนรับ
บุคคลคณะบุคคลเจาหนาที่จากหนวยงานอื่นที่มาตรวจราชการ
และนิเทศงานศึกษาดูงานตรวจเยี่ยมเทศบาลและเพื่อเปนคาเลี้ยง
รับรองในการประชุมสภาทองถิ่นการประชุมผูนําทองที่ผูนําทอง
ถิ่นและหัวหนาสวนราชการตามวาระโอกาสตางๆหรือประชุมคณะ
กรรมการคณะอนุกรรมการคณะทํางานที่ไดรับแตงตั้งตาม
กฎหมายระเบียบหรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยหรือ
การประชุมระหวางทองถิ่นกับหนวยงานตางๆ 
- เปนไปตามระเบียบ พระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังตอ
ไปนี้
-  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่มท 0808.4 ว 2381 ลงวัน
ที่ 28 กรกฎาคม 2548 เรื่อง การตั้งงบประมาณและการเบิกจาย
เงินคารับรองหรือคาเลี้ยงรับรองขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
 1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 14) พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2562 
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําป
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

01. โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจําองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานโครงการ
ฝึกชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจําองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ไดแก คาตอบแทนวิทยากร คาใชสอย
คาอาหารกลางวัน อาหารวาง และเครื่องดื่ม คาป้ายโครงการ
ป้ายประชาสัมพันธ คาวัสดุอุปกรณ คาจัด/เชาสถานที่
คาเครื่องแตงกาย และคาใชจายอื่นๆที่จําเปนในการจัดทํา
โครงการ
- ตาม พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพิ่มเติม
ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562
- ตาม พ.ร.บ. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ
พ.ศ. 2550
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยกิจการอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2553
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจาย
ในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่
ทองถิ่น พ.ศ. 2557
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2565 ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
- ตามแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ป (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1/2563 ของเทศบาลตําบลรูสะมิแล อําเภอเมือง จังหวัด
ปตตานี
หนาที่ 79 ลําดับที่ 1
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02 โครงการสงเสริมความรูดานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โดยใชชุมชนเปนฐาน (CBDRM.) ภายในเขตเทศบาลตําบลรูสะมิแล

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานโครงการสงเสริม
ความรูดานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยใช
ชุมชนเปนฐาน (CBDRM.) ไดแก คาตอบแทนวิทยากร
คาอาหาร อาหารวาง และเครื่องดื่ม คาป้ายโครงการ
ป้ายประชาสัมพันธ คาวัสดุอุปกรณ คาจัด/เชาสถานที่
และคาใชจายอื่นๆที่จําเปนในการจัดทําโครงการ
- ตาม พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ.2496 และที่แกไขเพิ่มเติม
ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562
- ตาม พ.ร.บ. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ
พ.ศ. 2550
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยกิจการอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2553
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจาย
ในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่
ทองถิ่น พ.ศ. 2557
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2565 ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
- ตามแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ป (พ.ศ. 2561-2565)
ของเทศบาลตําบลรูสะมิแล อําเภอเมือง จังหวัดปตตานี
หนาที่ 298 ลําดับที่ 9
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03 โครงการฝึกอบรมและทบทวนสมาชิก  อปพร. จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานโครงการฝึกอบรม
และทบทวนสมาชิก อปพร. ไดแก คาตอบแทนวิทยากร
คาใชสอย คาอาหารกลางวัน อาหารวาง และเครื่องดื่ม
คาป้ายโครงการ ป้ายประชาสัมพันธ คาวัสดุอุปกรณ คาจัด/
เชาสถานที่ คาเครื่องแตงกาย และคาใชจายอื่นๆที่จําเปน
ในการจัดทําโครงการ
- ตาม พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพิ่มเติม
ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562
- ตาม พ.ร.บ. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ
พ.ศ. 2550
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยกิจการอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2553
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจาย
ในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่
ทองถิ่น พ.ศ. 2557
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2565 ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
- ตามแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ป (พ.ศ. 2561-2565)
ของเทศบาลตําบลรูสะมิแล อําเภอเมือง จังหวัดปตตานี
หนาที่ 295 ลําดับที่ 4
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04 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลสําคัญตาง 
ๆ

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในชวงเทศกาลสําคัญตางๆ ไดแก คาตอบแทนวิทยากร 
คาใชสอย คาอาหารกลางวัน อาหารวาง และเครื่องดื่ม คาป้าย
โครงการ ป้ายประชาสัมพันธ คาวัสดุอุปกรณ คาจัด/เชาสถานที่ 
และคาใชจายอื่นๆที่จําเปนในการจัดทําโครงการ
- ตาม พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพิ่มเติมฉบับที่14
 พ.ศ. 2562
- ตาม พ.ร.บ. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ
พ.ศ. 2550
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2565 ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
- ตามแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ป (พ.ศ. 2561-2565)
ของเทศบาลตําบลรูสะมิแล อําเภอเมือง จังหวัดปตตานี
หนาที่ 295 ลําดับที่ 5
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05 โครงการสงเสริมความรูดานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ในสถานศึกษาเขตตําบลรูสะมิแล

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานโครงการสงเสริมความรู
ดานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในสถานศึกษาเขตตําบล
รูสะมิแล ไดแก คาตอบแทนวิทยากร คาใชสอย คาอาหาร
กลางวัน อาหารวาง และเครื่องดื่ม คาป้ายโครงการ ป้าย
ประชาสัมพันธ คาวัสดุอุปกรณ คาจัด/เชาสถานที่ คาเครื่อง
แตงกาย และคาใชจายอื่นๆที่จําเปนในการจัดทําโครงการ
- ตาม พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพิ่มเติม
ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562
- ตาม พ.ร.บ. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ
พ.ศ. 2550
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจาย
ในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่
ทองถิ่น พ.ศ. 2557
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2565 ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
- ตามแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ป (พ.ศ. 2561-2565)
ของเทศบาลตําบลรูสะมิแล อําเภอเมือง จังหวัดปตตานี
หนาที่ 296 ลําดับที่ 6
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ค่าวัสดุ รวม 200,000 บาท
วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน เสื้อ กางเกง ผา เครื่อง
หมายตาง ๆ ถุงมือ รองเทา เข็มขัด หมวก เสื้อสะทอนแสง เสื้อ
ชูชีพ ชุดดับเพลิง รวมถึงชุดดับเพลิงกันไฟ 
- ตาม พ.ร.บ เทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ
.2562
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาวัสดุ
เครื่องแตงกายของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2560 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยกิจการ อปพร. พ.ศ
.2553
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนก ประเภทรายรับ -รายจาย งบประมาณรายจายประจําป
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุดับเพลิง เชน วาลวน้ําดับเพลิง (เชื่อมกับรถดับ
เพลิง) ทอสายสงน้ํา สายดับเพลิง หัวสายดับเพลิง อุปกรณดับไฟ
ป่า ถังดับเพลิง และอื่นที่มีความจําเปน
- ตาม พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพิ่มเติม
ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562
- ตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2565 ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
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วัสดุจราจร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุจราจร เชน กรวยจราจร กระจกสงโคง ยาง
ชะลอความเร็ว และอื่นที่มีความจําเปน
- ตาม พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพิ่มเติม
ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562
- ตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2565 ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 2,974,200 บาท

งบบุคลากร รวม 2,329,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,329,200 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,200,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือน พรอมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนใหกับ
พนักงานเทศบาลตําแหนง ผูอํานวยการกองการศึกษา, หัวหนา
ฝ่ายบริหารการศึกษา, นักวิชาการศึกษา, นักสันทนาการ, เจา
พนักงานธุรการ, ครูผูดูแลเด็ก คศ.2, และครูผูดูแลเด็ก คศ
.3 จํานวน 12 เดือน
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 200,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตาง ๆ และคาตอบแทนพิเศษอื่น ๆ นอก
เหนือจากเงินเดือนใหกับพนักงานเทศบาล ไดเแก เงินเพิ่มคา
ครองชีพชั่วคราว (พ.ช.ค.) เงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสูรบ (พ.ส.ร
.) เงินเพิ่มสําหรับคุณวุฒิ ที่ ก.พ. หรือ ก.ท.รับรอง เงินสวัสดิการ
สําหรับผูปฏิบัติงานประจําสํานักงานพื้นที่พิเศษ (ส.ป.พ.) และเงิน
เพิ่มพิเศษอื่นตามที่ระเบียบกฎหมายกําหนด จํานวน 12 เดือน 
-เพื่อจายเงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนใหแกพนักงาน
เทศบาล ที่ไดรับเงินประจําตําแหนงตามกฎหมายวาดวยเงินเดือน
และเงินประจําตําแหนงไดรับเงินคาตอบแทนเปนรายเดือนเทากับ
อัตราเงินประจําตําแหนงที่ไดรับอยูเดิม

เงินประจําตําแหนง จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตางๆ และคาตอบแทนพิเศษอื่นๆ นอกเหนือ
จากเงินเดือนใหกับพนักงานเทศบาล ไดแก เงินประจําตําแหนง
ของพนักงานเทศบาล ตามที่ระเบียบกฎหมาย
กําหนด จํานวน 12 เดือน

เงินวิทยฐานะ จํานวน 109,200 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตางๆ และคาตอบแทนพิเศษอื่นๆ นอกเหนือ
จากเงินเดือน ไดแก เงินวิทยฐานะ ตามที่ระเบียบกฎหมาย
กําหนด ใหกับครูผูดูแลเด็ก คศ.3 และครูผูดูและเด็ก คศ
.2 จํานวน 12 เดือน

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 650,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนรายเดือนของพนักงานจางตาม
ภารกิจ และพนักงานจางทั่วไป ตําแหนงผูชวยครูผูดูแล
เด็ก จํานวน 12 เดือน
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 130,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตางๆ และคาตอบแทนพิเศษอื่นๆ นอกเหนือ
จากเงินเดือนใหกับพนักงานจางตามภารกิจ พนักงานจางทั่ว
ไป ไดแก เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว (พ.ช.ค.) เงินสวัสดิการ
สําหรับผูปฏิบัติงานประจําสํานักงานพื้นที่พิเศษ (ส.ป.พ.) เงินคา
ตอบแทนพิเศษใหกับพนักงานจางตามประกาศ ก.ท.จ. จังหวัด
ปตตานี และเงินเพิ่มพิเศษอื่นตามที่ระเบียบกฎหมาย
กําหนด จํานวน 12 เดือน
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งบดําเนินงาน รวม 600,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 190,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเปน
-คาตอบแทน คาสมนาคุณ เงินรางวัล ใหกับผูปฏิบัติราชการอัน
เปน ประโยชนแกเทศบาลตําบลรูสะมิแล เชน วิทยากร เจาหนาที่
ตํารวจ บุคคล หรือคณะกรรมการซึ่งไดรับคําสั่งแตงตั้ง ตามที่
ระเบียบกฎหมายกําหนด
-คาตอบแทน คาสมนาคุณ เงินรางวัล สําหรับคณะกรรมการคัด
เลือก, สอบคัดเลือก และเจาหนาที่ดําเนินการสอบพนักงาน
เทศบาล ตามมติ ก.ท. ครั้งที่ 4/2546 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2546
 หรือเบิกจายตามที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย
ในการคัดเลือกพนักงานและลูกจางขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 กําหนด 
-เงินประโยชนตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานเทศบาล พนักงานจาง
ตามภารกิจ และพนักงานจางทั่วไป เปนกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําป) ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
ปตตานี (ก.ท.จ.ปตตานี) เรื่อง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการ
กําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปน
เงินรางวัลประจําปสําหรับพนักงานเทศบาล ลูกจาง และพนักงาน
จางของเทศบาล พ.ศ. 2558 ประกาศ ณ วันที่ 7 เมษายน 2558
-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2565 ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหกับ
พนักงานเทศบาล พนักงานจางตามภารกิจ และพนักงานจางทั่ว
ไป 
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2559
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559

คาเชาบาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบานใหกับพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกจายได
ของพนักงานเทศบาล จํานวน 12 เดือน
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขา
ราชการสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน
เทศบาล ตามสิทธิที่ควรจะไดรับ  
- เปนไปตามพระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้ 
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ
. 2562
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2563
4) หนังสือ กรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 257 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษา
และคาเลาเรียน
5) หนังสือ กรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0408.5/ว 371 ลงวัน
ที่ 22 กันยายน 2560 เรื่อง แนวทางการเบิกจายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตร กรณีบุตรของผูมีสิทธิเปลี่ยนประเภท
สถานศึกษาในระหวางปการศึกษา 
6) หนังสือ กรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0408.53/ว 22ลงวัน
ที่ 12 มกราคม 2561เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษา
และคาเลาเรียนในสถานศึกษาของเอกชนประเภทอาชีวศึกษา
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ค่าใช้สอย รวม 295,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

01.รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตางๆ เพื่อใหไดมาซึ่งบริการของเทศบาล
ตําบลรูสะมิแล ไดแก
 -คาจางเหมาบริการตางๆ ที่จําเปนและเปนประโยชนกับเทศบาล
ตําบลรูสะมิแล
 -คาจางเหมาแรงงานรายเดือน รายวัน เปนครั้งคราว
 -คาจางเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ ที่
สาธารณะประโยชน
 -คาเชาเครื่องถายเอกสาร
 -คาจางเหมาถายเอกสาร, คาจางเหมาเย็บหนังสือ, เขาเลม
หนังสือ
 -คารับวารสาร หนังสือพิมพ สื่อสิ่งพิมพตางๆ
 -คาธรรมเนียม และคาลงทะเบียนในการฝึกอบรม สัมมนา
 -คาจัดทําป้ายโฆษณา ประชาสัมพันธ
 -คาจัดทําวารสาร เอกสาร สื่อสิ่งพิมพตางๆ 
 -คาจางทําของ
 -คาจางลามฟลม อัดรูป
 -คาจัดทําเบี้ยประกันภัยใหกับรถยนตสวนกลาง รถประจํา
ตําแหนง
 -คาจัดทําประกันชีวิตใหกับพนักงานเทศบาล พนักงานจางตาม
ภารกิจ พนักงานจางทั่วไป
 -คาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา
 -คาใชจายในการติดตั้งระบบโทรศัพท ระบบ Internet และ
ระบบสื่อสารโทรคมนาคมตางๆ
 -คาเชารถยนตสวนกลาง
 -คาใชจายอื่นๆ ที่จําเปน และเปนประโยชนกับเทศบาลตําบลรู
สะมิแล
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายในการรับรองตางๆ เชน คารับรองในการ
ตอนรับบุคคล คณะบุคคล เจาหนาที่จากหนวยงานอื่นที่มาตรวจ
ราชการ นิเทศนงาน ศึกษาดูงาน ตรวจเยี่ยมเทศบาล และเพื่อเปน
คาเลี้ยงรับรองในการประชุมผูนําทองที่ ผูนําทองถิ่น หัวหนาสวน
ราชการ ตามวาระโอกาสตางๆ หรือประชุมคณะกรรมการ คณะ
อนุกรรมการ คณะทํางานที่ไดรับแตงตั้งตาม
กฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวง
มหาดไทย หรือการประชุมระหวางทองถิ่นกับหนวยงานตางๆ 
-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวัน
ที่ 28 กรกฎาคม 2548 เรื่อง การตั้งงบประมาณและการเบิกจาย
เงินคารับรอง หรือคาเลี้ยงรับรองขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

01. คาใชจายในการเดินทางไปราชการและฝึกอบรมสัมมนาของ
บุคลากร

จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการและฝึกอบรม
สัมมนาทั้งในและนอกประเทศตามโครงการตางๆ ที่กรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น สถาบันการศึกษา หรือหนวยงานตางๆ จัด
ขึ้น เพื่อพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ใหกับ
พนักงานเทศบาล พนักงานจางตามภารกิจ พนักงานจางทั่ว
ไป และผูที่ไดรับคําสั่งแตงตั้ง หรือผูที่เกี่ยวของที่มีสิทธิเบิกไดตาม
ระเบียบหนังสือสั่งการ เชน คาเบี้ยเลี้ยง คายานพาหนะ คาที่
พัก คาบริการที่จอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวน
พิเศษ คาธรรมเนียม ในการใชสนามบิน คาลงทะเบียนตางๆ เปน
ตน
-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2565 ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
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02. โครงการวันตนไมแหงชาติ ประจําป 2565 จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการวันตนไมแหง
ชาติ ประจําป พ.ศ. 2565 ไดแก คาตนไม คาดินปลูก คาอาหาร
วาง และเครื่องดื่ม คาป้ายโครงการ คาวัสดุอุปกรณ และคาใชจาย
อื่นๆ ที่จําเปนในการจัดทําโครงการ
-ตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 14
 พ.ศ. 2562
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2565 ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
-ตามแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ป (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาล
ตําบลรูสะมิแล อําเภอเมือง จังหวัดปตตานี หนาที่ 243 ลําดับ
ที่ 21
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03. โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการอนุรักษพันธุ
กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ไดแก คาตอบแทน
วิทยากร คายานพาหนะ คาอาหาร อาหารวาง และเครื่องดื่ม คา
ของที่ระลึก คาป้ายโครงการ คาวัสดุอุปกรณ คาธรรมเนียม
ตางๆ คาลงทะเบียน คาที่พัก คาเบี้ยเลี้ยง คายานพาหนะ คา
น้ํามันเชื้อเพลิง และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนในการจัดทําโครงการ
-ตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 14
 พ.ศ. 2562
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
                                          
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซัอมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2565 ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
-ตามแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ป(พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาล
ตําบลรูสะมิแล อําเภอเมือง จังหวัดปตตานี หนาที่ 252 ลําดับ
ที่ 30

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษา ซอมแซมครุภัณฑยานพาหนะ ครุภัณฑ
อื่นๆ สิ่งกอสราง เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่จัดเปนวัสดุ และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทราย
จายตามงบประมาณ
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ค่าวัสดุ รวม 95,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสํานักงานทุกชนิด ทั้งที่เปนวัสดุคง
ทน วัสดุใชแลวสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบ และ
อะไหล เชน กระดาษ แฟ้ม สมุด ปากกา ดินสอ เครื่องเย็บ
กระดาษ กลองพลาสติก ชั้นพลาสติก เกาอี้พลาสติก แผน
ป้าย แบบพิมพตางๆ ธงตางๆ ผาประดับ ตรายาง รูปภาพ น้ําดื่ม
สําหรับบริการประชาชน เปนตน ฯลฯ
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่จัดเปนวัสดุ และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทราย
จายตามงบประมาณ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุทุกชนิด ทั้งที่เปนวัสดุคง
ทน วัสดุใชแลวสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบ และ
อะไหล เชน ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน สายอากาศ ลําโพง จาน
รับสัญญาณดาวเทียม เปนตน ฯลฯ
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่จัดเปนวัสดุ และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทราย
จายตามงบประมาณ

วัสดุกอสราง จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุกอสรางทุกชนิด ทั้งที่เปนวัสดุคง
ทน วัสดุใชแลวสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบ และ
อะไหล เชน ไม ไมกระดาน ไมไผ ไม
ตางๆ จอบ เลื่อย สี ขวาน พรา ตะปู เหล็ก อิฐ หิน กระเบื้อง ปูน 
ทราย เทปวัดระยะ เปนตน ฯลฯ
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่จัดเปนวัสดุ และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทราย
จายตามงบประมาณ
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสงทุกชนิด ทั้งที่เปน
วัสดุคงทน วัสดุใชแลวสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบ และ
อะไหล เชน ยางนอก ยางใน หัว
เทียน แบตเตอรี่ ไขควง ประแจ ฟลมกรองแสง น้ํากลั่น และ
อุปกรณอื่นๆ ของรถยนต รถจักรยานยนต รถเข็น และยาน
พาหนะทุกชนิด เปนตน ฯลฯ
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่จัดเปนวัสดุ และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทราย
จายตามงบประมาณ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงและน้ํามันหลอลื่นทุก
ชนิด สําหรับยานพาหนะที่ใชในการปฏิบัติงานของเทศบาลตําบล
รูสะมิแล เชน น้ํามันเบนซิน น้ํามันดีเซล น้ํามันเครื่อง เปน
ตน ฯลฯ
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่จัดเปนวัสดุ และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทราย
จายตามงบประมาณ

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอรทุกชนิด ทั้งที่เปนวัสดุคง
ทน วัสดุใชแลวสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและ
อะไหล  เชน เครื่องบันทึกขอมูล เมาท แป้นพิมพ แผนบันทึก
ขอมูลโปรแกรมตางๆ หมึกพิมพ และวัสดุอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับ
คอมพิวเตอร และเครื่องปริ้นเตอร ฯลฯ
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่จัดเปนวัสดุ และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทราย
จายตามงบประมาณ
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 20,000 บาท
คาบริการโทรศัพท จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชบริการโทรศัพทสํานักงาน โทรศัพทเคลื่อน
ที่ คาสงโทรสาร (FAX) ซึ่งใชในการปฏิบัติราชการของเทศบาล
ตําบลรูสะมิแล
-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2565 ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น

งบลงทุน รวม 45,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 45,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

01 เกาอี้ทํางาน ระดับปฏิบัติการ-ชํานาญการ จํานวน 2 ตัว จํานวน 4,400 บาท

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเกาอี้ทํางาน ระดับปฏิบัติการ-
ชํานาญการ จํานวน 2 ตัว ราคาตัวละ 2,200 บาท (ราคาตามทอง
ตลาด)
-ไมปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น

02. ตูเหล็กบานเลื่อนทึบ    จํานวน  4  ใบ จํานวน 12,800 บาท

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูเหล็กบานเลื่อนทึบ จํานวน 4 ใบ ราคาใบ
ละ 3,200 บาท
(ราคาตามทองตลาด)
-ไมปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น

03. เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน   จํานวน  1 ตัว จํานวน 27,800 บาท

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน ราคารวม
คาติดตั้ง แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 18,000 บีที
ยู จํานวน 1 ตัว ราคาตัวละ 27,800 บาท
(ราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ)
-ไมปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 15,120,118 บาท
งบดําเนินงาน รวม 5,838,118 บาท

ค่าใช้สอย รวม 930,970 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

01. โครงการ English Camp For Children จํานวน 60,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานตาม
โครงการ English Camp For Children ไดแก คาตอบแทน
วิทยากร หรือเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน คาอาหาร อาหารวาง และ
เครื่องดื่ม คาป้ายโครงการ ป้ายประชาสัมพันธ คาวัสดุอุปกรณ คา
ของขวัญ ของรางวัล คาจัด/เชาสถานที่ และคาใชจายอื่นๆ ที่จํา
เปนในการจัดทําโครงการ
-ตาม พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 14
 พ.ศ. 2562
-ตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557
-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2565 ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
-ตามแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ป (พ.ศ. 2561-2565) ของเทศบาล
ตําบลรูสะมิแล อําเภอเมือง จังหวัดปตตานี หนาที่ 208  ลําดับ
ที่ 8
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02. โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษาสําหรับ
โครงการแขงขันกีฬาสีอนุบาล "นูรูลลุตฟเกมส" ศูนยอบรมเด็กกอน
เกณฑประจํามัสยิดนูรูลลุตฟ

จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการสนับสนุนคา
ใชจายการบริหารสถานศึกษา สําหรับโครงการแขงขันกีฬาสี
อนุบาล “นูรูลลุตฟเกมส” ศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑประจํามัสยิด
นูรูลลุตฟ ไดแก คาอาหาร อาหารวาง และเครื่องดื่ม คาป้าย
โครงการ ป้ายประชาสัมพันธ คาวัสดุอุปกรณ คาของรางวัล คา
เหรียญรางวัล และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนในการจัดทําโครงการ
-ตาม พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ.2496 และที่แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 14
 พ.ศ.2562
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬา ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2565 ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
-ตามแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ป (พ.ศ. 2561 – 2565) ของเทศบาล
ตําบลรูสะมิแล อําเภอเมือง จังหวัดปตตานี หนาที่ 366 ลําดับที่ 5
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03. โครงการจัดงานมหกรรมการศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็กอําเภอ
เมืองปตตานี

จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการจัดงานมหกรรมการศึกษา
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กอําเภอเมืองปตตานี เชน  คาตอบแทน
วิทยากร คาใชสอย คาอาหารกลางวัน คาอาหารวาง เครื่องดื่ม คา
ป้ายโครงการ ป้ายประชาสัมพันธ คาวัสดุอุปกรณ คาจัด/เชา
สถานที่ คาเครื่องแตงกาย และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนในการจัด
ทําโครงการ ฯลฯ
-ตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 14
 พ.ศ. 2562 
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557
-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2565 ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
-ตามแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ป (พ.ศ. 2561 - 2565) ของเทศบาล
ตําบลรูสะมิแล อําเภอเมือง จังหวัดปตตานี  หนาที่ 215  ลําดับ
ที่ 15
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04. โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ ประจําป 2565 จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการจัดงานวันเด็ก
แหงชาติ ประจําป 2565 ไดแก คาตอบแทนวิทยากร คาตอบแทน
ชุดการแสดง คาเงินรางวัล คาอาหาร คาอาหารวาง และเครื่อง
ดื่ม คาของที่ระลึก คาของขวัญ ของรางวัล คาน้ําดื่ม คาป้าย
โครงการ คาวัสดุอุปกรณ คาตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน คา
เชาเต็นท  เกาอี้  คาเชาเครื่องเสียง และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปน
ในการจัดโครงการ 
-ตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 14
  พ.ศ. 2562 
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2565 ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
-ตามแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ป (พ.ศ. 2561 - 2565) ของเทศบาล
ตําบลรูสะมิแล อําเภอเมือง จังหวัดปตตานี  หนาที่ 228 ลําดับ
ที่ 1

วันที่พิมพ : 23/12/2564  14:26:51 หนา : 130/211



05. โครงการนิเทศการจัดประสบการณปฐมวัยของพนักงานครู
เทศบาลและผูชวยครูผูดูแลเด็ก

จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการนิเทศการจัด
ประสบการณปฐมวัยของพนักงานครูเทศบาลและผูชวยครูผูดูแล
เด็ก ไดแก คาตอบแทนวิทยากร คาอาหาร อาหารวาง 
และเครื่องดื่ม คาป้ายโครงการ คาวัสดุอุปกรณ และคาใชจาย
อื่นๆ ที่จําเปน  ในการจัดทําโครงการ
-ตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 14
 พ.ศ. 2562 
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2565 ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
-ตามแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ป (พ.ศ. 2561 - 2565) ของเทศบาล
ตําบลรูสะมิแล อําเภอเมือง จังหวัดปตตานี  หนาที่  216 ลําดับ
ที่ 16
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06. โครงการประเมินคุณภาพภายในศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑประ
จํามัสยิดนูรูลลุตฟ

จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการประเมินคุณภาพ
ภายในของศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑประจํามัสยิดนูรูลลุต
ฟ ไดแก คาตอบแทนวิทยากร คาอาหาร อาหารวาง และเครื่อง
ดื่ม คาป้ายโครงการ ป้ายประชาสัมพันธ คาวัสดุอุปกรณ และคา
ใชจายอื่นๆ ที่จําเปนในการจัดทําโครงการ
-ตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 14
 พ.ศ. 2562 
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2565 ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
-ตามแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ป (พ.ศ. 2561 - 2565) ของเทศบาล
ตําบลรูสะมิแล อําเภอเมือง จังหวัดปตตานี  หนาที่ 217 ลําดับ
ที่ 17
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07. โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษาสําหรับ
โครงการคาจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ของศูนยอบรมเด็กกอน
เกณฑประจํามัสยิดนูรูลลุตฟ

จํานวน 153,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการสนับสนุนคาใช
จาย                       
การบริหารสถานศึกษาสําหรับโครงการคาจัดการเรียนการ
สอน (รายหัว) ของศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑประจํามัสยิดนูรูลลุต
ฟ ไดแก คาสื่อการเรียน การสอน คาวัสดุการศึกษา คาเครื่องเลน
พัฒนาการเด็กปฐมวัย ฯลฯ
-ตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 14
 พ.ศ. 2562 
-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว
 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
 (เฉพาะเทศบาลตําบล
และองคการบริหารสวนตําบล)
-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2565 ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
-ตามแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ป (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 2/2563 ของเทศบาลตําบลรูสะมิแล อําเภอ
เมือง จังหวัดปตตานี หนาที่ 30  ลําดับที่ 5
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08. โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา สําหรับ
โครงการอาหารกลางวันของศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑประจํามัสยิดนู
รูลลุตฟ

จํานวน 463,050 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายในการจางเหมาประกอบอาหารกลาง
วัน โครงการคาอาหารกลางวันของศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑประ
จํามัสยิดนูรูลลุตฟ
-ตาม พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 14
 พ.ศ. 2562
-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว
 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
 (เฉพาะเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล)
-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2565 ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
-ตามแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ป (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 2/2563 ของเทศบาลตําบลรูสะมิแล อําเภอ
เมือง จังหวัดปตตานี หนาที่ 29  ลําดับที่ 4
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09. โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษาสําหรับ
โครงการคาใชจายในการจัดการศึกษาของศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑ
ประจํามัสยิดนูรูลลุตฟ

จํานวน 94,920 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดการศึกษาของศูนยอบรมเด็กกอน
เกณฑประจํามัสยิดนูรูลลุตฟ  ประกอบดวย
     -คาหนังสือเรียน  จํานวน  16,800  บาท
     -คาอุปกรณการเรียน          จํานวน  16,800  บาท
     -คาเครื่องแบบนักเรียน       จํานวน   25,200  บาท
     -คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน     จํานวน  36,120  บาท
-ตาม พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 14
 พ.ศ. 2562
-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว
 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
 (เฉพาะเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล)
-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2565 ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
-ตามแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ป (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 2/2563 ของเทศบาลตําบลรูสะมิแล อําเภอ
เมือง จังหวัดปตตานี หนาที่ 33  ลําดับที่ 6

ค่าวัสดุ รวม 4,867,148 บาท
วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 4,867,148 บาท

01. วัสดุงานบานงานครัว                 ตั้งไว 5,000 บาท
-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัวทุกชนิด ทั้งที่เปนวัสดุ
คงทน วัสดุใชแลวสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบ และ
อะไหล เชน แกวกาแฟ แกวน้ํา จานรอง
แกว ถาด จาน ชาม ถวย ชอน แปรงถูพื้น ไมกวาด ไมถูพื้น ถัง
น้ํา สบู ผงซักฟอก น้ํายาดับกลิ่น น้ํายาทําความสะอาด กระติกน้ํา
รอน กระติกน้ําแข็ง เปนตน ฯลฯ
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
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 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
02. คาอาหารเสริม (นม)                  ตั้งไว 4,867,148  บาท
-เพื่อจายเปนคาสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ใหกับโรงเรียนใน
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัด จํานวน 260 วัน
(หัวละ 7.37 บาท) ดังนี้
1. โรงเรียนอนุบาลปตตานี จํานวนเด็ก 1,800 คน
2. โรงเรียนบานรูสะมิแล จํานวนเด็ก 320 คน
3. โรงเรียนบานบางปลาหมอ จํานวนเด็ก 90 คน
4. โรงเรียนราชประชานุเคราะหที่ 40 จํานวนเด็ก 130 คน
5. ศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัดปตตานี จํานวน 110 คน
6. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กนูรุลลุตฟ จํานวนเด็ก  90 คน
(จํานวนเด็กอาจเปลี่ยนแปลงไดขึ้นอยูกับสถานการณจริงของแต
ละโรงเรียน)
- ตาม พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 14
 พ.ศ. 2562
- ตามหนังสืกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924
 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไป
ดานการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปงบ
ประมาณ พ.ศ. 2565 (เฉพาะเทศบาลตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล)
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2565 ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น

ค่าสาธารณูปโภค รวม 40,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 20,000 บาท
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-เพื่อจายเปนคากระแสไฟฟ้าสําหรับใชในการปฏิบัติราชการ ของ
ศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑประจํามัสยิดนูรูลลุตฟ
-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2565 ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาน้ําประปา คาน้ําบาดาล สําหรับใชในการปฏิบัติ
ราชการ ของศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑประจํามัสยิดนูรูลลุตฟ
-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2565 ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น

คาบริการโทรศัพท จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชบริการโทรศัพทสํานักงาน  โทรศัพทเคลื่อน
ที่ คาสงโทรสาร (FAX) สําหรับใชในการปฏิบัติราชการของศูนย
อบรมเด็กกอนเกณฑประจํามัสยิดนูรูลลุตฟ
-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2565 ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
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งบเงินอุดหนุน รวม 9,282,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 9,282,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันใหโรงเรียนสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

จํานวน 9,282,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันให
โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(สพฐ.) ดังนี้
1. โรงเรียนอนุบาลปตตานี จํานวน 200 วันๆ ละ 21
 บาท จํานวนเด็ก  1,800 คน
2. โรงเรียนบานรูสะมิแล จํานวน 200 วันๆ ละ 21 บาท จํานวน
เด็ก  320 คน
3. โรงเรียนบานบางปลาหมอ จํานวน 200 วันๆ ละ 21
 บาท จํานวนเด็ก 90 คน
(จํานวนเด็กอาจเปลี่ยนแปลงไดตามสถานการณที่เกิดขึ้นจริงของ
แตละโรงเรียน)
-ตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 14
 พ.ศ. 2562
-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว
 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไป ดานการศึกษา
ขององคกรสวนทองถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เฉพาะ
เทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล)
-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2565 ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 8,987,400 บาท

งบบุคลากร รวม 4,560,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,560,000 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 800,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือน พรอมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนใหกับ
พนักงานเทศบาล ตําแหนง ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่ง
แวดลอม , หัวหนาฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข , นักวิชาการ
สุขาภิบาล, เจาพนักงานสาธารณสุข 2 ตําแหนง , เจาพนักงาน
สัตวบาล และเจาพนักงานธุรการ จํานวน 12 เดือน

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตางๆ และคาตอบแทนพิเศษอื่นๆ นอกเหนือ
จากเงินเดือนใหกับพนักงานเทศบาล ไดแก เงินเพิ่มคาครอบชั่ว
คราว (พ.ช.ค.) , เงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสูรบ (พ.ส.ร.) , เงินเพิ่ม
สําหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. หรือ ก.ท. รับรอง , เงินสวัสดิการสําหรับผู
ปฏิบัติงานประจําสํานักงานเขตพื้นที่พิเศษ (ส.ป.พ.) , และเงินเพิ่ม
พิเศษอื่น ตามที่ระเบียบกฎหมายกําหนด จํานวน 12 เดือน

เงินประจําตําแหนง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตางๆ และคาตอบแทนพิเศษอื่น ๆ นอกเหนือ
จากเงินเดือนใหกับพนักงานเทศบาล ไดแก เงินประจําตําแหนง
ของพนักงานเทศบาล ตามที่ระเบียบกฎหมาย
กําหนด จํานวน 12 เดือน

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 3,500,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนรายเดือนของพนักงานจางตาม
ภารกิจ และพนักงานจางทั่วไป ตําแหนง พนักงานขับเครื่องจักร
กลขนาดเบา , และคนงานทั่วไป จํานวน 12 เดือน
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 110,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตางๆ และคาตอบแทนพิเศษอื่นๆ นอกเหนือ
จากเงินเดือนใหกับพนักงานจางตามภารกิจ พนักงานจางทั่ว
ไป ไดแก เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว (พ.ช.ค.) , เงินสวัสดิการ
สําหรับผูปฏิบัติงานประจําสํานักงานพื้นที่พิเศษ (ส.ป.พ.) , เงินคา
ตอบแทนพิเศษใหกับพนักงานจางตามประกาศ ก.ท.จ.จังหวัด
ปตตานี , และเงินเพิ่มพิเศษอื่นตามที่ระเบียบกฎหมาย
กําหนด จํานวน 12 เดือน
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งบดําเนินงาน รวม 4,195,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 530,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจายเปน
- คาตอบแทน คาสมนาคุณ เงินรางวัล ใหกับผูปฏิบัติราชการอัน
เปนประโยชนแกเทศบาลตําบลรูสะมิแล เชน วิทยากร เจาหนาที่
ตํารวจ บุคคล หรือคณะกรรมการซึ่งไดรับคําสั่งแตงตั้ง ตามที่
ระเบียบกฎหมายกําหนด
- คาตอบแทน คาสมนาคุณ เงินรางวัล สําหรับคณะกรรมการคัด
เลือก,สอบคัดเลือก และเจาหนาที่ดําเนินการสอบพนักงาน
เทศบาล ตามมติ ก.ท. ครั้งที่ 4/2546 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2546
 หรือเบิกจายตามที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย
ในการคัดเลือกพนักงานและลูกจางขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น (ฉบับที2่) พ.ศ. 2548 กําหนด
- เงินประโยชนตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานเทศบาล พนักงาน
จางตามภารกิจ และพนักงานจางทั่วไป เปนกรณีพิเศษ (เงิน
รางวัลประจําป) ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดปตตานี (ก.ท.จ.ปตตานี) เรื่องหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธี
การกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เปนเงินรางวัลประจําปสําหรับพนักงานเทศบาล ลูกจาง และ
พนักงานจางของเทศบาล พ.ศ. 2558 ประกาศ ณ วันที่ 7
 เมษายน 2558
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2565 ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหกับ
พนักงานเทศบาล พนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางทั่วไป
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงินตอบ
แทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2559
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คาเชาบาน จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบานใหกับพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกจายได
ของพนักงานเทศบาล จํานวน 12 เดือน
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขา
ราชการสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหกับพนักงานเทศบาล
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แกไขเพิ่ม
เติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549
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ค่าใช้สอย รวม 2,105,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

01.รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 2,000,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตางๆ เพื่อใหไดมาซึ่งบริการของเทศบาล
ตําบลรูสะมิแล ไดแก
- คาจางเหมาบริการตางๆ ที่จําเปนและเปนประโยชนกับเทศบาล
ตําบลรูสะมิแล
- คาจางเหมาแรงงานรายเดือน รายวัน เปนครั้งคราว
- คาจางเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการที่
สาธารณประโยชน
- คาเชาเครื่องถายเอกสาร
- คาจางเหมาถายเอกสาร , คาจางเหมาเย็บหนังสือเขาเลมหนังสือ
- คารับวารสาร หนังสือพิมพ สื่อสิ่งพิมพตางๆ 
- คาธรรมเนียม และคาลงทะเบียนในการฝึกอบรม สัมมนา
- คาจัดทําป้ายโฆษณา ประชาสัมพันธ
- คาจัดทําวารสาร เอกสาร สื่อสิ่งพิมพตางๆ 
- คาจางทําของ
- คาจางลางฟลม อัดรูป
- คาจัดทําเบี้ยประกันภัยใหกับรถยนตสวนกลาง รถประจํา
ตําแหนง 
- คาจัดทําประกันชีวิตใหกับพนักงานเทศบาล พนักงานจางตาม
ภารกิจ พนักงานจางทั่วไป
- คาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา
- คาใชจายในการติดตั้งระบบโทรศัพท ระบบ Internet และ
ระบบสื่อสารโทรคมนาคมตางๆ 
- คาเชารถยนตสวนกลาง
- และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปน และเปนประโยชนกับเทศบาล
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการรับรองตางๆ เชน คารับรองในการ
ตอนรับบุคคล คณะบุคคล เจาหนาที่ จากหนวยงานอื่นที่มาตรวจ
ราชการ นิเทศนงาน ศึกษาดูงาน ตรวจเยี่ยมเทศบาลและเพื่อเปน
คาเลี้ยงรับรองในการประชุมผูนําทองที่ ผูนําทองถิ่น หัวหนาสวน
ราชการ ตามวาระโอกาสตางๆ หรือประชุมคณะกรรมการ คณะ
อนุกรรมการ คณะทํางาน ที่ไดรับแตงตั้ง ตาม
กฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยหรือ
การประชุมระหวางทองถิ่นกับหนวยงานตางๆ 
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวัน
ที่ 28 กรกฎาคม 2548 เรื่อง การตั้งงบประมาณและการเบิกจาย
เงินคารับรอง หรือคาเลี้ยงรับรองขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

01.คาใชจายในการเดินทางไปราชการและฝึกอบรมสัมมนาของ
บุคลากร

จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการและฝึก
อบรม สัมมนาทั้งในและนอกประเทศตามโครงการตางๆ ที่กรมสง
เสริมการปกครองทองถิ่น สถาบันการศึกษาหรือหนวยงานตางๆ
จัดขึ้น เพื่อพัฒนาศักยภาพ และประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
งาน ใหกับพนักงานเทศบาล พนักงานจางตามภารกิจ พนักงาน
จางทั่วไป และผูที่ไดรับคําสั่งแตงตั้ง หรือผูที่เกี่ยวของที่มีสิทธิเบิก
ไดตามระเบียบหนังสือสั่งการ เชน คาเบี้ยเลี้ยง คายาน
พาหนะ  คาที่พัก คาบริการที่จอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผาน
ทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียม ในการใชสถานบิน คาลงทะเบียน
ตางๆ เปนตน 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557

- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2565 ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษา ซอมแซมครุภัณฑยานพาหนะครุภัณฑ
อื่น ๆ สงกอสราง เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
- ตาม พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพมเติม ฉบับที่ 14
 พ.ศ.2562 
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2565 ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น

ค่าวัสดุ รวม 1,530,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสํานักงานทุกชนิด ทั้งที่เปนวัสดุคง
ทน วัสดุใชแลวสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและ
อะไหล เชน กระดาษ แฟ้ม สมุด ปากกา ดินสอ เครื่องเย็บ
กระดาษ กลองพลาสติก ชั้นพลาสติก เกาอี้พลาสติก แผน
ป้าย แบบพิมพตางๆ ธงตางๆ ผาประดับ ตรายาง รูปภาพ น้ํา
ดื่ม สําหรับบริการประชาชน เปนตน ฯลฯ
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ

วัสดุกอสราง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุกอสรางทุกชนิด ทั้งที่เปนวัสดุคง
ทน วัสดุใชแลวสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและ
อะไหล เชน ไม ไมกระดาน ไมไผ ไมตางๆ จอบ เลื่อย เทปวัด
ระยะ เปนตน ฯลฯ 
- หนังสือกรมสงเสริมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสงทุกชนิดทั้งที่เปน
วัสดุคงทน วัสดุใชแลวสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ ประกอบ และ
อะไหล เชนยางนอก ยางใน หัวเทียน แบตเตอรี่ ไขควง ประ
แจ ฟลมกรองแสง น้ํากลั่น และอุปกรณอื่น ๆ ของรถยนต รถ
จักรยานยนต รถเข็น และยานพาหนะทุกชนิด เปนตน ฯลฯ
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/; 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและอุปกรณครุภัณฑ ตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 1,200,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงและน้ํามันหลอลื่นทุก
ชนิด สําหรับยานพาหนะที่ใชในการปฏิบัติงานของเทศบาลตําบล
รูสะมิแล เชน น้ํามันเบนซิล น้ํามันดีเซล น้ํามันเครื่อง เปน
ตน ฯลฯ

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทยที่มีความจํา
เปนสําหรับใชในการปฏิบัติงานของเทศบาลตําบลรูสะมิแล เชน
แอลกอฮอล น้ํายาตาง ๆ เวชภัณฑ เคมีภัณฑ ถุงมือ หนากาก
อนามัย สําลี เปนตน ฯลฯ
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเก็บเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอรทุกชนิด ทั้งที่เปนวัสดุคง
ทน วัสดุใชแลวสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและ
อะไหล เชน เครื่องบันทึกขอมูล เมาท แป้นพิมพ โปรแกรม
ตางๆ หมึกพิมพ และวัสดุอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับคอมพิวเตอร และ
เครื่องปริ้นเตอร ฯลฯ
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 30,000 บาท
คาบริการโทรศัพท จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชบริการโทรศัพทสํานักงาน โทรศัพทเคลื่อนที่ 
คาสงโทรสาร (FAX) ซึ่งในการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลรู
สะมิแล
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2565 ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น

งบลงทุน รวม 232,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 232,400 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เกาอี้สํานักงาน ระดับปฏิบัติการ-ชํานาญการ จํานวน 1 ตัว จํานวน 2,200 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเกาอี้สํานักงาน ระดับปฏิบัติการ-ชํานาญ
การ จํานวน 1 ตัว ราคาตัวละ 2,200 บาท
(ราคาตามทองตลาด)
- ไมปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน จํานวน 1 ตัว จํานวน 27,800 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน ราคารวม
คาติดตั้ง แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 18,000 บีที
ยู จํานวน 1 ตัว ราคาตัวละ 27,800 บาท
(ราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ)
- ไมปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น

ตูเหล็ก 2 บาน (มอก.) จํานวน 1 ตู จํานวน 5,900 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูเหล็ก แบบ 2 บาน (มอก.) มีมือจับชนิด
บิด มีแผนชั้นปรับระดับ 3 ระดับ จํานวน 1 ตู ราคาตูละ 5,900
 บาท
(ราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ)
- ไมปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น
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ตูเหล็ก แบบ 4 ลิ้นชัก จํานวน 1 ตู จํานวน 6,900 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูเหล็ก แบบ 4 ลิ้นชัก (มอก.) มีหู
ลิ้นชัก จํานวน 1 ตู ราคาตูละ 6,900 บาท
(ราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ)
- ไมปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น 

ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

รถจักรยานยนต ขนาดไมต่ํากวา 120 ซีซี จํานวน 1 เครื่อง จํานวน 54,700 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อรถจักรยานยนต ขนาดไมต่ํากวา 120 ซี
ซี จํานวน1คัน ราคาคันละ 54,700 บาท
(ราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ)
- ไมปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น

ครุภัณฑการเกษตร

เครื่องฉีดน้ําแรงดันสูง พรอมสาย จํานวน 8,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องฉีดน้ําแรงดันสูง พรอมสาย จํานวน 1
 เครื่อง ราคาเครื่องละ 8,000 บาท
(ราคาตามทองตลาด)
- ไมปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น

เครื่องพนหมอกควัน จํานวน 2 เครื่อง จํานวน 118,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพนหมอกควัน จํานวน 2 เครื่อง ราคา
เครื่องละ 59,000 บาท
(ราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ)
- ไมปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น
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ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องพิมพเลเซอร จํานวน 1 เครื่อง จํานวน 8,900 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร จํานวน 1 เครื่อง
ราคาเครื่องละ 8,900 บาท
(ราคาตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอม
พิเตอร กระทรวง ICT)
- เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา ชนิด Network
แบบที่ 1 (28 หนา/นาที)
- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200 x 1,200 dpi
- มีความเร็วนการพิมพสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 28 หนา
ตอนาที (ppm)
- ไมปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 400,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 280,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 280,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

01.คาจางเหมาบริการสําหรับสํารวจขอมูลจํานวนสัตวและขึ้น
ทะเบียนสัตวในตําบล   
 รูสะมิแล

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการสําหรับสํารวจขอมูลจํานวนสัตว
และขึ้นทะเบียนสัตวในตําบลรูสะมิแล (สุนัข/แมว) ทั้งที่มีเจาของ
และไมมีเจาของ ตามหลักเกณฑเงินอุดหนุนสําหรับสํารวจขอมูล
จํานวนสัตวและขึ้นทะเบียนสัตวตามโครงการสัตวปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจานองนางเธอ เจาฟ้าฯกรมพระศรี
สวางควัฒนวรขัตติยราชนารี จํานวน ตัวละ 6 บาท
- ตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพมเติม ฉบับที่ 14
 พ.ศ. 2562
- ตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนและขั้นตอนกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เรื่อง ซักซอมแนว
ทางการตั้งงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่ว
ไปดานสาธารณสุขขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2565 ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

01.โครงการเทศบาลตําบลรูสะมิแลปลอดโรคพิษสุนัขบาในสัตวเลี้ยง
ที่ไมมีเจาของ

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายนการดําเนินงานโครงการเทศบาลตําบลรูสะ
มิแล ปลอดโรคพิษสุนัขบาในสัตวเลี้ยงที่ไมมีเจาของ ทั้งในสวนที่
เทศบาลตําบลรูสะมิแลดําเนินการเองหรืออุดหนุนใหหนวยงานอื่น
ที่เกี่ยวของในลักษณะบูรณาการไดแก คาตอบแทนวิทยากร หรือ
เจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน คาอาหาร อาหารวาง และเครื่องดื่ม คา
ป้ายโครงการ ป้ายประชาสัมพันธ  คาวัสดุอุปกรณ เพื่อเปนคาใช
จายตามโครงการจัดซื้อวัคซีน และอุปกรณในการฉีดเพื่อป้องกัน
และควบคุมโรคพิษสุนัขบา (สุนัข/แมว) ทั้งที่มีเจาของและไมมีเจา
ของตามหลักเกณฑเงินอุดหนุนสําหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว
ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจานองนางเธอ เจาฟ้าฯกรมพระศรี
สวางควัฒน     
วรขัตติยราชนารี  จํานวนตัวละ 30 บาทตอป
- ตาม พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพมเติม ฉบับที่ 14
 พ.ศ. 2562
- ตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนและขั้นตอนกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เรื่อง ซักซอมแนว
ทางการตั้งงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุน
ทั่วไปดานสาธารณสุขขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2565 ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
- ตามแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ป (พ.ศ. 2561 - 2565)
ของเทศบาลตําบลรูสะมิแล อําเภอเมือง จังหวัดปตตานี
หนา 304 ขอ 2

วันที่พิมพ : 23/12/2564  14:26:51 หนา : 151/211



02.โครงการจายคาอาหาร/ยา/และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
สําหรับสัตวเลี้ยงที่ไมมีเจาของ กรณีเลี้ยงเอง หรือฝากเลี้ยงในสถานที่
กักสัตวของหนวยงานตาง ๆ

จํานวน 220,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการจายคาอาหาร/ยา/และคาใช
จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ สําหรับสัตวเลี้ยงที่ไมมีเจาของกรณีเลี้ยง
เอง หรือฝากเลี้ยงในสถานที่กักสัตวของหนวยงานราชการ 
หรือหนวยงานตาง ๆ 
- ตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 2596  และที่แกไขเพมเติม ฉบับที่ 14
 พ.ศ. 2562
- ตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564  เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2565 
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
- ตามแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ป (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1/2564 หนาที่ 18 ลําดับที่ 1
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งบเงินอุดหนุน รวม 120,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 120,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

เงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริ
ดานสาธารณสุข

จํานวน 120,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการขับเคลื่อนโครงการพระราชดําริดาน
สาธารณสุขในกิจกรรมตางๆ ใหมีความเหมาะสมกับปญหาและ
บริบทของพื้นที่ จํานวน 6 หมูบาน หมูบานละ 20,000 บาท 
เพื่อจัดทํา
- โครงการป้องกันและควบคุมโรคไขเลือดออก
- โครงการสงเสริมเด็ก Smart Kid
- โครงการคัดกรองมะเร็งเตานม
- ตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพมเติม ฉบับที่ 14
 พ.ศ.2562
- ตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561เรื่อง ซัก
ซอมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2562 เงิน
อุดหนุนทั่วไปดานสาธารณสุขขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2565 ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
- ตามแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ป (พ.ศ. 2561 - 2565) 
ของเทศบาลตําบลรูสะมิแล อําเภอเมือง จังหวัดปตตานี
หนาที่ 316-317 ลําดับที่ 1-3

วันที่พิมพ : 23/12/2564  14:26:51 หนา : 153/211



แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 1,176,800 บาท

งบบุคลากร รวม 1,046,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,046,000 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 800,000 บาท

เงินเดือน พรอมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน ใหกับพนักงาน
เทศบาล สังกัดฝ่ายพัฒนาชุมชน สํานักปลัดเทศบาล ตําแหนงหัว
หนาฝ่ายพัฒนาชุมชน นักพัฒนาชุมชน และเจาพนักงานพัฒนา
ชุมชน จํานวน 12 เดือน

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตาง ๆ และคาตอบแทนพิเศษอื่น นอกเหนือ
จากเงินเดือนใหกับพนักงานเทศบาล ไดแก เงินเพิ่มคาครองชีพชั่ว
คราว (พ.ช.ค.) เงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสูรบ (พ.ส.ร.) เงินเพิ่ม
สําหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. หรือ ก.ท. รับรอง เงินสวัสดิการสําหรับผู
ปฏิบัติงานประจําสํานักงานพื้นที่พิเศษ (ส.ป.พ.) และเงินเพิ่มพิเศษ
อื่นตามที่ระเบียบกฎหมายกําหนดของพนักงาน
เทศบาล จํานวน 12 เดือน 

เงินประจําตําแหนง จํานวน 18,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตาง ๆ และคาตอบแทนพิเศษอื่นๆนอกจาก
เงินเดือนใหกับพนักงานเทศบาล ไดแก เงินประจําตําแหนงของ
พนักงานเทศบาล ตามที่ระเบียบกฎหมายกําหนด ของพนักงาน
เทศบาล ตําแหนงหัวหนาฝ่ายพัฒนาชุมชน จํานวน 1 อัตรา สังกัด
สํานักปลัดเทศบาล จํานวน 12 เดือน

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 163,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนรายเดือนของพนักงานจางตาม
ภารกิจ  ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานพัฒนาชุมชน สังกัดกอง
คลัง จํานวน 12 เดือน
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตาง ๆ และคาตอบแทนพิเศษอื่น ๆ นอก
เหนือจากเงินเดือนใหกับพนักจางตามภารกิจ พนักงานจางทั่ว
ไป ไดแก เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว (พ.ช.ค.) เงินสวัสดิการ
สําหรับผูปฏิบัติงานประจําสํานักงานพื้นที่พิเศษ (ส.ป.พ.) เงินคา
ตอบแทนพิเศษใหกับพนักงานจางตามประกาศ ก.ท.จ
. ปตตานี และเงินเพิ่มพิเศษอื่นตามที่ระเบียบกฎหมาย
กําหนด จํานวน 12 เดือน

งบดําเนินงาน รวม 125,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 85,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหกับ
พนักงานเทศบาล และพนักงานจาง 
ที่ไดรับอนุมัติใหปฏิบัติหนาที่นอกเวลาราชการปกติ หรือ วันหยุด
ราชการ  
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2559
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559

คาเชาบาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบานใหกับพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิเบิกจาย
ได จํานวน 12  เดือน
-  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบาน ของขา
ราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ
.2562  
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 35,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล
ตามสิทธิที่ควรจะไดรับ  
- เปนไปตามพระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้ 
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ
.2562
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ.2560
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2563
4) หนังสือ กรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 257 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษา
และคาเลาเรียน
5) หนังสือ กรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0408.5/ว 371 ลงวัน
ที่ 22 กันยายน 2560 เรื่อง แนวทางการเบิกจายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตร กรณีบุตรของผูมีสิทธิเปลี่ยนประเภท
สถานศึกษาในระหวางปการศึกษา 6) หนังสือ กรมบัญชี
กลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0408.53/ว22ลงวันที่ 12 มกราคม 2561
 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและคาเลาเรียนใน
สถานศึกษาของเอกชนประเภทอาชีวศึกษา

ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

01 รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตางๆเพื่อใหไดมาซึ่งบริการของเทศบาล
ตําบลรูสะมิแลไดแก
-  คาจางเหมาบริการตางๆที่จําเปนและเปนประโยชนกับเทศบาล
ตําบลรูสะมิแล
-  คาจางเหมาบริการปฏิบัติงานรายเดือน รายวัน หรือรายชิ้นงาน
เปนครั้งคราว
-  คาจางเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการที่
สาธารณประโยชน
-  คาเชาเครื่องถายเอกสาร
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-  คาจางเหมาถายเอกสารคาจางเหมาเย็บหนังสือ เขาเลมหนังสือ
-  คารับวารสารหนังสือพิมพสื่อสิ่งพิมพตางๆ
-  คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนในการฝึกอบรมสัมมนา
-  คาจัดทําป้ายโฆษณา ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ
-  คาจัดทําวารสาร เอกสาร 
-  คาจางทําของ
-  คาจางลางฟลม อัดรูปปริ้นภาพขาวดําและสี
-  คาจัดทําเบี้ยประกันภัยใหกับรถยนตสวนกลาง รถ
จักรยานยนต รถประจําตําแหนง
- คาจัดทําประกันชีวิต ใหกับพนักงานเทศบาล พนักงานจางตาม
ภารกิจพนักงานจางทั่วไปและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ
-  คาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา
-  คาใชจายในการติดตั้งระบบโทรศัพท ระบบอินเทอรเน็ต และ
ระบบสื่อสารโทรคมนาคมตางๆ
-  คาเชารถยนตสวนกลาง
-  คาใชจายอื่นๆที่จําเปนและเปนประโยชนกับเทศบาลตําบลรูสะ
มิแล
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 14) พ.ศ.2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ.2562 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ.2562
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจางเอกชนและ
การเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจาย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิก
จายในลักษณะคาใชสอยวัสดุ และคาสาธารณูปโภค
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7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1555
 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจาย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิก
จายในลักษณะคาใชสอยวัสดุ และคาสาธารณูปโภค
8) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
9) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ 2562  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
10) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15
 มกราคม 2563  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใชสอย วัสดุ และ คาสาธารณูปโภค
12) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวัน
ที่ 22 มีนาคม 2564  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
13) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําป
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 5,000 บาท
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เพื่อจายเปนคาใชจายตาง ๆ ดังนี้
01 คาใชจายในพิธีการตาง ๆ เชน คาดอกไม กระเชา  พวง
มาลัย พวงมาลา พวงหรีด หรือคาใชจายอื่น ๆ ในพิธีเปดอาคาร
สถานที่สาธารณประโยชน พิธีการทางศาสนา งานรัฐพิธี และ
พิธีการสําคัญในวันสําคัญตาง ๆ และเกิดประโยชนตอประชาชน
สวนรวม 
02 คาใชจายในการรับรองตางๆเชนคารับรองในการตอนรับ
บุคคลคณะบุคคลเจาหนาที่จากหนวยงานอื่นที่มาตรวจราชการ
และนิเทศงานศึกษาดูงานตรวจเยี่ยมเทศบาลและเพื่อเปนคาเลี้ยง
รับรองในการประชุมสภาทองถิ่นการประชุมผูนําทองที่ผูนําทอง
ถิ่นและหัวหนาสวนราชการตามวาระโอกาสตางๆหรือประชุมคณะ
กรรมการคณะอนุกรรมการคณะทํางานที่ไดรับแตงตั้งตาม
กฎหมายระเบียบหรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยหรือ
การประชุมระหวางทองถิ่นกับหนวยงานตางๆ 
- เปนไปตามระเบียบ พระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังตอ
ไปนี้
-  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่มท 0808.4 ว 2381 ลงวัน
ที่ 28 กรกฎาคม 2548 เรื่อง การตั้งงบประมาณและการเบิกจาย
เงินคารับรองหรือคาเลี้ยงรับรองขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
 1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 14) พ.ศ.2562 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2562 
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ.2562
6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําป
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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งบลงทุน รวม 5,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 5,800 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

01 โต๊ะทํางาน ระดับปฏิบัติการ-ชํานาญการ (ฝ่ายพัฒนาชุมชน) จํานวน 4,200 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโต๊ะทํางาน ระดับปฏิบัติการ-ชํานาญ
การ จํานวน 1 ตัว ราคาตัวละ 4,200 บาท
(ราคาตามทองตลาด)
- ไมปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น

02 เกาอี้ทํางาน ระดับปฏิบัติการ-ชํานาญการ (ฝ่ายพัฒนาชุมชน) จํานวน 1,600 บาท

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเกาอี้ทํางาน ระดับปฏิบัติการ-ชํานาญ
การ จํานวน 1 ตัว ราคาตัวละ 1,600 บาท
(ราคาตามทองตลาด)
-ไมปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น
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งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 100,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

01 โครงการฝึกอบรมเบื้องตนและป้องกันการตั้งครรภกอนวัยอันควร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานโครงการฝึกอบรมเบื้องตน
และการป้องกันการตั้งครรภกอนวัยอันควร ไดแก คาตอบแทน
วิทยากร คาใชสอย คาอาหารกลางวัน อาหารวาง และเครื่อง
ดื่ม คาป้ายโครงการ ป้ายประชาสัมพันธ คาวัสดุอุปกรณ คา
จัด/เชาสถานที่ และคาใชจายอื่นๆที่จําเปนในการจัดทําโครงการ
- ตาม พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 14
 พ.ศ.2562
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2565 ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
- ตามแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ป (พ.ศ. 2561-2565)ของเทศบาล
ตําบลรูสะมิแล อําเภอเมือง จังหวัดปตตานีหนาที่ 285 ลําดับที่ 6
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02 โครงการเยี่ยมบานผูพิการและผูดอยโอกาส จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานโครงการเยี่ยมบานผูพิการ
และผูดอยโอกาส ไดแก คาชุดสงเสริมสุขภาพ (เครื่องบริโภคและ
อุปโภค เชน นม อาหารเสริม ยาสามัญประจําบาน ผลิตภัณฑ
บํารุงสุขภาพ ผาออมสําเร็จรูป) กระเปา วัสดุอุปกรณ คาตอบแทน
ผูปฏิบัติงาน และคาใชจายอื่นๆที่จําเปนในการจัดทําโครงการ
- ตาม พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ.2496 และที่แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 14
 พ.ศ.2562 เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานโครงการเยี่ยม
บานผูพิการและผูดอยโอกาส ไดแก คาชุดสงเสริมสุขภาพ (เครื่อง
บริโภคและอุปโภค เชน นม อาหารเสริม ยาสามัญประจํา
บาน ผลิตภัณฑบํารุงสุขภาพ ผาออมสําเร็จรูป) กระเปา วัสดุ
อุปกรณ คาตอบแทนผูปฏิบัติงาน และคาใชจายอื่นๆที่จําเปนใน
การจัดทําโครงการ
- ตาม พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 14
 พ.ศ.2562
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2564ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
- ตามแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ป (พ.ศ. 2561-2565)ของเทศบาล
ตําบลรูสะมิแล อําเภอเมือง จังหวัดปตตานีหนาที่ 290 ลําดับที่ 12
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03 โครงการสงเสริมและป้องกันปญหาความรุนแรงตอเด็ก สตรี และ
บุคคลในครอบครัวตําบลรูสะมิแล

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการสงเสริมและป้องกันปญหา
ความรุนแรงตอเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัวไดแก
คาตอบแทนวิทยากร คาใชสอย คาอาหารกลางวัน อาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาป้ายโครงการ ป้ายประชาสัมพันธ คาวัสดุอุปกรณ คา
จัด/เชาสถานที่ และคาใชจายอื่นๆที่จําเปนในการจัดทําโครงการ
- ตาม พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ.2496 และที่แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 14
 พ.ศ.2562
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2565 ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
- ตามแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ป (พ.ศ. 2561-2565)ของเทศบาล
ตําบลรูสะมิแล อําเภอเมือง จังหวัดปตตานี
หนาที่ 289 ลําดับที่ 10

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 9,310,000 บาท

งบบุคลากร รวม 6,157,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 6,157,000 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 2,200,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือน พรอมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนใหกับ
พนักงานเทศบาลตําแหนง ผูอํานวยการกองชาง, หัวหนาฝ่ายการ
โยธา, วิศวกรโยธา, นักผังเมือง, นายชางโยธา, เจาพนักงาน
ประปา, เจาพนักงานการเงินและบัญชี, และเจาพนักงาน
ธุรการ จํานวน 12 เดือน

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตางๆ และคาตอบแทนพิเศษอื่นๆ นอกเหนือ
จากเงินเดือนใหกับพนักงานเทศบาล ไดแก เงินเพิ่มคาคาครองชีพ
ชั่วคราว (พ.ช.ค.) เงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสูรบ (พ.ส.ร.), เงินเพิ่ม
สําหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. หรือ ก.ท. รับรอง, เงินสวัสดิการสําหรับผู
ปฏิบัติงานประจําสํานักงานพื้นที่พิเศษ (ส.ป.พ.), และเงินเพิ่ม
พิเศษอื่นตามที่ระเบียบกฏหมายกําหนด จํานวน 12 เดือน
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 153,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตางๆ และคาตอบแทนพิเศษอื่นๆ นอกเหนือ
จากเงินเดือนใหกับพนักงานเทศบาล ไดแก เงินประจําตําแหนง
ของพนักงานเทศบาล ตามที่ระเบียบกฎหมาย
กําหนด จํานวน 12 เดือน

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 2,754,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนรายเดือนของพนักงานจางตาม
ภารกิจ และพนักงานจางทั่วไป ตําแหนงผูชวยเจาพนักงาน
ธุรการ, พนักงานขับรถยนตสวนกลาง, ผูชวยนายชางโยธา, ผูชวย
นายชางไฟฟ้า, พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา, พนักงานขับ
เครื่องจักรกลขนาดกลาง, คนงานทั่วไป, และพนักงานขับรถ
กระเชาไฟฟ้า จํานวน 12 เดือน

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 800,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตางๆ และคาตอบแทนพิเศษอื่นๆ นอกเหนือ
จากเงินเดือนใหกับพนักงานจางตามภารกิจ พนักงานจางทั่ว
ไป ไดแก เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว (พ.ช.ค.), เงินสวัสดิการ
สําหรับผูปฏิบัติงานประจําสํานักงานพื้นที่พิเศษ (ส.ป.พ.), เงินคา
ตอบแทนพิเศษใหกับพนักงานจางตามประกาศ ก.ท.จ. จังหวัด
ปตตานี, และเงินเพิ่มพิเศษอื่นตามที่ระเบียบกําหมาย
กําหนด จํานวน 12 เดือน
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งบดําเนินงาน รวม 3,059,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 519,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 353,000 บาท

เพื่อจายเปน
- คาตอบแทน คาสมนาคุณ เงินรางวัล ใหกับผูปฏิบัติราชการ
  อันเปนประโยชนแกเทศบาลตําบลรูสะมิแล เชน วิทยากร 
  เจาหนาที่ตํารวจ บุคคล หรือคณะกรรมการซึ่งไดรับคําสั่ง
  แตงตั้ง ตามที่ระเบียบกฎหมายกําหนด
- คาตอบแทน คาสมนาคุณ เงินรางวัล สําหรับคณะกรรมการ
  คัดเลือก, สอบคัดเลือก และเจาหนาที่ดําเนินการสอบพนักงาน
  เทศบาล ตามมติ ก.ท. ครั้งที่ 4/2546 เมื่อวันที่ 25
 เมษายน 2546 
  หรือเบิกจายตามที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย
  ในการคัดเลือกพนักงานและลูกจางขององคกรปกครองสวน
  ทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 กําหนด
- เงินประโยชนตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานเทศบาล พนักงาน
  จางตามภารกิจ และพนักงานจางทั่วไป เปนกรณีพิเศษ 
  (เงินรางวัลประจําป) ตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน
  เทศบาลจังหวัดปตตานี (ก.ท.จ.ปตตานี) เรื่อง หลักเกณฑ
  เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณี
  พิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปสําหรับพนักงาน
เทศบาล
  ลูกจาง และพนักงานจางของเทศบาล พ.ศ. 2558 ประกาศ
  ณ วันที่ 7 เมษายน 2558
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/
  ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
  การจัดทํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2565 ขององคกร
  ปกครองสวนทองถิ่น
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหกับ
พนักงานเทศบาล พนักงานจางตามภารกิจ และพนักงานจางทั่วไป
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงินตอบ
แทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2559

คาเชาบาน จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบานใหกับพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกจายได
ของพนักงานเทศบาล จํานวน 12 เดือน
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของ
  ขาราชการสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 58,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหกับพนักงานเทศบาล
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แกไข
  เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549
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ค่าใช้สอย รวม 1,560,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

01 รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 1,000,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตางๆ เพื่อใหไดมาซึ่งบริการของเทศบาล
ตําบลรูสะมิแล ไดแก
- คาจางเหมาบริการตางๆ ที่จําเปนและเปนประโยชนกับเทศบาล
ตําบลรูสะมิแล
- คาจางเหมาแรงงานรายเดือน รายวัน เปนครั้งคราว
- คาจางเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ ที่
สาธารณประโยชน
- คาเชาเครื่องถายเอกสาร
- คาจางเหมาถายเอกสาร, คาจางเหมาเย็บหนังสือ เขาเลมหนังสือ
- คารับวารสาร หนังสือพิมพ สื่อสิ่งพิมพตางๆ
- คาธรรมเนียม และคาลงทะเบียนในการฝึกอบรม สัมมนา
- คาจัดทําป้ายโฆษณา ประชาสัมพันธ
- คาจัดทําวารสาร เอกสาร สื่อสิ่งพิมพตางๆ
- คาจางทําของ
- คาจางลางฟลม อัดรูป
- คาจัดทําเบี้ยประกันภัยใหกับรถยนตสวนกลาง รถประจํา
ตําแหนง
- คาจัดทําประกันชีวิตใหกับพนักงานเทศบาล พนักงานจางตาม
ภารกิจ พนักงานจางทั่วไป
- คาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา
- คาใชจายในการติดตั้งระบบโทรศัพท ระบบ Internet และ
ระบบสื่อสารโทรคมนาคมตางๆ
- คาเชารถยนตสวนกลาง
- และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปน และเปนประโยชนกับเทศบาล
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการรับรองตางๆ เชน คารับรองในการ
ตอนรับบุคคล คณะบุคคล เจาหนาที่ จากหนวยงานอื่นที่มาตรวจ
ราชการ นิเทศนงาน ศึกษาดูงาน ตรวจเยี่ยมเทศบาล และเพื่อเปน
คาเลี้ยงรับรองในการประชุมผูนําทองที่ ผูนําทองถิ่น หัวหนาสวน
ราชการ ตามวาระโอกาสตางๆ หรือประชุมคณะกรรมการ คณะ
อนุกรรมการ คณะทํางาน ที่ไดรับแตงตั้ง
- ตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวง
มหาดไทย หรือการประชุมระหวางทองถิ่นกับหนวยงานตางๆ
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวัน
ที่ 28 กรกฎาคม 2548 เรื่อง การตั้งงบประมาณและการ
เบิกจายเงินคารับรอง หรือคาเลี้ยงรับรองขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

01. คาใชจายในการเดินทางไปราชการและฝึกอบรมสัมมนาของ
บุคลากร

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการและฝึก
อบรม สัมมนาทั้งในและนอกประเทศตามโครงการตางๆ ที่กรมสง
เสริมการปกครองทองถิ่น สถาบันการศึกษา หรือหนวยงาน
ตางๆ จัดขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพ และประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
งาน ใหกับพนักงานเทศบาล พนักงานจางตามภารกิจ พนักงาน
จางทั่วไป และผูที่ไดรับคําสั่งแตงตั้ง หรือผูที่เกี่ยวของที่มีสิทธิเบิก
ไดตามระเบียบ หนังสือสั่งการ เชน คาเบี้ยเลี้ยง คายาน
พาหนะ คาที่พัก คาบริการที่จอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทาง
ดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน คาลงทะเบียน
ตางๆ เปนตน
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น 
  พ.ศ. 2557
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษา ซอมแซมครุภัณฑยานพาหนะ ครุภัณฑ
อื่นๆ สิ่งกอสราง เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ

ค่าวัสดุ รวม 950,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเปนคาจัดซื้อวัสดุสํานักงานทุกชนิด ทั้งที่เปนวัสดุคงทน วัสดุ
ใชแลวสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและ
อะไหล เชน กระดาษ แฟ้ม สมุด ปากกา ดินสอ เครื่องเย็บ
กระดาษ กลองพลาสติก ชั้นพลาสติก เกาอี้พลาสติก แผน
ป้าย แบบพิมพตางๆ ธงตางๆ ผาประดับ ตรายาง รูปภาพ น้ําดื่ม
สําหรับบริการประชาชน เปนตน ฯลฯ
- หนังสือกรมสงสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ

วัสดุกอสราง จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุกอสรางทุกชนิด ทั้งที่เปนวัสดุคง
ทน วัสดุใชแลวสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและ
อะไหล เชน ไม ไมกระดาน ไมไผ ไม
ตางๆ จอบ เลื่อย ขวาน พรา ตะปู เหล็ก อิฐ หิน กระเบื้อง ปูน ท
ราย เทปวัดระยะ เปนตน ฯลฯ
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสงทุกชนิด ทั้งที่เปน
วัสดุคงทน วัสดุใชแลวสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและ
อะไหล เชน ยางนอก ยางใน หัว
เทียน แบตเตอรี่ ไขควง ประแจ ฟลมกรองแสง น้ํากลั่น และ
อุปกรณอื่นๆ ของรถยนต รถจักรยานยนต รถเข็น และยาน
พาหนะทุกชนิด เปนตน ฯลฯ
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงและน้ํามันหลอลื่นทุกชนิด
สําหรับยานพาหนะที่ใชในการปฏิบัติงานของเทศบาลตําบลรูสะมิ
แล เชน น้ํามันเบนซิล น้ํามันดีเซล น้ํามันเครื่อง เปนตน ฯลฯ
- หนังสือกรมสงสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทราย
จายตามงบประมาณ

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอรทุกชนิด ทั้งที่เปนวัสดุคง
ทน วัสดุใชแลวสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและ
อะไหล เชน เครื่องบันทึกขอมูล เมาส แป้นพิมพ โปรแกรม
ตางๆ หมึกพิมพ และวัสดุอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับคอมพิวเตอร และ
เครื่องปริ้นเตอร ฯลฯ
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
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วัสดุอื่น จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานกอง
ชาง ทั้งที่เปนวัสดุคงทน วัสดุใชแลวสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ
ประกอบและอะไหล เชน มิเตอรน้ํา ไฟฟ้า ตะแกรงกันสวะ หัว
เชื่อมแก๊ส หัววาลวเปด ปดแก๊ส เปนตน ฯลฯ
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 30,000 บาท
คาบริการโทรศัพท จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชบริการโทรศัทพสํานักงาน โทรศัพทเคลื่อนที่ 
คาสงโทรสาร (FAX) ซึ่งใชในการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบล
รูสะมิแล
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ

งบลงทุน รวม 94,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 94,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

01. ตูเหล็กบานเลื่อนทึบ จํานวน 10 ตู จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูเหล็กบานเลื่อนทึบ  จํานวน 10 ตู 
ราคาตูละ 4,000.- บาท (ราคาตามทองตลาด)
- ไมปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น
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ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องพิมพเลเซอร สําหรับกระดาษขนาด A3 จํานวน 1 เครื่อง จํานวน 54,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร  สําหรับกระดาษ
ขนาด A3 จํานวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 54,000.- บาท 
(ราคาตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร กระทรวง ICT)
- เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา ชนิด Network สําหรับ
กระดาษขนาด A3 
- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพสําหรับกระดาษ A3 ไมนอยกวา 18 หนา
ตอนาที (ppm)
- ไมปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น

งานไฟฟ้าและประปา รวม 500,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 450,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษา ซอมแซมครุภัณฑยานพาหนะครุภัณฑ
อื่นๆ สิ่งกอสราง เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ

ค่าวัสดุ รวม 400,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ทั้งที่เปนวัสดุคงทน วัสดุใชแลว
สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบ และอะไหล เชน หลอด
ไฟฟ้า สายไฟฟ้า โคมไฟ ฯลฯ 
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทราย
จายตามงบประมาณ
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งบเงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

01. โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะในพื้นที่ ตําบลรูสะมิแล หมูที่ 
1-หมูที่ 6

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะใน
พื้นที่ตําบลรูสะมิแล (หมูที่ 1-หมูที่ 6) เปนคาดําเนินการคา
วัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ คาธรรมเนียม และคาใชจายอื่นๆ ที่จํา
เปน ในการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะเพื่อใหบริการประชาชนใน
เขตพื้นที่ตําบลรูสะมิแล โดยใหเงินอุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาค
จังหวัดปตตานีดําเนินการ
- ตาม พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 14
 พ.ศ. 2562
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2565 ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 7,200,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 3,480,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 3,380,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

01.คาบริการเชาที่ทิ้งขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลของหนวยงานอื่นๆ จํานวน 3,000,000 บาท

เพื่อจายเปนคาที่ทิ้งขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลของหนวยงานอื่น ๆ
 ทั้งที่เปนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการอื่น และ
เอกชน เพื่อทิ้งและกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในเขตเทศบาล
ตําบลรูสะมิแล
- ตาม พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 14
 พ.ศ.2562
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02.โครงการกําจัดขยะใหเหลือศูนย (Zero Waste) จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการกําจัดขยะให
เหลือศูนย (Zero Waste) ไดแก คาตอบแทนวิทยากร คาใช
สอย คาอาหารกลางวัน อาหารวาง เครื่องดื่ม คาป้ายโครงการ
ป้ายประชาสัมพันธ คาวัสดุอุปกรณ คาจัด/เชาสถานที่ คาเครื่อง
แตงกาย และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปนในการจัดทําโครงการ
- ตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 และที่แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 14
 พ.ศ.2562
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬา เขารวมการแขง
ขันขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557

- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2565 ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
- ตามแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ป (พ.ศ. 2561 - 2565) ของเทศบาล
ตําบลรูสะมิแล อําเภอเมือง จังหวัดปตตานี
หนาที่ 392 ลําดับที่ 4 
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03.โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการบริหารจัดการขยะอินทรียหรือ
ขยะเปยกในครัวเรือน

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานโครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการบริหารจัดการขยะอินทรียหรือขยะเปยกในครัว
เรือน ไดแก คาตอบแทนวิทยากร คาใชสอย คาอาหารกลาง
วัน อาหารวาง และเครื่องดื่ม คาป้ายโครงการ ป้ายประชา
สัมพันธ คาวัสดุอุปกรณ คาจัด/เชาสถานที่ และคาใชจายอื่น ๆ ที่
จําเปนในการจัดทําโครงการ
- ตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 14
 พ.ศ. 2562
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2565 ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
- ตามแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ป (พ.ศ. 2561 - 2565)
ของเทศบาลตําบลรูสะมิแล อําเภอเมือง จังหวัดปตตานี
หนาที่ 402 ลําดับที่ 3 

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษา ซอมแซมครุภัณฑยานพาหนะ ครุภัณฑ
อื่น ๆ สิ่งกอสราง เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
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ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุอื่น จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุอื่นๆ ซึ่งมีความจําเปนในการปฏิบัติงาน
ของเทศบาลตําบลรูสะมิแล ทั้งที่เปนวัสดุคงทน วัสดุใชแลวสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล เชน ถังรองรับขยะและ
สิ่งปฏิกูล ถุงใสขยะ กระสอบ เสื้อสะทอนแสง ไฟฉาย รองเทาบู๊ท
 เสื้อกันฝน เปนตน ฯลฯ
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ

งบลงทุน รวม 3,720,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 3,720,000 บาท
ครุภัณฑกอสราง

01.รถตักหนาขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ลอ จํานวน 1 คัน จํานวน 3,520,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อรถตักหนาขุดหลัง (Loader Backhoe) ชนิด
ลอยาง 4 ลอ ควบคุมดวยระบบไฮดรอลิก ใชเครื่องยนตดีเซล 4
 จังหวะ มีกําลังไมนอยกวา 90 แรงมา ระบายความรอยดวย
น้ํา จํานวน 1 คัน ราคาคันละ 3,520,000 บาท(ราคาตามบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ)
- ตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 14
 พ.ศ.2562
- ตามแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ป (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 1/2564 ของเทศบาลตําบลรูสะมิแล อําเภอเมือง        
จังหวัดปตตานี หนาที่ 83 ขอ 1
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คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษา ซอมแซม ครุภัณฑยาน
พาหนะ ครุภัณฑอื่นๆ สิ่งกอสราง เพื่อใหสามารถใชงานไดตาม
ปกติ สําหรับบริการประชาชน เปนตน ฯลฯ
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสงของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ

งานบําบัดน้ําเสีย รวม 30,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

01.โครงการคลองสวยน้ําใสดวยอีเอ็มบอล จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการคลองสวยน้ํา
ใสดวยอีเอ็มบอล ไดแก คาตอบแทนวิทยากร คาใชสอย คา
อาหารกลางวัน อาหารวาง และเครื่องดื่ม คาป้ายโครงการป้าย
ประชาสัมพันธ คาวัสดุอุปกรณ คาจัด/เชาสถานที่ และคาใชจาย
อื่น ๆ ที่จําเปนในการจัดทําโครงการ
- ตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพมเติม ฉบับที่ 14
 พ.ศ. 2562
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2565 ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
- ตามแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ป (พ.ศ. 2561 - 2565)ของเทศบาล
ตําบลรูสะมิแล อําเภอเมือง จังหวัดปตตานีหนาที่ 400 ลําดับ
ที่ 11 
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 580,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 580,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 580,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

01 โครงการชาวรูสะมิแลรวมใจตอตานการทุจริตคอรัปชั่น จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานโครงการชาวรูสะมิแลรวม
ใจตอตานการทุจริตคอรัปชั่น ไดแก คาตอบแทนวิทยากร คาใช
สอย คาอาหารกลางวันอาหารวาง และเครื่องดื่ม คาป้ายโครงการ
ป้ายประชาสัมพันธคาวัสดุอุปกรณ คาจัด/เชาสถานที่ คาเครื่อง
แตงกาย และคาใชจายอื่นๆที่จําเปนในการจัดทําโครงการ
- ตาม พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพิ่มเติมฉบับที่14
 พ.ศ.2562
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น
พ.ศ.2557
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2565 ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
- ตามแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ป (พ.ศ. 2561-2565)ของเทศบาล
ตําบลรูสะมิแล อําเภอเมือง จังหวัดปตตานีหนาที่ 351 ลําดับที่ 7
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02 โครงการตามนโยบายรัฐบาล เพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานโครงการตามนโยบาย
รัฐบาล (เพื่อสงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน)เชน โครงการไทยนิยมยั่งยืน โครงการสุขภาพถวนหนา
โครงการชุมชนพอเพียง โครงการจังหวัดสะอาด เปนตน
- ตาม พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ.2496 และที่แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 14
 พ.ศ.2562
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่
ทองถิ่น พ.ศ.2557
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬา
เขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2565 ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
- ตามแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ป(พ.ศ. 2561-2565)ของเทศบาล
ตําบลรูสะมิแล อําเภอเมือง จังหวัดปตตานีหนาที่ 327 ลําดับที่ 11
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03 โครงการสงเสริมการจัดกิจกรรมตามโครงการพระราชดําริ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานโครงการสงเสริมการจัด
กิจกรรมตามโครงการพระราชดําริ ไดแก คาตอบแทนวิทยากร คา
ใชสอย คาอาหารกลางวัน อาหารวาง เครื่องดื่มคาป้าย
โครงการ ป้ายประชาสัมพันธ คาวัสดุอุปกรณ คาจัด/เชาสถาน
ที่ คาเครื่องแตงกาย และคาใชจายอื่นๆที่จําเปน
ในการจัดทําโครงการ
- ตาม พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 14
 พ.ศ. 2562
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่
ทองถิ่น พ.ศ. 2557
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬา
เขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2559
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2565 ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
- ตามแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ป (พ.ศ. 2561-2565)
ของเทศบาลตําบลรูสะมิแล อําเภอเมือง จังหวัดปตตานี
หนาที่ 265 ลําดับที่ 10
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04 โครงการจัดทําประชาคมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทํา ทบทวน เพิ่ม
เติม และเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ป (พ.ศ.2566-2570)

จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานโครงการประชุมประชาคม
เชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทําทบทวนเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงแผน
พัฒนาทองถิ่น 5 ป (พ.ศ.2566-2570) ไดแก คาตอบแทน
วิทยากร คาใชสอย คาอาหารกลางวัน อาหารวางและเครื่อง
ดื่ม คาป้ายโครงการ ป้ายประชาสัมพันธ คาวัสดุอุปกรณ คา
จัด/เชาสถานที่ และคาใชจายอื่นๆที่จําเปนในการจัดทําโครงการ
- ตาม พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ.2496 และที่แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 14
 พ.ศ.2562
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น
พ.ศ.2557
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬา
เขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2565 ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
- ตามแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ป (พ.ศ. 2561-2565) แกไข ครั้ง
ที่ 1/2564 ของเทศบาลตําบลรูสะมิแล อําเภอเมือง จังหวัด
ปตตานี  หนาที่ 6 ลําดับที่ 1
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05 โครงการป้องกัน เฝ้าระวังและแกไขปญหาผูป่วยที่มีอาการทาง
จิตอันเนื่องมาจากการใชยาเสพติด

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการป้องกันเฝ้า
ระวังและแกไขปญหาผูปวยที่มีอาการทางจิต
อันเนื่องมาจากการใชสารเสพติด ทั้งในสวนที่เทศบาลตําบลรูสะมิ
แลดําเนินการเอง หรืออุดหนุนใหหนวยงานอื่น
ที่เกี่ยวของในลักษณะบูรณาการ ไดแก คาชุดตรวจหาสารเสพ
ติด คาตอบแทนวิทยากร คาใชสอย คาอาหาร
กลางวัน อาหารวาง และเครื่องดื่ม คาป้ายโครงการ ป้ายประชา
สัมพันธ คาวัสดุอุปกรณ คาจัด/เชาสถานที่และคาใชจายอื่นๆที่จํา
เปนในการจัดทําโครงการ
- ตาม พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 14
 พ.ศ. 2562
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่
ทองถิ่น พ.ศ. 2557
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬา
เขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2559
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.6/ว 3188ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ภารกิจในการป้องกันและแกไข
ปญหายาเสพติดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
- ตามระเบียบกทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2565 ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
- ตามแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ป (พ.ศ. 2561-2565) ของเทศบาล
ตําบลรูสะมิแล อําเภอเมือง จังหวัดปตตานี
หนาที่ 280 ลําดับที่ 34
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06 โครงการสงเสริมอาชีพกลุมอาชีพดานอาหารและขนม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานโครงการฝึกอบรมอาชีพ
การทําอาหารและขนม ไดแก คาตอบแทนวิทยากร
คาใชสอย คาอาหารกลางวัน อาหารวาง และเครื่องดื่ม คาป้าย
โครงการ ป้ายประชาสัมพันธ คาวัสดุอุปกรณ คาจัด/
เชาสถานที่ และคาใชจายอื่นๆที่จําเปนในการจัดทําโครงการ
- ตาม พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 14
 พ.ศ. 2562
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น
พ.ศ. 2557
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2565 ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
- ตามแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ป (พ.ศ. 2561-2565) ของเทศบาล
ตําบลรูสะมิแล อําเภอเมือง จังหวัดปตตานี หนาที่ 277 ลําดับ
ที่ 27
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07 โครงการสนับสนุนและแกไขปญหายาเสพติด จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการสนับ
สนุน ป้องกัน และแกไขปญหายาเสพติดตําบล
รูสะมิแลทั้งในสวนที่เทศบาลตําบลรูสะมิแลดําเนินการเองหรืออุด
หนุนใหหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของในลักษณะบูรณาการ ไดแก คา
ชุดตรวจหาสารเสพติด คาตอบแทนวิทยากรคาใชสอย คาอาหาร
กลางวัน อาหารวาง และเครื่องดื่ม
คาป้ายโครงการ ป้ายประชาสัมพันธ คาวัสดุอุปกรณคาจัด/เชา
สถานที่ คาเครื่องแตงกาย และคาใชจายอื่นๆ
ที่จําเปนในการจัดทําโครงการ
- ตาม พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 14
 พ.ศ. 2562
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬา
เขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2559
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.6/ว 3188
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ภารกิจในการป้องกันและ
แกไขปญหายาเสพติดขององคกรปกครองสวนทองถิ่นสวนทองถิ่น
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2565 ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
- ตามแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ป (พ.ศ. 2561-2565)ของเทศบาล
ตําบลรูสะมิแล อําเภอเมือง จังหวัดปตตานี
หนาที่ 279 ลําดับที่ 31
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08 โครงการเทศบาลตําบลรูสะมิแลเคลื่อนที่พบปะประชาชน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานโครงการเทศบาลตําบลรู
สะมิแลเคลื่อนที่พบประชาชน ไดแก คาตอบแทน
วิทยากร คาใชสอย คาอาหารกลางวัน อาหารวาง เครื่องดื่มคา
ป้ายโครงการ  ป้ายประชาสัมพันธ คาวัสดุอุปกรณ คาจัด/เชา
สถานที่ และคาใชจายอื่นๆที่จําเปนในการจัดทําโครงการ
- ตาม พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 14
 พ.ศ. 2562
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2565 ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น

09 โครงการจัดศูนยเรียนรูการสงเสริมอาชีพศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิต 
และสงเสริมอาชีพผูสูงอายุตําบลรูสะมิแล

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดสถานที่ในการสรางแหลงเรียนรูและพัฒนาการ
ฝึกอาชีพใหผูสูงอายุ
- ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 14) พ.ศ.2562
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2565 ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น

วันที่พิมพ : 23/12/2564  14:26:52 หนา : 185/211



10 โครงการสงเสริมการปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาโครงการสงเสริมการปลูกพืชผักจากปลอดสาร
พิษ เปนคาวัสดุอุปกรณ คาวิทยากรใหความรู
- ตาม พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่14
 พ.ศ.2562
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่
ทองถิ่น พ.ศ. 2557
- ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 
(แกไขเพิ่มเติมถึง) พ.ศ.2550
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬา
เขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2559
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
- ตามแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ป (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1/2564 ของเทศบาลตําบลรูสะมิแล อําเภอเมือง
จังหวัดปตตานี หนาที่ 17 ลําดับที่ 4
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11. โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนําเยาวชนตําบลรูสะมิแล จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการพัฒนา
ศักยภาพแกนนําเยาวชนตําบลรูสะมิแล ไดแก คาตอบแทน
วิทยากร คาอาหาร อาหารวาง และเครื่องดื่ม คาป้าย
โครงการ ป้ายประชาสัมพันธ คาวัสดุอุปกรณ คาจัด/เชาสถาน
ที่ และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนในการจัดทําโครงการ
- ตาม พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 14
 พ.ศ. 2562
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2565 ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
- ตามแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ป (พ.ศ. 2561-2565) ของเทศบาล
ตําบลรูสะมิแล อําเภอเมือง จังหวัดปตตานี เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1/2564 หนาที่  21  ลําดับที่ 3

12. โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชน
ตําบลรูสะมิแล

จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการสนับสนุน
การจัดกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชนตําบลรูสะมิแล ไดแก คา
อาหาร อาหารวาง และเครื่องดื่ม คาอาหาร คาตอบแทน
วิทยากร คาวัสดุอุปกรณ คาป้ายโครงการ ป้ายประชาสัมพันธ คา
จัด/เชาสถานที่ และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนในการจัดทําโครงการ
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรมและเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2565 ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
-ตามแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ป (พ.ศ. 2561-2565) ของเทศบาล
ตําบลรูสะมิแล อําเภอเมือง จังหวัดปตตานี  หนาที่ 255  ลําดับ
ที่ 2
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 130,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 130,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 130,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

01. โครงการฝึกอบรมทักษะดานกีฬาฟุตซอลตําบลรูสะมิแล จํานวน 40,000 บาท

-เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการฝึกอบรมทักษะ
ดานกีฬาฟุตซอลตําบลรูสะมิแล ไดแก คาตอบแทนวิทยากร คา
ยานพาหนะ คาอาหาร อาหารวาง และเครื่องดื่ม คาป้าย
โครงการ คาวัสดุอุปกรณ คาเครื่องแตงกาย และคาใชจายอื่นๆ ที่
จําเปนในการจัดทําโครงการ
-ตาม พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 14
 พ.ศ. 2562
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557
-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2565 ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
-ตามแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ป (พ.ศ. 2561-2565) ของเทศบาล
ตําบลรูสะมิแล อําเภอเมือง จังหวัดปตตานี หนาที่ 373  ลําดับ
ที่ 16
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02. โครงการแขงขันกีฬาฟุตซอลตานภัยยาเสพติด รูสะมิแลคัพ จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการแขงขันกีฬาฟุต
ซอลตานภัยยาเสพติด รูสะมิแลคัพ ไดแก คาตอบแทน
วิทยากร คาตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน คาเงินรางวัล คาถวย
รางวัล คาของขวัญ ของรางวัล คาน้ําดื่ม คาป้ายโครงการ คาวัสดุ
อุปกรณ คาเชาเต็นท เกาอี้ คาเชาเครื่องเสียง คาเครื่องแตง
กาย และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนในการจัดทําโครงการ
-ตาม พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 14
 พ.ศ. 2562
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬา เขารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2565 ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
-ตามแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ป (พ.ศ. 2561-2565) ของเทศบาล
ตําบลรูสะมิแล อําเภอเมือง จังหวัดปตตานี หนาที่ 374  ลําดับ
ที่ 18
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03. โครงการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาวันทองถิ่นไทย จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการสงนักกีฬาเขา
รวมการแขงขันกีฬาวันทองถิ่นไทย ไดแก คาอาหาร อาหาร
วาง และเครื่องดื่ม คาชุดกีฬา คาป้ายโครงการ คาวัสดุ
อุปกรณ และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนในการจัดทําโครงการ
-ตาม พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 14
 พ.ศ. 2562
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2565 ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
-ตามแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ป (พ.ศ. 2561-2565) ของเทศบาล
ตําบลรูสะมิแล อําเภอเมือง จังหวัดปตตานี หนาที่ 377  ลําดับ
ที่ 22

04. โครงการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาทองถิ่นเมืองตานีคัพ จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการสงนักกีฬาเขา
รวมการแขงขันกีฬาทองถิ่นเมืองตานีคัพ ไดแก คาอาหาร อาหาร
วาง และเครื่องดื่ม คาชุดกีฬา คาป้ายโครงการ คาวัสดุ
อุปกรณ และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนในการจัดทําโครงการ
-ตาม พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 14
 พ.ศ. 2562
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2565 ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
-ตามแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ป (พ.ศ. 2561-2565) ของเทศบาล
ตําบลรูสะมิแล อําเภอเมือง จังหวัดปตตานี หนาที่ 373  ลําดับ
ที่ 17
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 870,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 870,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 870,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

01. โครงการเมาลิดสัมพันธเทศบาลตําบลรูสะมิแล จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการเมาลิด
สัมพันธเทศบาลตําบลรูสะมิแล ไดแก คาตอบแทนวิทยากร คา
อาหาร อาหารวาง เครื่องดื่ม คาป้ายโครงการ ป้ายประชา
สัมพันธ คาวัสดุอุปกรณ คาจัด/เชาสถานที่ และคาใชจายอื่นๆ ที่
จําเปนในการจัดทําโครงการ
-ตาม พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 14
 พ.ศ. 2562
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2565 ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
-ตามแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ป (พ.ศ. 2561-2565) ของเทศบาล
ตําบลรูสะมิแล อําเภอเมือง จังหวัดปตตานี หนาที่ 229  ลําดับ
ที่ 3
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02. โครงการเทศบาลตําบลรูสะมิแลเยี่ยมมัสยิด สุเหรา ในเดือนรอม
ฎอน ตําบลรูสะมิแล

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการเทศบาล
ตําบลรูสะมิแลเยี่ยมมัสยิด สุเหราในเดือนรอมฏอน ตําบลรูสะมิ
แล ไดแก คาจัดซื้อผลอินทผาลัม คาป้ายโครงการ ป้ายประชา
สัมพันธ คาวัสดุอุปกรณ และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนในการจัดทํา
โครงการ
-ตาม พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 14
 พ.ศ. 2562
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2565 ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
-ตามแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ป (พ.ศ. 2561-2565) ของเทศบาล
ตําบลรูสะมิแล อําเภอเมือง จังหวัดปตตานี หนาที่ 231 ลําดับที่ 5

03. โครงการละศีลอด (บูกอปอซอ) เทศบาลตําบลรูสะมิแล จํานวน 200,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการละศีลอด (บู
กอปอซอ) เทศบาลตําบลรูสะมิแล ไดแก คาจัดซื้อเนื้อแพะ คา
ป้ายโครงการ ป้ายประชาสัมพันธ คาวัสดุอุปกรณ และคาใชจาย
อื่น ๆ ที่จําเปนในการจัดทําโครงการ
-ตาม พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 14
 พ.ศ. 2562
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2565 ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
-ตามแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ป (พ.ศ. 2561-2565) ของเทศบาล
ตําบลรูสะมิแล อําเภอเมือง จังหวัดปตตานี หนาที่ 231 ลําดับที่ 6
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04. โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ใหแกเด็กและเยาวชน
ตําบลรูสะมิแลชวงปดภาคเรียนฤดูรอน

จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการสงเสริม
คุณธรรม จริยธรรม ใหแกเด็กและเยาวชนตําบลรูสะมิแลชวงปด
ภาคเรียนฤดูรอน ไดแก คาตอบแทนวิทยากร คาตอบแทนชุดการ
แสดง คาเงินรางวัล คาอาหาร อาหารวาง และเครื่องดื่ม คาของที่
ระลึก คาของขวัญ ของรางวัล คาน้ําดื่ม คาป้ายโครงการ คาวัสดุ
อุปกรณ คาตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน คาเชาเต็นท เกาอี้ คา
เชาเครื่องเสียง และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนในการจัดทําโครงการ
-ตาม พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 14
 พ.ศ. 2562
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2565 ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
-ตามแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ป (พ.ศ. 2561-2565) ของเทศบาล
ตําบลรูสะมิแล อําเภอเมือง จังหวัดปตตานี หนาที่ 238  ลําดับ
ที่ 14

วันที่พิมพ : 23/12/2564  14:26:52 หนา : 193/211



05.โครงการจัดกิจกรรมวันฮารีรายอ ตําบลรูสะมิแล จํานวน 120,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการจัดกิจกรรม
วันฮารีรายอ ตําบลรูสะมิแล ไดแก คาตอบแทนวิทยากร คาตอบ
แทนชุดการแสดง คาเงินรางวัล คาอาหาร อาหารวางและเครื่อง
ดื่ม คาของที่ระลึก ของขวัญ ของรางวัล คาน้ําดื่ม คาป้าย
โครงการ ป้ายประชาสัมพันธ คาวัสดุอุปกรณ คาตอบแทนคณะ
กรรมการตัดสิน คาเชาเต็นท เกาอี้ คาเชาเครื่องเสียง และคาใช
จายอื่นๆ ที่จําเปนในการจัดทําโครงการ
-ตาม พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 14
 พ.ศ. 2562
-ตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการจัดงาน
การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2565 ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
-ตามแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ป (พ.ศ. 2561-2565) ของเทศบาล
ตําบลรูสะมิแล อําเภอเมือง จังหวัดปตตานี  หนาที่ 232-237
  ลําดับที่ 8-13
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06. โครงการสงเสริมเอกลักษณ วัฒนธรรมของดีเมืองตานี รวมงาน
กาชาด จังหวัดปตตานี

จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการสงเสริม
เอกลักษณ วัฒนธรรมของดีเมืองตานี รวมงานกาชาด จังหวัด
ปตตานี ไดแก คาตอบแทนวิทยากร คาอาหาร อาหารวาง และ
เครื่องดื่ม คาป้ายโครงการ ป้ายประชาสัมพันธ คาวัสดุอุปกรณ คา
จัด/เชาสถานที่ และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนในการจัดทําโครงการ
-ตาม พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 14
 พ.ศ. 2562
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2565 ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
-ตามแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ป (พ.ศ. 2561-2565) ของเทศบาล
ตําบลรูสะมิแล อําเภอเมือง จังหวัดปตตานี หนาที่ 245 ลําดับ
ที่ 23
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07. โครงการวันรักษเกลือหวาน สืบสานวัฒนธรรมและของดีเมือง
ตานี

จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการวันรักษ
เกลือหวาน สืบสานวัฒนธรรมและของดีเมืองตานี ไดแก คาตอบ
แทนการแสดง คาเชาชุดพรอมแตหนาทําผม คาชุดกีฬา คาวัสดุ
อุปกรณกีฬา คาอาหาร อาหารวาง และเครื่องดื่ม คาป้าย
โครงการ ป้ายประชาสัมพันธ คาวัสดุอุปกรณ คาจัด/เชาสถาน
ที่ และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนในการจัดทําโครงการ
-ตาม พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 14
 พ.ศ. 2562
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2565 ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
-ตามแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ป (พ.ศ. 2561-2565) ของเทศบาล
ตําบลรูสะมิแล อําเภอเมือง จังหวัดปตตานี หนาที่ 253 ลําดับ
ที่ 31
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08. โครงการเขารวมกิจกรรมตาดีกาสัมพันธอําเภอเมืองปตตานี จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการเขารวม
กิจกรรมตาดีกาสัมพันธอําเภอเมืองปตตานี ไดแก คาตอบแทน
การแสดง คาเชาชุดพรอมแตงหนาทําผม คาชุดกีฬา คาวัสดุ
อุปกรณกีฬา คาอาหาร อาหารวาง และเครื่องดื่ม คาป้าย
โครงการ ป้ายประชาสัมพันธ คาวัสดุอุปกรณ คาจัด/เชาสถาน
ที่ และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนในการจัดทําโครงการ
-ตาม พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 14
 พ.ศ. 2562
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2565 ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
-ตามแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ป (พ.ศ. 2561-2565) ของเทศบาล
ตําบลรูสะมิแล อําเภอเมือง จังหวัดปตตานี  หนาที่ 249 ลําดับ
ที่ 27
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09. โครงการสงเสริมและอนุรักษประเพณีวันเขาพรรษา จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการสงเสริมและ
อนุรักษประเพณีวันเขาพรรษา ไดแก คาเทียนพรรษาพรอมขา
ตั้ง คาปจจัยถวายพระ คาเครื่องไทยธรรม คาภัตตาหารเพล คา
ดอกไมประดับตกแตงเทียนพรรษา คาอาหาร อาหารวาง และ
เครื่องดื่ม คาป้ายโครงการ ป้ายประชาสัมพันธ คาวัสดุ
อุปกรณ และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนในการจัดทําโครงการ
-ตาม พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 14
 พ.ศ. 2562
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการจัดงาน
การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2565 ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
-ตามแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ป (พ.ศ. 2561-2565) ของ
เทศบาล ตําบลรูสะมิแล อําเภอเมือง จังหวัดปตตานี  หนาที่ 229
  ลําดับที่ 4
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10. โครงการประเพณีวันสารทเดือนสิบ จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการประเพณีวัน
สารทเดือนสิบ ไดแก คาอาหาร อาหารวาง และเครื่องดื่ม คาป้าย
โครงการ ป้ายประชาสัมพันธ คาวัสดุอุปกรณตกแตงรถแห
หมับ คาจางตกแตงรถแหหมับ คาเงินรางวัล คาตอบแทน
กรรมการตัดสิน คาแตงหนานางรํากลองยาวในขบวนแห คาปจจัย
ถวายพระ คาเครื่องไทยธรรม คาภัตตาหารเพล และคาใชจาย
อื่นๆ ที่จําเปนในการจัดทําโครงการ
-ตาม พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 14
 พ.ศ. 2562
-ตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการจัดงาน
การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2565 ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
-ตามแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ป (พ.ศ. 2561-2565) ของเทศบาล
ตําบลรูสะมิแล อําเภอเมือง จังหวัดปตตานี  หนาที่ 248  ลําดับ
ที่ 26
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11. โครงการสงเสริมภูมิปญญาทองถิ่นการละเลนกลองยาว จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการสงเสริม
ภูมิปญญาทองถิ่นการละเลนกลองยาว ไดแก คาอาหาร อาหาร
วาง และเครื่องดื่ม คาป้ายโครงการ ป้ายประชาสัมพันธ คาวัสดุ
อุปกรณ คาวัสดุดนตรี คาตัดชุดคณะกลองยาวและนางรํากลอง
ยาว และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนในการจัดทําโครงการ
-ตาม พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 14
 พ.ศ. 2562
-ตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2565 ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
-ตามแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ป (พ.ศ. 2561-2565) ของเทศบาล
ตําบล        รูสะมิแล อําเภอเมือง จังหวัดปตตานี  หนาที่ 251
  ลําดับที่ 29
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12. โครงการสงเสริมและอนุรักษประเพณีลอยกระทง จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการสงเสริมและ
อนุรักษประเพณีลอยกระทง ไดแก คาเงินรางวัล ถวยรางวัล คา
ตอบแทนกรรมการตัดสิน คาตอบแทนพิธีกร คาตอบแทนการ
แสดง คาของรางวัลคาอาหาร อาหารวาง และเครื่องดื่ม คาป้าย
โครงการ ป้ายประชาสัมพันธ คาวัสดุอุปกณ คากระทง คาเชา
เต็นท คาจัดสถานที่ลอยกระทงและเวทีกลาง คาเชาเครื่อง
เสียง คาเชาเหมาไฟประดับ และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนในการจัด
ทําโครงการ
-ตาม พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 14
 พ.ศ. 2562
-ตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2565 ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
-ตามแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ป (พ.ศ. 2561-2565) ของเทศบาล
ตําบล รูสะมิแล อําเภอเมือง จังหวัดปตตานี  หนาที่ 247  ลําดับ
ที่ 25

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้าง รวม 15,703,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษา ซอมแซมครุภัณฑยานพาหนะครุภัณฑ
อื่นๆ สิ่งกอสราง เพื่อใหสามารถใชงานไดปกติ
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
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งบลงทุน รวม 15,683,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 15,683,000 บาท
คาตอเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสรางตาง ๆ

01 โครงการซอมแซม ตอเติมอาคารผูสูงอายุประจําเทศบาลตําบลรู
สะมิแล หมูที่ 6 บานสวนสมเด็จ (สํานักปลัดเทศบาล)

จํานวน 157,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซอมแซมตอเติมอาคารผูสูงอายุประจําเทศบาล
ตําบลรูสะมิแล ตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด 
- ตาม พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 14
 พ.ศ.2562
- ตามแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ป (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 1/2564 ของเทศบาลตําบลรูสะมิแล อําเภอเมือง จังหวัด
ปตตานี หนาที่ 8 ลําดับที่ 8

คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

01. โครงการปรับปรุงสนามกีฬา หมูที่ 2 บานบางปลาหมอ จํานวน 1,851,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการปรับปรุงสนามกีฬา หมูที่ 2
 บานบางปลาหมอ ตําบลรูสะมิแล โดยตอเติมรั้วสนามกีฬาและ
ประตูเหล็กบานเลื่อน จํานวน 2 ชุด ปูบล็อคตัวหนอนทางเดิน
พื้นที่ 930.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาล
ตําบลรูสะมิแลกําหนด
- ตาม พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 14
- ตามแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ป (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 1/2564 ของเทศบาลตําบลรูสะมิแล อําเภอ
เมือง จังหวัดปตตานี หนาที่ 81 ลําดับที่ 3
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คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

01. โครงการกอสรางถนน คสล. พรอมคูระบายน้ํา คสล. ถนนจรูญ
สําราญ ซอย 12 หมูที่ 1 บานรูสะมิแล

จํานวน 2,087,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการกอสรางถนน คสล.พรอมคู
ระบายน้ํา คสล. ถนนจรูญสําราญ ซอย 12 หมูที่ 1 
บานรูสะมิแล ขนาดถนน คสล. กวาง 3.30 เมตร ยาว 189.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร  ขนาดคูระบายน้ํา 
คสล. กวาง 0.40 เมตร ยาวรวมสองขาง 438.00 เมตร ลึก
เฉลี่ย 0.50-0.70 เมตรรายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาล
ตําบลรูสะมิแลกําหนด
- ตาม พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 14
 พ.ศ. 2562
- ตามแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ป (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 1/2564 ของเทศบาลตําบลรูสะมิแล 
อําเภอเมือง จังหวัดปตตานี หนาที่ 10 ลําดับที่ 4

02. โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยอายุ หมูที่ 4 บานงาแม จํานวน 187,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการกอสรางถนน คสล. ซอย
อายุ หมูที่ 4 บานงาแม ขนาดถนน คสล.
กวาง 4.00 เมตร ยาว 65.00 เมตร หนา 0.15 เมตร รายละเอียด
ตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบลรูสะมิแลกําหนด
- ตาม พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 14
 พ.ศ. 2562
- ตามแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ป (พ.ศ. 2561-2565)เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 1/2564 ของเทศบาลตําบลรูสะมิแล 
  อําเภอเมือง จังหวัดปตตานี หนาที่ 20 ลําดับที่ 9
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03. โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยอาแซ หมูที่ 4 บานงาแม จํานวน 198,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการกอสรางถนน คสล. 
ซอยอาแซ หมูที่ 4 บานงาแม ขนาดถนน คสล. กวาง 4.00 เมตร 
ยาว 70.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบลรูสะมิแลกําหนด
- ตาม พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 14
 พ.ศ. 2562
- ตามแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ป (พ.ศ. 2561-2565) 
  เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2564 ของเทศบาลตําบลรูสะมิแล 
  อําเภอเมือง จังหวัดปตตานี หนาที่ 22 ลําดับที่ 10

04. โครงการกอสรางยกระดับถนน คสล. พรอมคูระบายน้ํา คสล. 
ถนนไวยประสิทธิ์ ซอย 7 หมูที่ 5 บานโคกมวง

จํานวน 1,648,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการกอสรางยกระดับถนนคสล
. พรอมคูระบายน้ํา คสล. ถนนไวยประสิทธิ์ ซอย 7 หมูที่ 5 บาน
โคกมวง ตําบลรูสะมิแล ขนาดถนน คสล. กวาง 4.00
 เมตร ยาว 147.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ขนาดคูระบายน้ํา คสล. กวาง 0.40 เมตร ยาวรวมสอง
ขาง 294.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40-0.60 เมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบลรูสะมิแลกําหนด
- ตาม พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 14
 พ.ศ. 2562
- ตามแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ป (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 1/2564 ของเทศบาลตําบลรูสะมิแล อําเภอ
เมือง จังหวัดปตตานี หนาที่ 32 ลําดับที่ 15
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05. โครงการกอสรางยกระดับถนน คสล. พรอมคูระบายน้ํา คสล. 
ถนนไวยประสิทธิ์ ซอย 10 หมูที่ 5 บานโคกมวง

จํานวน 1,586,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการกอสรางยกระดับถนนคสล.
พรอมคูระบายน้ํา คสล. ถนนไวยประสิทธิ์ ซอย 10 หมูที่ 5 
บานโคกมวง ตําบลรูสะมิแล ขนาดถนน คสล. 
กวาง 3.80 เมตร ยาว 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ขนาดคูระบายน้ํา คสล. กวาง 0.40 เมตร ยาวรวมสองขาง 
280.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40-0.60 เมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบลรูสะมิแลกําหนด
- ตาม พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 14
 พ.ศ. 2562
- ตามแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ป (พ.ศ. 2561-2565)
  เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2564 ของเทศบาลตําบลรูสะมิแล 
  อําเภอเมือง จังหวัดปตตานี หนาที่ 34 ลําดับที่ 16

06. โครงการกอสรางยกระดับถนน คสล. พรอมคูระบายน้ํา คสล. 
ซอยแป๊ะไอติม ถนนหนาสงเคราะห หมูที่ 6 บานสวนสมเด็จ

จํานวน 2,182,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการกอสรางยกระดับถนนคสล.พรอมคู
ระบายน้ํา คสล. ซอยแป๊ะไอติม ถนนหนาสงเคราะห 
หมูที่ 6 บานสวนสมเด็จ ตําบลรูสะมิแล กอสรางยกระดับ
ถนน คสล. ขนาดถนน คสล. กวาง 4.00 เมตรยาว 180.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร พรอมคูระบายน้ํา คสล. ขนาดกวาง 0.40
 เมตร ยาวรวมสองขาง 360.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.60-0.80
 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบลรูสะมิแล
กําหนด
- ตาม พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 14
 พ.ศ. 2562
- ตามแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ป (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 1/2564 ของเทศบาลตําบลรูสะมิแล อําเภอ
เมือง จังหวัดปตตานี หนาที่ 51 ลําดับที่ 23
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07. โครงการขยายเขตประปา ซอย 3 ถนนพูลสวัสดิ์ หมูที่ 5 บาน
โคกมวง

จํานวน 46,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการขยายเขตประปา ซอย 3 
ถนนพูลสวัสดิ์ หมูที่ 5 บานโคกมวง ตําบลรูสะมิแล 
ขยายประปาความยาว 225.00 เมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบลรูสะมิแลกําหนด
- ตาม พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 14
 พ.ศ. 2562
- ตามแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ป (พ.ศ. 2561-2565) 
  เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2564 ของเทศบาลตําบลรูสะมิแล 
  อําเภอเมือง จังหวัดปตตานี หนาที่ 55 ลําดับที่ 25

08. โครงการกอสรางถนน คสล. พรอมคูระบายน้ํา คสล. ถนนบานรู
สะมิแล ซอยขางวัดขจรประชาราม หมูที่ 1 บานรูสะมิแล

จํานวน 740,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการกอสรางถนน คสล. 
พรอมคูระบายน้ํา คสล. ถนนบานรูสะมิแล ซอยขาง
วัดขจรประชาราม หมูที่ 1 บานรูสะมิแล ตําบลรูสะมิแล 
ขนาดถนน คสล. กวาง 3.40 เมตร ยาว 119.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร พรอมคูระบายน้ํา คสล. กวาง 0.40 เมตร 
ยาวขางเดียว 119.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50-0.70 เมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบลรูสะมิแลกําหนด
- ตาม พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 14
 พ.ศ. 2562
- ตามแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ป (พ.ศ. 2561-2565) 
  เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2564 ของเทศบาลตําบลรูสะมิแล 
  อําเภอเมือง จังหวัดปตตานี หนาที่ 1 ลําดับที่ 1
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09. โครงการกอสรางถนน คสล. พรอมคูระบายน้ํา คสล. ถนนจรูญ
สําราญ ซอยบานเรา หมูที่ 1 บานรูสะมิแล

จํานวน 845,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการกอสรางถนน คสล. 
พรอมคูระบายน้ํา คสล. ถนนจรูญสําราญ ซอยบานเรา 
หมูที่ 1 บานรูสะมิแล ตําบลรูสะมิแล ขนาดถนน คสล.
กวาง 3.30 เมตร ยาว 90.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
พรอมคูระบายน้ํา คสล. กวาง 0.40 เมตร ยาวรวมสองขาง 
180.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40-0.60 เมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบลรูสะมิแลกําหนด
- ตาม พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 14
 พ.ศ. 2562
- ตามแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ป (พ.ศ. 2561-2565) 
  เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2564 ของเทศบาลตําบลรูสะมิแล 
  อําเภอเมือง จังหวัดปตตานี หนาที่ 2 ลําดับที่ 2

10. โครงการกอสรางถนน คสล. พรอมคูระบายน้ํา คสล. ถนนจรูญ
สําราญ ซอย 17 หมูที่ 1 บานรูสะมิแล

จํานวน 1,357,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการกอสรางถนน คสล. 
พรอมคูระบายน้ํา คสล. ถนนจรูญสําราญ ซอย 17 หมูที่ 1 
บานรูสะมิแล ตําบลรูสะมิแล ขนาดถนน คสล.
กวาง 2.80 เมตร ยาว 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
พรอมคูระบายน้ํา คสล. ขนาดกวาง 0.40 เมตร ยาวรวม
สองขาง 280.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50-0.70 เมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบลรูสะมิแลกําหนด
- ตาม พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 14
 พ.ศ. 2562
- ตามแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ป (พ.ศ. 2561-2565) 
  เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2564 ของเทศบาลตําบลรูสะมิแล 
  อําเภอเมือง จังหวัดปตตานี หนาที่ 3 ลําดับที่ 3
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11. โครงการปรับปรุงซอมแซมอาคารโรงผลิตน้ําเทศบาลตําบลรูสะมิ
แล หมูที่ 6 ตําบลรูสะมิแล

จํานวน 266,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการปรับปรุงซอมแซมอาคาร
โรงผลิตน้ําเทศบาลตําบลรูสะมิแล หมูที่ 6 ตําบลรูสะมิแล  
รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบลรูสะมิแลกําหนด
- ตาม พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 14
 พ.ศ. 2562
- ตามแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ป (พ.ศ. 2561-2565)
  เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2564 ของเทศบาลตําบลรูสะมิแล 
  อําเภอเมือง จังหวัดปตตานี หนาที่ 9 ลําดับที่ 9

12. โครงการขยายเขตประปา หมูที่ 4 บานงาแม เชื่อมหมูที่ 5 บาน
โคกมวง

จํานวน 2,433,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการขยายเขตประปา หมูที่ 4 
บานงาแม เชื่อมหมูที่ 5 บานโคกมวง โดยขยายเขตประปา 
ความยาว 1,500.00 เมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบลรูสะมิแลกําหนด
- ตาม พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 14
 พ.ศ. 2562
- ตามแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ป (พ.ศ. 2561-2565) 
  เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2564 ของเทศบาลตําบลรูสะมิแล 
  อําเภอเมือง จังหวัดปตตานี หนาที่ 13 ลําดับที่ 2

13. เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได (คา K) จํานวน 100,000 บาท
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แผนงานการเกษตร
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 100,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุการเกษตรทุกชนิด ทั้งที่เปนวัสดุ
คงทน วัสดุใชแลวสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล
เชน พันธุพืช พันธุสัตว ปุย สารเคมีป้องกันและกําจัดศัตรูพืช
ดิน วัสดุเพาะชํา จอบ เสียม ชอนปลูก กระถาง เลื่อย มีด
ขวาน พรา และอุปกรณอื่นๆซึ่งจําเปนตองใชในการเกษตร
เปนตน ฯลฯ
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ

แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา รวม 2,250,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 2,250,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

01. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อใหบริการน้ําประปา จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการพัฒนาระบบ
บริหารจัดการเพื่อใหบริการน้ําประปา ไดแก คาตอบแทนเจา
หนาที่ผูปฏิบัติงาน คาวัสดุอุปกรณ คาโปรแกรมระบบการจัดเก็บ
คาน้ําประปา คาเครื่องอานมาตรน้ําประปา และคาใชจายอื่นๆ ซึ่ง
จําเปนในการดําเนินงานตามโครงการ ฯลฯ
-ตาม พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 14
 พ.ศ. 2562
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/3749
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2565 ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
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02. โครงการขยายเขตประปาในพื้นที่ตําบลรูสะมิแล  หมูที่ 1 - หมูที่ 
6

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะใน
พื้นที่ตําบลรูสะมิแล (หมูที่ 1-หมูที่ 6) เปนคาดําเนินการคา
วัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ คาธรรมเนียม และคาใชจายอื่นๆ ที่จํา
เปน ในการขยายเขตประปาเพื่อใหบริการประชาชนในเขตพื้นที่
ตําบลรูสะมิแล
-ตาม พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 14
 พ.ศ. 2562
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2565 ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษา ซอมแซมครุภัณฑยานพาหนะ ครุภัณฑ
อื่นๆ สิ่งกอสราง เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ

ค่าวัสดุ รวม 700,000 บาท
วัสดุอื่น จํานวน 700,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการดําเนินงาน
กิจการประปา การขยายเขตประปาทุกชนิด ทั้งที่เปนวัสดุคง
ทน วัสดุใชแลวสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและ
อะไหล เชน มิเตอรน้ําประปา ทอประปา ประตูน้ําบอล
วาลว ประตูน้ําเหล็กหลอ ปูนขาว สารสม คลอรีน มอเตอรถังกวน
สารสม ตะปู เหล็ก อิฐ หิน ปูน ทราย กระเบื้อง เปนตน ฯลฯ
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จายตามงบประมาณ
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 1,400,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 700,000 บาท

เพื่อจายเปนคากระแสไฟฟ้าซึ่งใชในการดําเนินงานการผลิตน้ํา
ประปาของเทศบาลตําบลรูสะมิแล จํานวน 12 เดือน

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 700,000 บาท

เพื่อจายเปนคาน้ําประปาสําหรับสํานักงานเทศบาลตําบลรูสะมิ
แล และคาน้ําประปาที่ซื้อจากเทศบาลเมือง
ปตตานี จํานวน 12 เดือน
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