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 รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 เทศบาลตำบลป่าซาง 
 อำเภอป่าซาง   จังหวัดลำพูน 
         
                  

 ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 86,200,000 บาท แยกเป็น  
 แผนงานงบกลาง 
  งบกลาง รวม 27,054,090 บาท 
   งบกลาง รวม 27,054,090 บาท 
    งบกลาง รวม 27,054,090 บาท 
    เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จำนวน 80,616 บาท 

      

 
 

 

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมกรณีประสบ
อันตรายหรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ตาย และคลอดบุตร
ฯลฯ ตาม พ.ร.บ. ประกันสังคม พ.ศ. 2533  ในอัตราร้อย
ละ 5 ของค่าจ้างพนักงานจ้าง เงินเพ่ิมค่าครองชีพ  ค่าจ้าง
ชั่วคราว 
  - ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่4) พ.ศ.2558 
  

      

    เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จำนวน 3,225 บาท 

      

 
 

 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนรายปี ในอัตรา
ร้อยละ 0.2 ของค่าจ้างโดยประมาณทั้งปี สำหรับพนักงาน
จ้าง เทศบาลตำบลป่าซาง  ถือปฏิบัติตามหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที ่มท 0808.2/ว4172  
ลงวันที่ 24 ธันวาคม2561  เรื่อง การตั้งงบประมาณเงิน
สมทบกองทุนเงินทดแทน 
- ตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.2537 และท่ีแก้ไข 
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่2 ) พ.ศ.2561  

      



    เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 19,300,000 บาท 

      

 
 

 

เพ่ือรองรับการจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุ ที่มีอายุ 60 ปี 
บริบูรณ์ข้ึนไป ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ย 
ยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552  
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ที่ได้ขึ้นทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพ
ไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้แล้ว ตามภารกิจถ่าย
โอนมาตรา 16 แห่งพรบ.กำหนดแผนและข้ันตอนการ 
กระจายอำนาจฯ พ.ศ.2542 
- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ด่วนที่สุด ที ่มท.0810.6/ว 2130  ลงวันที่  
12 กรกฎาคม 2565  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการตั้ง
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 เงินอุดหนุน
ทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการ 
ทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ โครงการสนับสนุน
การจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และ
โครงสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  
ยุทธศาสตร์ที่  3 หน้าที่  165  ลำดับที่  11 
  

      

    เบี้ยยังชีพความพิการ จำนวน 4,910,000 บาท 

      

 
 

 

เพ่ือรองรับการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการให้แก่คนพิการ
ที่มีสิทธิตามหลักเกณฑ์ท่ีกำหนด ที่ได้แสดงความจำนงโดย
ขอขึ้นทะเบียนเพ่ือขอรับเงินเบี้ยความพิการไว้กับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว  ตามระเบียกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2553 และแก้ไข
เพ่ิมเติม รวมถึงหนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง  
- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด  
ที ่มท.0810.6/ว 2130  ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565  
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี พ.ศ.2566 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุน 

      



สำหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้
พิการและทุพพลภาพ โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการ
ทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และโครงสร้าง
หลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  
ยุทธศาสตร์ที่  3  หน้าที่  164  ลำดับที ่ 10 
  

    เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จำนวน 222,000 บาท 

      

 
 

 

เพ่ือดำเนินการรองรับการจ่ายเงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพ 
ผู้ป่วยเอดส์ ให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและทำการ 
วินิจฉัยแล้ว และรายได้ไม่เพียงพอต่อการยังชีพ หรือถูก
ทอดทิ้งขาดผู้อุปการะดูแล ไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยง
ตนเองได้ โดยผู้ป่วยเอดส์ที่มีสิทธิจะได้รับเบี้ยยังชีพ  
คนละ 500 บาทต่อเดือน เป็นการดำเนินการตามภารกิจ
ถ่ายโอน มาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอน
การกระจายอำนาจฯ พ.ศ. 2542                        
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จ่ายเงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ด่วนที่สุด ที ่มท.0810.6/ว 2130  ลงวันที่  
12 กรกฎาคม 2565  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการตั้ง
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 เงินอุดหนุน
ทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการ
ทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ โครงการสนับสนุน
การจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และ
โครงสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 หน้าที่  164  ลำดับที่  9 

      

      
 

 
 

       

   
  

 
 

 
 

 
 
 



เงินสำรองจ่าย จำนวน 367,432 บาท 

      

 
 

 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัย 
เกิดข้ึน หรือกรณีการป้องกันและยับยั้งก่อนเกิด 
สาธารณภัย หรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัย หรือกรณี
ฉุกเฉินเพ่ือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
เป็นส่วนรวมได้   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ 
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563    
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  
ที ่มท 0808.2/ว1095  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
และ มท 0808.2/ว 2268 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2564 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
เพ่ือช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับที ่2) พ.ศ.2561  
  

      

    รายจ่ายตามข้อผูกพัน       
     ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร จำนวน 10,000 บาท 

      

 
 

 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ปัญหาเก่ียวกับการจราจร
ที่ประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรง เช่น การทาสีตีเส้น
สัญญาณไฟจราจร สามเหลี่ยมหยุดตรวจ ป้ายจราจร  
กระจกโค้งจราจร กระบองไฟจราจร กรวยจราจร แผงกั้น
จราจร เสาล้มลุกจราจร เสื้อจราจร ยางชะลอความเร็วรถ  
เป็นต้น  
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 3892  
ลงวันที่  28  มิถุนายน 2562 
 
 
 
 
 
  

      



     ค่าบำรุงสันนิบาต จำนวน 65,635 บาท 

      

 
 

 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศ
ไทยตามข้อบังคับของสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่ง
ประเทศไทย ในอัตรา 0.00167  ของรายรับจริงปีที่ล่วง
มาแล้ว 2 ปีย้อนหลังไม่รวมเงินอุดหนุนทุกชนิด  
(ปี 2564 รับจริง 39,301,604.86 บาท) 
  

      

     เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ จำนวน 550,212 บาท 

      

 
 

 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินบำเหน็จสำหรับลูกจ้างประจำที่ออกจาก
งาน และมีสิทธิได้รับเงินบำเหน็จ จำนวน 3 อัตรา   
คำนวณตั้งจ่าย 12  เดือน  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้างของหน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง
(ฉบับที ่4) พ.ศ.2555 
  

      

    
 เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

(ก.บ.ท.) 
จำนวน 1,244,970 บาท 

      

 
 

 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ 
ส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายในอัตราร้อยละ 3 ของ
งบประมาณ รายรับไม่รวมเงินกู้ เงินอุทิศ  พันธบัตร และ
เงินอุดหนุน ทุกชนิด  
(41,499,000 x 3 /100 = 1,244,970)  
โดยแยกเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้ 
1. เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น   ตั้งไว้   0   บาท      
2. เงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น  
จำนวน 5 อัตรา  เดือนละ 196,178.50 บาท คำนวณตั้ง
จ่าย 12 เดือน  ตั้งไว้  2,354,142  บาท 
3. เงินบำเหน็จดำรงชีพ  ตั้งไว้  443,360  บาท 
จำนวน 3 อัตรา 
- ตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2500 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2548 

      



- ตามกฎกระทรวงกำหนดอัตราและวิธีการรับบำเหน็จ
ดำรงชีพ พ.ศ.2548 และเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2552 
  

     เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ จำนวน 300,000 บาท 

      

 
 

 

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ  ตั้งไว้   
300,000  บาท  
- ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุน
หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ พ.ศ.2561 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตั้ง
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือสมทบ
กองทุน พ.ศ.2561 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่3)  
พ.ศ.2565 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่ 
มท 0891.4/ว2502 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2553 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  
ยุทธศาสตร์ที่ 6 หน้าที่ 194 ลำดับที่ 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

      



 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
  

  งานบริหารทั่วไป รวม 14,141,820 บาท 
   งบบุคลากร รวม 10,146,820 บาท 
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,848,320 บาท 
    เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 725,760 บาท 

      

 
 

 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนนายกเทศมนตรี   
รองนายกเทศมนตรี ได้แก ่ 
1.นายกเทศมนตรีตำบลป่าซาง อัตราเดือนละ  
28,800 บาท  เป็นเงิน 345,600 บาท 
2.รองนายกเทศมนตรีตำบลป่าซาง  2 อัตรา  
อัตราเดือนละ 15,840 บาท เป็นเงิน  380,160 บาท  
โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้  12 เดือน 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน  
เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืนของ 
นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภา
เทศบาล รองประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภา
เทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการ 
สภาเทศบาลพ.ศ.2554 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับที ่2 ) พ.ศ.2557 
  

      

    ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก จำนวน 180,000 บาท 

      

 
 

 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง  
ของนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี  
1.ค่าตอบแทนนายกเทศมนตรีตำบลป่าซาง  
อัตราเดือนละ 6,000 บาท  เป็นเงิน 72,000 บาท 
2.ค่าตอบแทนรองนายกเทศมนตรีตำบลป่าซาง 2 อัตรา   
อัตราเดือนละ 4,500 บาท  เป็นเงิน 108,000 บาท    
โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้  12 เดือน 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน 
เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืนของนายก 

      



เทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล  
รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการ 
นายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและการจ่ายค่า 
เบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554 และที่แก้ไข 
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่2 ) พ.ศ.2557 
  

    ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จำนวน 180,000 บาท 

      

 
 

 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษของนายกเทศมนตรี  
และรองนายกเทศมนตรี  
1.ค่าตอบแทนนายกเทศมนตรีตำบลป่าซาง  
อัตราเดือนละ 6,000 บาท  เป็นเงิน 72,000 บาท 
2.ค่าตอบแทนรองนายกเทศมนตรีตำบลป่าซาง   
2  อัตรา  อัตราเดือนละ  4,500  บาท   
เป็นเงิน 108,000 บาท โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้  12 เดือน 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน  
เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืนของนายก 
เทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล  
รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการ 
นายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและการจ่ายค่า 
เบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554 และที่แก้ไข 
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่2 ) พ.ศ.2557 

      

   
 ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
จำนวน 207,360 บาท 

      

 
 

 

เพ่ือจ่ายเป็น เงินค่าตอบแทนเลขานุการ / ที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรี  
1.เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลป่าซาง 
อัตราเดือนละ 10,080 บาท  เป็นเงิน 120,960 บาท 
2.ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลป่าซาง 
อัตราเดือนละ  7,200 บาท  เป็นเงิน 86,400 บาท 
โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้  12 เดือน 

      



 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน 
เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืนของนายก 
เทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล  
รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการ
นายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและการจ่ายค่า
เบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่2 ) พ.ศ.2557 

   
 ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/

เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จำนวน 1,555,200 บาท 

      

 
 

 

เพ่ือจ่ายเป็น เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล
ประธานสภา รองประธานสภา  
1.ค่าตอบแทนประธานสภาเทศบาลตำบลป่าซาง อัตรา 
เดือนละ  15,840 บาท  เป็นเงิน 190,080 บาท 
2.ค่าตอบแทนรองประธานสภาเทศบาลตำบลป่าซาง  
อัตรา  เดือนละ 12,960 บาท  เป็นเงิน 155,520 บาท 
3.ค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าซาง 10 อัตรา 
อัตรา เดือนละ 10,080 บาท  เป็นเงิน 1,209,600  บาท 
โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้  12 เดือน 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน  
เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืนของ 
นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภา
เทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา
เทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรีและการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภา
เทศบาล พ.ศ.2554 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2 )  
พ.ศ.2557 
 
 
 
 
  

      



    เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 7,298,500 บาท 
    เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 5,695,695 บาท 

      

 
 

 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงิน
ปรับปรุงเงินเดือน  
- จำนวน  10  อัตรา (สำนักปลัด)  
- จำนวน 3 อัตรา (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) 
 โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้  12 เดือนตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี  
(พ.ศ. 2564-2566 )  
 -  เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล 
จังหวัดลำพูน เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกีย่วกับการให้พนักงาน 
เทศบาลได้รับเงินเดือน พ.ศ. 2558 
  

      

    เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 84,000 บาท 

      

 
 

 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงาน  ดังนี้ 
(1) ค่าตอบแทนรายเดือนปลัดเทศบาล   
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง)  ในอัตราเดือนละ  
7,000 บาท จำนวน 12 เดือน  เป็นเงิน  84,000 บาท 
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล 
จังหวัดลำพูน เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตรา
เงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทน
อ่ืน (ฉบับที่ 7) วันที่  3  พฤษภาคม พ.ศ. 2559 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

      



    เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 222,000 บาท 

      

 
 

 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งพนักงานเทศบาล ดังนี้ 
1.ปลัดเทศบาล        ในอัตราเดือนละ  7,000   บาท      
2.รองปลัดเทศบาล   ในอัตราเดือนละ  3,500   บาท   
3.หัวหน้าสำนักปลัด  ในอัตราเดือนละ  3,500   บาท   
4.หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ ในอัตราเดือนละ  1,500  บาท   
5.หัวหน้าฝ่ายปกครอง  ในอัตราเดือนละ  1,500   บาท   
6.หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ  
ในอัตราเดือนละ 1,500 บาท  โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้  
12 เดือน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดลำพูน เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตรา
เงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทน
อ่ืน (ฉบับที่ 7) วันที่  3  พฤษภาคม พ.ศ. 2559 
 
  

      

    ค่าจ้างลูกจ้างประจำ จำนวน 1,296,805 บาท 

      

 
 

 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำพร้อมทั้งเงินปรับปรุง
เงินเดือนจำนวน  5 อัตรา โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้   
12 เดือนตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ( พ.ศ. 2564-2566 ) 
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดลำพูน เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับอัตราค่าจ้าง
และให้ลูกจ้างของเทศบาลได้รับค่าจ้าง (ฉบับที ่4)  
พ.ศ.2559 และ (ฉบับที ่5) พ.ศ.2561 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

      



   งบดำเนินงาน รวม 2,617,000 บาท 
    ค่าตอบแทน รวม 468,000 บาท 

   
 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 
จำนวน 10,000 บาท 

      

 
 

 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เช่น เงินประโยชน์ตอบ
แทนอ่ืนจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนสำหรับ
พนักงานเทศบาลลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจ   
พนักงานจ้างทั่วไปเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี)  
ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินผลพนักงานเทศบาล  
ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล  
ฯลฯ ตามพระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ.2496 และแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที ่14) พ.ศ.2562  มาตรา 67 (9) รายจ่าย
อ่ืนใดตามข้อผูกพันหรือตามที่มีกฎหมายหรือระเบียบของ
กระทรวงมหาดไทยกำหนดไว้ 
  

      

    ค่าเช่าบ้าน จำนวน 372,000 บาท 

      

 
 

 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน  ค่าเช่าซื้อ  ของพนักงานเทศบาล
ซึ่งมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  
และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่4) พ.ศ.2562 หนังสือกระทรวง 
มหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12  
ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการ
เบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
  

      



    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       

    
 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/

ลูกจ้างประจำ 
จำนวน 86,000 บาท 

      

 
 

 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  ค่าบำรุง
การศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษาต่าง ๆ ให้แก ่  
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำของเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิก
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ ตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 
  

      

    ค่าใช้สอย รวม 911,000 บาท 
    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       
     รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 486,000 บาท 

      

 
 

 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการต่าง ๆ  ดังนี้  
ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ   
ค่าซักฟอก ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้น  ค่าเช่าบ้าน)  
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  ค่าเบี้ยประกัน  ค่าใช้จ่ายในการ
ดำเนินคดีตามคำพิพากษา  ค่าจ้างเหมาบริการบุคคล 
ภายนอก หรือค่าจ้างเหมาบริการอ่ืน ๆ ที่เข้าลักษณะ
รายจ่ายประเภทนี้ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่  28 พฤษภาคม  2564  
- เป็นไปตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่ มท 0808.2/
ว 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/
ว 4044  ลงวันที่ 10 กรกฎาคม  2563 
 
 
 
 
 
  

      



    รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จำนวน 50,000 บาท 

      

 
 

 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ  เช่น 
1. ค่าใช่จ่ายในการเตรียมการ ระหว่างการรับเสด็จ  
ส่งเสด็จหรือเกี่ยวเนื่องกับการรับเสด็จ ส่งเสด็จ  
พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระบรมวงศานุวงศ์ งานรัฐ
พิธี หรือพระราชพิธีต่าง ๆ 
2. ค่าพานพุ่มดอกไม้ พานประดับพุ่มดอกไม้ พานพุ่มเงิน  
พุ่มทอง กรวยดอกไม้ พวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้า
ดอกไม ้หรือพวงมาลา สำหรับวางอนุสาวรีย์ หรือใช้ในการ
จัดงาน จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสต่าง ๆ 
3. ค่าใช่จ่ายในการจัดประชุมราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและให้หมายความรวมถึง การประชุมราชการ
ทางไกลผ่านดาวเทียม  เช่น  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
ค่าอาหาร ในกรณีที่มีการประชุมคาบเกี่ยวมื้ออาหาร  
ค่าเช่าห้องประชุม ค่าดอกไม้ตกแต่งสถานที่ประชุม  
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น การประชุมราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่สามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้  ต้องเป็น
การประชุมที่เกี่ยวข้องกับการภารกิจขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือนำผลจากการประชุม
ไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพ่ือรับทราบนโยบายในการทำงานประชุม ชี้แจง 
หลักเกณฑ์ต่าง ๆ หรือซักซ้อมความเข้าใจในระเบียบวิธี 
ปฏิบัติต่าง ๆ  รับทราบและรับฟังปัญหาอุปสรรคหรือ
พิจารณาหาข้อยุติ ประสานงานหรือแก้ไขปัญหาเฉพาะ
เรื่องร่วมกัน ดังนี้ 
3.1  การประชุมราชการภายในหน่วยงานประจำเดือน 
3.2  การประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือ
คณะทำงานต่าง ๆ ที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมาย ระเบียบ  
หนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย หรือคำสั่งขอองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  
3.3  การประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรมการที่สภา
ท้องถิ่น 

      



3.4  การประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อบูรณาการจัดทำ
แผนชุมชน หรือเรื่องอ่ืนที่กฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือ
สั่งการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด 

      

 
 

 

3.5  การประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3.6  การประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับ
ส่วนราชการ หน่วยงานอื่นของรัฐหรือเอกชน 
3.7  การประชุมกรณีอ่ืนที่จำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
4.  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร สำหรับกรณี
หน่วยงานอื่นหรือบุคลภายนอกเข้าดูงานหรือเยี่ยมชม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ กรณีการตรวจเยี่ยมหรือ
ตรวจราชการ การแถลงข่าวขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น การมอบเงินหรือสิ่งของบริจาคให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
5. ค่าใช้จ่ายในการประดับ ตกแต่งอาคารสถานที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามนโยบายหรือคำสั่งของ
อำเภอ จังหวัด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
กระทรวงมหาดไทย รัฐบาลหรือตามภารกิจอำนาจหน้าที่  
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766  
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
 
 
 
 
 
 
 
                                                         

      



   
 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย

งบรายจ่ายอื่น ๆ 
      

     ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 100,000 บาท 

      

 
 

 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยง
เดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ   
ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมใน
การใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ และค่าใช้จ่าย
ในการลงทะเบียนการฝึกอบรมและสัมมนา 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
 
  

      

     ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งหรือคัดสรร จำนวน 5,000 บาท 

      

 
 

 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งหรือการคัดสรรของ
เทศบาลตำบลป่าซาง เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการ
เลือกตั้ง ค่าตอบแทนคณะกรรมการ การประชาสัมพันธ์
รณรงค ์หรือการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในการดำเนินการตามโครงการ  
- เป็นไปตามตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)   
ยุทธศาสตร์ที่  7  หน้าที่  201  ลำดับที่ 11 
 
 
 
 
 
  

      



     โครงการจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 20,000 บาท 

      

 
 

 

เพ่ือเป็นค่าใช่จ่ายในการจัดกิจกรรมตามโครงการจิตอาสา
พัฒนาท้องถิ่น เช่น ค่าสนับสนุนวิทยากร ค่าสถานที่
ค่าอาหาร  ค่าป้ายไวนิล  ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ  
ที่จำเป็นในการดำเนินการตามโครงการ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรม
สาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  
ยุทธศาสตร์ที่ 7  หน้าที่  202  ลำดับที่  15 
 
  

      

    
 โครงการเชิดชูเกียรติพนักงาน ลูกจ้าง  ผู้มีคุณธรรมจริยธรรม

ในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น 
จำนวน 5,000 บาท 

      

 
 

 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเชิดชูเกียรติพนักงาน
ลูกจ้างผู้มีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและ
ให้บริการประชาชนดีเด่น  เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร   
ค่าสถานที ่ ค่าป้ายไวนิล  ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่าย
อ่ืน ๆ ที่จำเป็นในการดำเนินการตามโครงการ   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่นพ.ศ.2557  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  
ยุทธศาสตร์ที่ 7 หน้าที่ 198 ลำดับที่  3 
 
 
 
 
 
 
  

      



ยุทธศาสตร์ที่ 7  หน้าที่  201 ลำดับที่  13 

     โครงการตามนโยบายต่างๆของรัฐ จำนวน 10,000 บาท 

      

 
 

 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการตามนโยบายต่าง ๆ  
ของรัฐ เช่น ค่าสถานที ่ค่าอาหาร ค่าป้ายไวนิล ค่าวัสดุ  
และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จำเป็นในการดำเนินการตาม
โครงการ   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรม
สาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)  
 
 
  

      

    
 โครงการฝึกอบรมเพ่ิมพูนความรู้และพัฒนาทักษะการปฏิบัติ

ราชการสำหรับพนักงาน ลูกจ้าง ของเทศบาลตำบลป่าซาง 
จำนวน 50,000 บาท 

      

 
 

 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมเพ่ิมพูนความรู้
และพัฒนาทักษะการปฏิบัติราชการสำหรับพนักงาน
เทศบาลลูกจ้าง ของเทศบาลตำบลป่าซาง เช่น  
ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าสถานที่ค่าป้ายไวนิล  ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ที่จำเป็นในการดำเนินการ
ตามโครงการ   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่นพ.ศ. 2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  
ยุทธศาสตร์ที่ 7 หน้าที่  202  ลำดับที่  14 
 
 
  

      



    
 โครงการฝึกอบรมมาตราฐานคุณธรรม จริยธรรมและเพ่ิม

ประสิทธิภาพพนักงาน  ลูกจ้างเทศบาลตำบลป่าซาง 
จำนวน 10,000 บาท 

      

 
 

 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมมาตรฐาน
คุณธรรมจริยธรรมและเพ่ิมประสิทธิภาพพนักงาน ลูกจ้าง
เทศบาลตำบลป่าซาง เช่น ค่าสนับสนุนวิทยากร  
ค่าสถานที ่ค่าอาหารค่าป้าย ไวนิล ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่าย
อ่ืน ๆ ที่จำเป็นในการดำเนินการตามโครงการ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  
ยุทธศาสตร์ที่ 7  หน้าที่  200  ลำดับที่  9 
 
  

      

     โครงการลดใช้พลังงาน จำนวน 15,000 บาท 

      

 
 

 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการลดใช้พลังงาน เช่น  
ค่าวัสดุ  ค่าสนับสนุนวิทยากร ค่าสถานที ่ค่าอาหาร  
ค่าป้ายไวนิล และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในการ
ดำเนินการตามโครงการ   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่นพ.ศ.2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)  
ยุทธศาสตร์ที่  7  หน้าที่  198   ลำดับที่  2 
 
 
 
 
 
 
 
  

      



     โครงการวันเทศบาล จำนวน 40,000 บาท 

      

 
 

 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมตามโครงการวัน
เทศบาล เช่น ค่าสนับสนุนวิทยากร  ค่าสถานที ่  
ค่าอาหาร  ค่าป้ายไวนิล  ค่าวัสดุ  และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  
ที่จำเป็นในการดำเนินการตามโครงการ    
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ  
การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬาขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 
- เป็นไปตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา
กระทรวงมหาดไทย/พระราชบัญญัติกำหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 ข้อ 11  ข้อ 16 
- เป็นไปพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง(ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562  มาตรา 50 (8) 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  
ยุทธศาสตร์ที่  7  หน้าที่ 199  ลำดับที่  6 
 
  

      

    
 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 
จำนวน 50,000 บาท 

      

 
 

 

เพ่ือเป็นค่าใช่จ่ายในการจัดกิจกรรมตามโครงการส่งเสริม
การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เช่น  
ค่าสนับสนุนวิทยากร ค่าสถานที่ค่าอาหาร  ค่าป้าย 
ไวนิล  ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จำเป็นในการ
ดำเนินการตามโครงการ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา
ฯ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  
เพ่ิมเติม ครั้งที ่2/2565 ยุทธศาสตร์ที่ 7  หน้าที่  25   
ลำดับที่  1  

      



    
 โครงการให้ความรู้ด้านระเบียบกฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหาร

ท้องถิ่น สมาชิกสภาและพนักงานเจ้าหน้าที่ 
จำนวน 20,000 บาท 

      

 
 

 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการให้ความรู้ด้านระเบียบ 
กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาและ
พนักงานเจ้าหน้าที่ เช่น ค่าสนับสนุนวิทยากร  ค่าอาหาร  
ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าป้ายไวนิล ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการดำเนินการ
ตามโครงการ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
  

      

    ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 50,000 บาท 

      

 
 

 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินของเทศบาล
ที่ชำรุดเสียหาย ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  เป็นไปตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และ มท 0808.2/
ว 2268 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

      



    ค่าวัสดุ รวม 325,000 บาท 
    วัสดุสำนักงาน จำนวน 50,000 บาท 

      

 
 

 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุสำนักงาน เช่น เครื่องคิดเลข 
ขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษ
ขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้าอ้ีพลาสติก มู่ลี่  
ม่านปรับแสง (ต่อผืน) กระดาษ  หมึก ดินสอ ปากกา  
ยางลบ น้ำยาลบคำผิด  เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ  
กาว ตลับผงหมึก น้ำหมึกปรินท์  เทป พีวีซี แบบใส  
ไม้บรรทัด คลิป  เข็มหมุด กระดาษคาร์บอน กระดาษไข  
แฟ้ม ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ น้ำดื่มสำหรับ 
บริการประชาชนในสำนักงาน พวงมาลา พวงมาลัย  
พานพุ่ม กรวยดอกไม้ฯลฯ ตลอดจนสิ่งของเครื่องใช้ ที่
จำเป็นในสำนักงาน   
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่ 
มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และ  
มท 0808.2/ว 2268 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2564 
  

      

    วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 20,000 บาท 

      

 
 

 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น  ไมโครโฟน  
ขาตั้งไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า 
เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า  มาตรสำหรับตรวจวงจรไฟฟ้า  
เครื่องประจุไฟ  ฟิวส์  เทปพันสายไฟฟ้า  สายไฟฟ้า   
หลอดไฟฟ้า  หลอดไฟ เข็มขัดรัด สายไฟฟ้า ปลั๊ก
ไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดวิทยุทรานซิตเตอร์และ 
ชิ้นส่วนวิทยุ ลูกถ้วยสายอากาศ รีซีสเตอร์ มูฟวิ่งคอยส์ 
คอนเดนเซอร์ ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์ เบรกเกอร์ ฯลฯ  
ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์อันเกี่ยวเนื่องกับวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่  
มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และ  
มท 0808.2/ว 2268 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2564 
 
  

      



    วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 50,000 บาท 

      

 
 

 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น หม้อ  
กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป มีด ถัง ถาด  แก้วน้ำ  
จานรอง ผงซักฟอก สบู่ น้ำยาดับกลิ่น แปรง ไม้กวาด เข่ง 
มุ้ง ผ้าปูที่นอน  ปลอกหมอน  หมอน ถ้วยชาม ช้อนส้อม  
ฯลฯ ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์อันเกี่ยวเนื่องกับวัสดุงานบ้าน
งานครัว  
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่  
มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28พฤษภาคม 2564 และ  
มท 0808.2/ว 2268 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2564 
  

      

    วัสดุก่อสร้าง จำนวน 50,000 บาท 

      

 
 

 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ ค้อน   
คีม ชะแลง จอบ สิ่ว  เสียม  เลื่อย  ขวาน กบไสไม ้ 
เทปวัดระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก เช่น ตลับเมตร  
ลูกดิ่ง สว่านมือ  โถส้วม อ่างล้างมือ  น้ำมันทาไม้   
ทินเนอร์  สีปูนซีเมนต์ ทราย อิฐหรือซีเมนต์บล็อก  
กระเบื้อง สังกะสี ตะปู เหล็กเส้น แปรงทาสี ปูนขาว  
ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา ฯลฯ  ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ 
อันเกี่ยวเนื่องกับวัสดุก่อสร้าง   
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่  
มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และ  
มท 0808.2/ว 2268 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2564 
  

      

    วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 30,000 บาท 

      

 
 

 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ไขควง  
ประแจ แม่แรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีมล๊อค  
ล๊อคเกียร์ ล๊อคคลัตซ์ ล๊อคพวงมาลัย ยางรถยนต์  
น้ำมันเบรก น๊อตและสกรู สายไมล์ เพลา ฟิล์มกรองแสง  
น้ำกลั่น เบาะรถยนต์ เครื่องยนต์(อะไหล่) ชุดเกียร์รถยนต์  
เบรก ครัช พวงมาลัย สายพานใบพัด  หม้อน้ำ หัวเทียน  
แบตเตอรี่  จานจ่าย ล้อ ถังน้ำมัน ไฟหน้า ตลับลูกปืน  

      



กระจกมองข้างรถยนต์  กันชนรถยนต์ เข็มขัดนิรภัย  
สายไฮดรอลิค ฯลฯ ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์อันเกี่ยวเนื่อง 
กับวัสดุยานพาหนะและขนส่ง   
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่  
มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และ  
มท 0808.2/ว 2268 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2564 
  

    วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 100,000 บาท 

      

 
 

 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  เช่น  แก๊ส
หุงต้ม น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล น้ำมันก๊าด น้ำมัน
เบนซิน น้ำมันเตา น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง ถ่าน ก๊าซ  
น้ำมันเกียร์ น้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์อัน
เกี่ยวเนื่องกับวัสดุเชื้่อเพลิงและหล่อลื่น ที่ใช้กบั
เครื่องจักรกลต่าง ๆ ในราชการเทศบาลตำบลป่าซาง     
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่  
มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และ  
มท 0808.2/ว 2268 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2564 
  

      

    วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 5,000 บาท 

      

 
 

 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  เช่น  
ขาตั้งกล้อง ป้ายประชาสัมพันธ์  เครื่องกรอเทป เลนส์ซูม  
กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป พู่กัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร์   
ฟิล์ม  เมมโมรี่การ์ด ฟิล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ  
(ภาพยนตร์,วีดีโอเทป แผ่นซีดี) รูปสีหรือขาวดำที่ได้จาก
การล้าง อัด ขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม เอกสารเผยแพร่ผล
การดำเนินงาน ฯลฯ ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์อันเกี่ยวเนื่อง
กับวัสดุโฆษณาและเผยแพร่   
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่  
มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และ  
มท 0808.2/ว 2268 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2564 
 
  

      



    วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 20,000 บาท 

      

 
 

 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจาน
บันทึกข้อมูล  อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล  
หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์  
ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์  กระดาษ
ต่อเนื่อง  สายเคเบิล  หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์
ไดร์ฟ ซีดีรอมไดร์ฟ แผ่นกรองแสง แผงแป้นอักขระหรือ
แป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เมมโมรี่ซิป เมาส์ แผ่นวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ  
ฯลฯ  ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์อันเกี่ยวเนื่องกับวัสดุ
คอมพิวเตอร์   
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่  
มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และ 
 มท 0808.2/ว 2268 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2564 
  

      

    ค่าสาธารณูปโภค รวม 913,000 บาท 
    ค่าไฟฟ้า จำนวน 700,000 บาท 

      

 
 

 

เพ่ือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าและค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึน
เกี่ยวเนื่องกับการใช้บริการไฟฟ้าของเทศบาลตำบลป่าซาง 
  

       

    ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล จำนวน 10,000 บาท 

      

 
 

 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าน้ำประปา และน้ำบาดาล ของเทศบาล 
ตำบลป่าซาง 
  

      

    ค่าบริการโทรศัพท์ จำนวน 30,000 บาท 

      

 
 

 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พ้ืนฐานในสำนักงาน ค่าโทรศัพท์ 
เคลื่อนที่ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวเนื่องกับการใช้ 
บริการเช่น ค่าเช่า ค่าเช่าเครื่อง เลขหมายโทรศัพท์ ค่า
บำรุงรักษาสาย ฯลฯ ของเทศบาลตำบลป่าซาง 
 
 
  

      



จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติม 
ครั้งที่ 2/2565 หน้า 26 ลำดับ 1 

    ค่าบริการไปรษณีย์ จำนวน 70,000 บาท 

      

 
 

 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าฝากส่งสิ่งของทางไปรษณีย์ ชำระค่า 
ฝากส่ง เป็นเงินเชื่อรายเดือน ค่าไปรษณีย์  ค่าดวงตรา
ไปรษณียากร ค่าธนาณัติ ค่าธรรมเนียมการโอนเงินใน
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 
  

      

    ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จำนวน 103,000 บาท 

      

 
 

 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม การใช้งาน 
อินเตอร์เน็ต และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการใช้ระบบ
อินเตอร์เน็ต รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ดและค่าสื่อสาร
อ่ืนๆ ของเทศบาลตำบลป่าซาง 
  

      

   งบลงทุน รวม 1,378,000 บาท 
    ค่าครุภัณฑ ์ รวม 1,378,000 บาท 
    ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง       

    

 รถโดยสาร (ดีเซล) ขนาด 12 ที่นั่ง ปริมาตรกระบอกสูบ 
ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า  
90 กิโลวัตต์ 

จำนวน 1,358,000 บาท 

      

 
 

 

เพ่ือจัดซื้อรถโดยสาร (ดีเซล) ขนาด 12 ที่นั่ง ปริมาตร 
กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์
สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ราคา 1,358,000 บาท  
(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือน
ธันวาคม 2564) โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 
 1) มีคอนโซลหลังคนขับ ปูพื้น และกรุผนังโดยรอบ  
     แยกท่ีนั่ง 
 2) เป็นรถโดยสารหลังคาสูง 
 3) มีพนักพิงสามารถปรับเอน นอนได้หลายระดับ 
 4) เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ ฟิล์มกรองแสง  
     และพ่นกันสนิม 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ  
  

      



    ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์       
     ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จำนวน 20,000 บาท 

      

 
 

 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ที่ชำรุด
เสียหาย ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่  
มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และ  
มท 0808.2/ว 2268 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2564  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

      



  งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 2,060,800 บาท 
   งบบุคลากร รวม 1,411,800 บาท 
    เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 1,411,800 บาท 
    เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 1,088,750 บาท 

      

 
 

 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงิน
ปรับปรุงเงินเดือน จำนวน  3  อัตรา โดยคำนวณตั้งจ่าย
ไว้ 12 เดือนตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566)  
-  เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล 
จังหวัดลำพูน เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้พนักงาน 
เทศบาลได้รับเงินเดือน พ.ศ. 2558 
  

      

    เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 60,000 บาท 

      

 
 

 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งพนักงานเทศบาล ดังนี้ 
1.ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน  
  ในอัตราเดือนละ 3,500 บาท   
2.หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ  
  ในอัตราเดือนละ 1,500 บาท     
โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้  12 เดือน ตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลำพูน  เรื่อง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการ
จ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับที ่7)  
ลงวันที่  3 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 
  

      

    ค่าจ้างลูกจ้างประจำ จำนวน 263,050 บาท 

      

 
 

 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำพร้อมทั้งเงินปรับปรุง
เงินเดือน จำนวน 1 อัตรา โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน 
ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ( พ.ศ. 2564-2566 ) 
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล 
จังหวัดลำพูน เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับอัตราค่าจ้าง
และให้ลูกจ้างของเทศบาลได้รับค่าจ้าง (ฉบับที ่4)  
พ.ศ.2559 และ (ฉบับที ่5) พ.ศ.2561 

      



   งบดำเนินงาน รวม 649,000 บาท 
    ค่าตอบแทน รวม 36,000 บาท 
    ค่าเช่าบ้าน จำนวน 36,000 บาท 

      

 
 

 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน  ค่าเช่าซื้อ  ของพนักงานเทศบาล
ซึ่งมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  
และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่4) พ.ศ.2562 หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่  
12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการ
เบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
  

      

    ค่าใช้สอย รวม 502,000 บาท 
    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       
     รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 292,000 บาท 

      

 
 

 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการต่าง ๆ  ดังนี้  
ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ   
ค่าซักฟอก ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้น ค่าเช่าบ้าน)  
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  ค่าเบี้ยประกัน  ค่าใช้จ่ายในการ
ดำเนินคดีตามคำพิพากษา  ค่าจ้างเหมาบริการบุคคล 
ภายนอก หรือค่าจ้างเหมาบริการอ่ืน ๆ ที่เข้าลักษณะ
รายจ่ายประเภทนี้ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่  28 พฤษภาคม  2564  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว
1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว
4044  ลงวันที่ 10 กรกฎาคม  2563 
 
 
 
  

      



   
 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย

งบรายจ่ายอื่น ๆ 
      

     ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 30,000 บาท 

      

 
 

 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยง
เดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่า
อากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้
สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายในการ
ลงทะเบียนการฝึกอบรมและสัมมนา 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ 
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ 
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
  

      

     โครงการจัดทำแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลป่าซาง จำนวน 30,000 บาท 

      

 
 

 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำแผนพัฒนาของเทศบาล 
ตำบลป่าซาง เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
พร้อมเครื่องดื่ม ค่าป้ายไวนิล ค่าวัสดุอุปกรณ์  และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในการดำเนินการตามโครงการ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการ 
กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2542 มาตรา 16  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำ
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม รวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/
ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการ 

      



บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566- 2570)  
ยุทธศาสตร์ที่  7 หน้าที่  205  ลำดับที่ 18 
  

    
 โครงการดำเนินงานศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาล 

ตำบลป่าซาง 
จำนวน 50,000 บาท 

      

 
 

 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการดำเนินงานศูนย์ช่วยเหลือ 
ประชาชนเทศบาลตำบลป่าซาง  เช่น  การให้ความ
ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน  
ด้านสาธารณภัย  ด้านการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต   
ด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ หรือด้านอ่ืน ๆ   
โดยอาจมอบเป็นสิ่งของหรือจ่ายเป็นเงินเพื่อจ่ายเป็นค่า
ถ่ายเอกสาร ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าป้ายไวนิล  
ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่จำเป็นในการ 
ดำเนินการตามโครงการ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
เพ่ือการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที ่2  
พ.ศ.2561 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท0808.2/ 
ว0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  
ยุทธศาสตร์ที่  7 หน้าที่  206  ลำดับที่  21 
 
 
 
 
 
  

      



ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  
ยุทธศาสตร์ที่  7  หน้าที่  205   ลำดับที่  19 

    
 โครงการฝึกอบรมการบริหารจัดการปัญหา ด้านแอปพลิเคชั่น 

Traffy Fondue 
จำนวน 20,000 บาท 

      

 
 

 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมการบริหาร
จัดการปัญหาด้านแอปพลิเคชั่น Traffy Fondue เช่น  
ค่าถ่ายเอกสาร ค่าสนับสนุนวิทยากร  ค่าอาหาร   
ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าป้ายไวนิล  ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในการดำเนินการ
ตามโครงการ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่นพ.ศ. 2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  
ยุทธศาสตร์ที่  7  หน้าที่  209 ลำดับที่  24 
  

      

    

 โครงการพัฒนาศักยภาพ คณะกรรมการจัดทำแผน
คณะกรรมการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาเทศบาล
ตำบลป่าซาง 

จำนวน 20,000 บาท 

      

 
 

 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาศักยภาพ 
คณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนา คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลป่าซาง เช่น  
ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพาหนะ ค่าสนับสนุนวิทยากร   
ค่าสถานที ่ค่าอาหาร ค่าป้ายไวนิล  ค่าวัสดุอุปกรณ ์และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในการดำเนินการตามโครงการ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการ 
กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2542  
- เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผน 
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และท่ี
แก้ไขเพ่ิมเติม รวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ 
  

      



    
 โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน 
จำนวน 40,000 บาท 

      

 
 

 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน  เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ   
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม   
และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่จำเป็นในการดำเนินการตาม
โครงการ   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
เพ่ือการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที ่2  
พ.ศ.2561 
- เป็นไประเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง 
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  
ยุทธศาสตร์ที่  7  หน้าที่  207  ลำดับที่  22 
 
  

      

    ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 20,000 บาท 

      

 
 

 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินของเทศบาล
ที่ชำรุดเสียหาย ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  เป็นไปตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

      



    ค่าวัสดุ รวม 105,000 บาท 
    วัสดุสำนักงาน จำนวน 20,000 บาท 

      

 
 

 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุสำนักงาน เช่น เครื่องคิดเลข 
ขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษ
ขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้าอ้ีพลาสติก มู่ลี่   
ม่านปรับแสง (ต่อผืน) กระดาษ  หมึก ดินสอ ปากกา  
ยางลบ น้ำยาลบคำผิด  เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ  
กาว ตลับผงหมึก น้ำหมึกปรินท์  เทป พีวีซี แบบใส  
ไม้บรรทัด คลิป  เข็มหมุด กระดาษคาร์บอน  
กระดาษไข แฟ้ม ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ น้ำดื่ม
สำหรับบริการประชาชนในสำนักงาน พวงมาลา   
พวงมาลัย พานพุ่ม กรวยดอกไม้ ฯลฯ ตลอดจนสิ่งของ
เครื่องใช้ที่จำเป็นในสำนักงาน   
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่ 
มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และ  
มท 0808.2/ว 2268 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2564 
  

      

    วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 5,000 บาท 

      

 
 

 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น  ไมโครโฟน  
ขาตั้งไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า  
เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า  มาตรสำหรับตรวจวงจรไฟฟ้า  
เครื่องประจุไฟ  ฟิวส์  เทปพันสายไฟฟ้า  สายไฟฟ้า   
หลอดไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดรัด สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า  
สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดวิทยุทรานซิตเตอร์และชิ้นส่วนวิทยุ  
ลูกถ้วยสายอากาศ รีซีสเตอร์ มูฟวิ่งคอยส์คอนเดนเซอร์  
ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์ เบรกเกอร์ ฯลฯ ตลอดจนวัสดุ 
อุปกรณ์อันเกี่ยวเนื่องกับวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่  
มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และ  
มท 0808.2/ว 2268 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2564 
 
  

      



    วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 5,000 บาท 

      

 
 

 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ไขควง  
ประแจ แม่แรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีมล๊อค  
ล๊อคเกียร์ ล๊อคคลัตซ์ ล๊อคพวงมาลัย ยางรถยนต์  
น้ำมันเบรก น๊อตและสกรู สายไมล์ เพลา ฟิล์มกรองแสง  
น้ำกลั่น เบาะรถยนต์ เครื่องยนต์(อะไหล่) ชุดเกียร์รถยนต์  
เบรก ครัช พวงมาลัย สายพานใบพัด  หม้อน้ำ หัวเทียน  
แบตเตอรี่  จานจ่าย ล้อ ถังน้ำมัน ไฟหน้า ตลับลูกปืน  
กระจกมองข้างรถยนต์  กันชนรถยนต์ เข็มขัดนิรภัย  
สายไฮดรอลิค ฯลฯ ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์อันเกี่ยวเนื่องกับ
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง   
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่  
มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และ  
มท 0808.2/ว 2268 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2564 
  

      

    วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 5,000 บาท 

      

 
 

 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น  
แก๊สหุงต้ม น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล น้ำมันก๊าด  
น้ำมันเบนซิน น้ำมันเตา น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง  
ถ่าน ก๊าซ น้ำมันเกียร์ น้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ ตลอดจนวัสดุ
อุปกรณ์อันเกี่ยวเนื่องกับวัสดุเชื้่อเพลิงและหล่อลื่น ที่ใช้กับ
เครื่องจักรกลต่าง ๆ ในราชการเทศบาลตำบลป่าซาง     
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่  
มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และ  
มท 0808.2/ว 2268 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2564 
 
 
 
 
 
 
  

      



    วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 50,000 บาท 

      

 
 

 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  เช่น ขาตั้ง
กล้อง ป้ายประชาสัมพันธ์  เครื่องกรอเทป เลนส์ซูม  
กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป พู่กัน สี กระดาษเขียน
โปสเตอร์  ฟิล์ม  เมมโมรี่การ์ด ฟิล์มสไลด์  
แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร์,วีดีโอเทป  
แผ่นซีดี) รูปสีหรือขาวดำที่ได้จากการล้าง อัด ขยาย  
ภาพถ่ายดาวเทียม เอกสารเผยแพร่ผลการดำเนินงาน
ฯลฯ ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์อันเกี่ยวเนื่องกับวัสดุโฆษณา
และเผยแพร่   
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่  
มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และ  
มท 0808.2/ว 2268 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2564 
  

      

    วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 20,000 บาท 

      

 
 

 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจาน
บันทึกข้อมูล  อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล  
หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์   
ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์  กระดาษ
ต่อเนื่อง  สายเคเบิล  หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์
ไดร์ฟ ซีดีรอมไดร์ฟ แผ่นกรองแสง แผงแป้นอักขระหรือ
แป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เมมโมรี่ซิป เมาส์ แผ่นวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ  
ฯลฯ  ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์อันเกี่ยวเนื่องกับวัสดุ
คอมพิวเตอร์   
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่  
มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และ  
มท 0808.2/ว 2268 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2564 
 
 
 
  

      



    ค่าสาธารณูปโภค รวม 6,000 บาท 
    ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง จำนวน 6,000 บาท 

      

 
 

 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าต่ออายุเว็บไซด์ ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซด์และ 
ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่ 
มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

      



  งานบริหารงานคลัง รวม 5,631,700 บาท 
   งบบุคลากร รวม 4,856,900 บาท 
    เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 4,856,900 บาท 
    เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 4,293,000 บาท 

      

 
 

 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงิน
ปรับปรุงเงินเดือน  
   - จำนวน  11 อัตรา (กองคลัง) 
   - จำนวน 1 อัตรา (กองการศึกษา) 
โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้  12 เดือนตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี  
( พ.ศ. 2564-2566 )  
 -  เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล 
จังหวัดลำพูน เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้พนักงาน 
เทศบาลได้รับเงินเดือน พ.ศ. 2558 
 
  

      

    เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 67,200 บาท 

      

 
 

 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงาน  ดังนี้ 
(1) ค่าตอบแทนรายเดือนผู้อำนวยการกองคลัง   
(นักบริหารงานคลังระดับกลาง)  ในอัตราเดือนละ  
5,600 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 67,200 บาท 
(ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
ลำพูนเรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน  
(ฉบับที ่7) ลงวันที่  3 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 
 
 
 
 
 
 
 
  

      



    เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 103,200 บาท 

      

 
 

 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งพนักงานเทศบาล ดังนี้ 
1.ผู้อำนวยการกองคลัง เงินประจำตำแหน่ง   
ในอัตราเดือนละ 5,600  บาท   
2.หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง ในอัตราเดือนละ   
1,500  บาท 
3.หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้  ในอัตราเดือนละ   
1,500  บาท 
โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน ตามประกาคณะกรรมการ 
พนักงานเทศบาลจังหวัดลำพูน เรื่องหลักเกณฑ์แลเงื่อนไข 
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและ
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับที ่7)  ลงวันที่  3  
พฤษภาคม พ.ศ. 2559 
  

      

    ค่าจ้างลูกจ้างประจำ จำนวน 273,500 บาท 

      

 
 

 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำพร้อมทั้งเงินปรับปรุง
เงินเดือน จำนวน 1  อัตรา โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้  
12 เดือน ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ( พ.ศ. 2564-2566 )   
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล 
จังหวัดลำพูน เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับอัตราค่าจ้าง
และให้ลูกจ้างของเทศบาลได้รับค่าจ้าง (ฉบับที ่4)  
พ.ศ.2559 และ (ฉบับที ่5) พ.ศ.2561 
  

      

    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 108,000 บาท 

      

 
 

 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน  1  อัตรา  
โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้  12  เดือน ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี 
(พ.ศ. 2564-2566) 
 
 
 
 
  

      



    เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 12,000 บาท 

      

 
 

 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวและเงินเพ่ิมต่าง ๆ  
สําหรับพนักงานจ้าง โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้  12 เดือน  
ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ( พ.ศ. 2564-2566 )  
 -  เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล 
จังหวัดลำพูน เรื่องหลักการให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง  
และพนักงานจ้างของเทศบาลได้รับเงินค่าครองชีพ
ชั่วคราว (ฉบับที ่2) ลงวันที่ 28 กรกฎาคม  พ.ศ. 2558 
  

      

   งบดำเนินงาน รวม 774,800 บาท 
    ค่าตอบแทน รวม 315,000 บาท 

   
 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 
จำนวน 50,000 บาท 

      

 
 

 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ ค่าตอบแทน
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา  ค่าตอบแทนบุคคลหรือ
คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำเนินการเกี่ยวกับการ
จัดซื้อจัดจ้างตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด   
- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด  
ที ่มท 0808.2/ว 2850 ลงวันที่ 12 กันยายน 2561 
  

      

    ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 10,000 บาท 

      

 
 

 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  
ให้แก่พนักงาน ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่มา
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
จ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2559 
 
 
 
  

      



    ค่าเช่าบ้าน จำนวน 210,000 บาท 

      

 
 

 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน  ค่าเช่าซื้อ  ของพนักงานเทศบาล
ซึ่งมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ตาระเบียบ กระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  
และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่4) พ.ศ.2562 หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่  
12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการ
เบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
  

      

    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       

    
 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/

ลูกจ้างประจำ 
จำนวน 20,000 บาท 

      

 
 

 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  ค่าบำรุง
การศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษาต่าง ๆ ให้แก ่  
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำของเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิก
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ ตามระเบียกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 
  

      

     เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้ได้รับบำนาญ จำนวน 25,000 บาท 

      

 
 

 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  ค่าบำรงุ
การศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษาต่าง ๆ ให้แก ่  
ผู้ได้รับบำนาญ ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
ได ้ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการ 
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.2563 
 
 
 
 
  

      



    ค่าใช้สอย รวม 326,000 บาท 
    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       
     รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 266,000 บาท 

      

 
 

 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการต่าง ๆ  ดังนี้  
ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ   
ค่าซักฟอก ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้น  ค่าเช่าบ้าน)  
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  ค่าเบี้ยประกัน  ค่าใช้จ่ายในการ
ดำเนินคดีตามคำพิพากษา  ค่าจ้างเหมาบริการบุคคล 
ภายนอก หรือค่าจ้างเหมาบริการอ่ืนๆ ที่เข้าลักษณะ
รายจ่ายประเภทนี้ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่  28 พฤษภาคม  2564  
- เป็นไปตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่  
มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่ 
มท 0808.2/ว 4044  ลงวันที่ 10 กรกฎาคม  2563 
  

      

   
 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย

งบรายจ่ายอื่น ๆ 
      

     ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 40,000 บาท 

      

 
 

 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยง
เดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ  ณ ท่า
อากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้
สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายในการ
ลงทะเบียนการฝึกอบรมและสัมมนา 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
  

      



     โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ จำนวน 10,000 บาท 

      

 
 

 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ 
จัดเก็บรายได ้เช่น ค่าเอกสารแผ่นพับ ค่าวัสดุอุปกรณ์   
ค่าป้ายประชาสัมพันธ์และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในการ 
ดำเนินการตามโครงการ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)   
เพ่ิมเติมครั้งที่ 2/2565 ยุทธศาสตร์ที่ 7 หน้าที่  24   
ลำดับที่ 1 
  

      

    ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 10,000 บาท 

      

 
 

 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินของเทศบาล 
ที่ชำรุดเสียหาย ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เป็นไปตาม 
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่ 
มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
  

      

    ค่าวัสดุ รวม 133,800 บาท 
    วัสดุสำนักงาน จำนวน 73,800 บาท 

      

 
 

 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุสำนักงาน เช่น เครื่องคิดเลข 
ขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษ
ขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้าอ้ีพลาสติก มู่ลี่   
ม่านปรับแสง (ต่อผืน) กระดาษ  หมึก ดินสอ ปากกา  
ยางลบ น้ำยาลบคำผิด  เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ  
กาว ตลับผงหมึก น้ำหมึกปรินท์  เทป พีวีซี แบบใส  
ไม้บรรทัด คลิป  เข็มหมุด กระดาษคาร์บอน กระดาษไข  
แฟ้ม ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ น้ำดื่มสำหรับบริการ 
ประชาชนในสำนักงาน พวงมาลา  พวงมาลัย พานพุ่ม   
กรวยดอกไม้ฯลฯ ตลอดจนสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นใน
สำนักงาน   
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่ 
มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และ  
มท 0808.2/ว 2268 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2564  

      



    วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 5,000 บาท 

      

 
 

 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ไขควง  
ประแจ แม่แรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีมล๊อค  
ล๊อคเกียร์ ล๊อคคลัตซ์ ล๊อคพวงมาลัย ยางรถยนต์  
น้ำมันเบรก น๊อตและสกรู สายไมล์ เพลา ฟิล์มกรองแสง  
น้ำกลั่น เบาะรถยนต์ เครื่องยนต์(อะไหล่) ชุดเกียร์รถยนต์  
เบรก ครัช พวงมาลัย สายพานใบพัด  หม้อน้ำ หัวเทียน  
แบตเตอรี่ จานจ่าย ล้อ ถังน้ำมัน ไฟหน้า ตลับลูกปืน  
กระจกมองข้างรถยนต์ กันชนรถยนต์ เข็มขัดนิรภัย  
สายไฮดรอลิค ฯลฯ ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์อันเกี่ยวเนื่องกับ
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง   
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่ 
มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และ  
มท 0808.2/ว 2268 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2564 
 
  

      

    วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 15,000 บาท 

      

 
 

 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น แก๊สหุง
ต้ม น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล น้ำมันก๊าด น้ำมันเบนซิน  
น้ำมันเตา น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง ถ่าน ก๊าซ น้ำมนั
เกียร ์น้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์อัน
เกี่ยวเนื่องกับวัสดุเชื้่อเพลิงและหล่อลื่น ที่ใช้กบัเครื่อง 
จักรกลต่างๆ ในราชการเทศบาลตำบลป่าซาง     
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่  
มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และ  
มท 0808.2/ว 2268 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2564 
 
 
 
 
 
  

      



    วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 10,000 บาท 

      

 
 

 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  เช่น ขาตั้ง
กล้อง ป้ายประชาสัมพันธ์  เครื่องกรอเทป เลนส์ซูม  
กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป พู่กัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร์   
ฟิล์ม  เมมโมรี่การ์ด ฟิล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ  
(ภาพยนตร์,วีดีโอเทป แผ่นซีดี) รูปสีหรือขาวดำที่ได้จาก
การล้าง อัด ขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม เอกสารเผยแพร่ผล
การดำเนินงาน ฯลฯ ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์อันเกี่ยวเนื่อง
กับวัสดุโฆษณาและเผยแพร่   
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่  
มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และ  
มท 0808.2/ว 2268 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2564 
  

      

    วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 30,000 บาท 

      

 
 

 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจาน
บันทึกข้อมูล  อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล  
หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์   
ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์  กระดาษ
ต่อเนื่อง  สายเคเบิล  หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์
ไดร์ฟ ซีดีรอมไดร์ฟ แผ่นกรองแสง แผงแป้นอักขระหรือ
แป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เมมโมรี่ซิป เมาส์ แผ่นวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบ
ต่างๆ ฯลฯ ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์อันเกี่ยวเนื่องกับวัสดุ
คอมพิวเตอร์   
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที ่ 
มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และ  
มท 0808.2/ว 2268 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2564 
 
 
 
 
  

      



  งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 376,640 บาท 
   งบบุคลากร รวม 376,640 บาท 
    เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 376,640 บาท 
    เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 376,640 บาท 

      

 
 

 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงิน
ปรับปรุงเงินเดือน จำนวน 1 อัตรา โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้  
12 เดือนตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566 )  
-  เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล 
จังหวัดลำพูน เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้พนักงาน 
เทศบาลได้รับเงินเดือน พ.ศ. 2558 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

      



 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
  

  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 1,496,600 บาท 
   งบบุคลากร รวม 909,500 บาท 
    เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 909,500 บาท 
    เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 410,500 บาท 

      

 
 

 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลพร้อมทั้งเงิน
ปรับปรุงเงินเดือน จำนวน 1 อัตรา โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้  
12 เดือนตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564-2566)  
-  เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล 
จังหวัดลำพูน เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้พนักงาน 
เทศบาลได้รับเงินเดือน พ.ศ. 2558 
 
 
 

      

    ค่าจ้างลูกจ้างประจำ จำนวน 259,000 บาท 

      

 
 

 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำพร้อมทั้งเงินปรับปรุง
เงินเดือนจำนวน  1  อัตรา  โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้  
12 เดือนตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564-2566) 
-  เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล 
จังหวัดลำพูน เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับอัตราค่าจ้าง
และให้ลูกจ้างของเทศบาลได้รับค่าจ้าง (ฉบับที ่4)  
พ.ศ.2559 และ (ฉบับที ่5) พ.ศ.2561 
 
  

      

    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 216,000 บาท 

      

 
 

 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน  2  อัตรา  
โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้  12  เดือน ตามแผนอัตรากำลัง  
3 ปี  (พ.ศ. 2564-2566) 
 
 
 
  

      



    เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 24,000 บาท 

      

 
 

 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวและเงินเพ่ิมต่าง ๆ  
สําหรับพนักงานจ้าง โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้  12 เดือน  
ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ( พ.ศ. 2564-2566 )  
 -  เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล 
จังหวัดลำพูน เรื่องหลักการให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง  
และพนักงานจ้างของเทศบาลได้รับเงินค่าครองชีพ
ชั่วคราว (ฉบับที ่2) ลงวันที่ 28 กรกฎาคม  พ.ศ. 2558 
  

      

   งบดำเนินงาน รวม 522,100 บาท 
    ค่าตอบแทน รวม 56,100 บาท 
    ค่าเช่าบ้าน จำนวน 48,000 บาท 

      

 
 

 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน  ค่าเช่าซื้อ  ของพนักงานเทศบาล
ซึ่งมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  
และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่4) พ.ศ.2562 หนังสือกระทรวง 
มหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว5862 ลงวันที่ 12 ตุลาคม
2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการเบิกจ่ายเงิน
ค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
  

      

    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       

    
 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/

ลูกจ้างประจำ 
จำนวน 8,100 บาท 

      

 
 

 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  ค่าบำรงุ
การศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษาต่าง ๆ ให้แก ่ 
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำของเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิก
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ ตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 
 
 
  

      



    ค่าใช้สอย รวม 270,000 บาท 
    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       
     รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 270,000 บาท 

      

 
 

 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการต่าง ๆ  ดังนี้  
ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ   
ค่าซักฟอก ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้น  ค่าเช่าบ้าน)  
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  ค่าเบี้ยประกัน  ค่าใช้จ่ายในการ
ดำเนินคดีตามคำพิพากษา  ค่าจ้างเหมาบริการ
บุคคลภายนอก หรือค่าจ้างเหมาบริการอ่ืนๆ  
ที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่  28 พฤษภาคม  2564  
- เป็นไปตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่  
มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่ 
มท 0808.2/ว 4044  ลงวันที่ 10 กรกฎาคม  2563  

      

    ค่าวัสดุ รวม 196,000 บาท 
    วัสดุสำนักงาน จำนวน 10,000 บาท 

      

 
 

 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุสำนักงาน เช่น เครื่องคิดเลข 
ขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษ
ขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้าอ้ีพลาสติก มู่ลี่  
 ม่านปรับแสง (ต่อผืน) กระดาษ  หมึก ดินสอ ปากกา  
ยางลบ น้ำยาลบคำผิด  เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว  
ตลับผงหมึก น้ำหมึกปรินท์ เทป พีวีซี แบบใส ไม้บรรทัด  
คลิป  เข็มหมุด กระดาษคาร์บอน กระดาษไข แฟ้ม  
ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ น้ำดื่มสำหรับบริการ 
ประชาชนในสำนักงาน พวงมาลา  พวงมาลัย พานพุ่ม   
กรวยดอกไม้ฯลฯ ตลอดจนสิ่งของเครื่องใช้ ที่จำเป็นใน
สำนักงาน   
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่ 
มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และ  
มท 0808.2/ว 2268 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2564  

      



    วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 60,000 บาท 

      

 
 

 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ไขควง  
ประแจ แม่แรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีมล๊อค ล๊อค
เกียร ์ล๊อคคลัตซ์ ล๊อคพวงมาลัย ยางรถยนต์ น้ำมันเบรก  
น๊อตและสกรู สายไมล์ เพลา ฟิล์มกรองแสง น้ำกลั่น  
เบาะรถยนต์ เครื่องยนต์(อะไหล่) ชุดเกียร์รถยนต์ เบรก  
ครัช พวงมาลัย สายพานใบพัด  หม้อน้ำ หัวเทียน  
แบตเตอรี่  จานจ่าย ล้อ ถังน้ำมัน ไฟหน้า ตลับลูกปืน  
กระจกมองข้างรถยนต์  กันชนรถยนต์ เข็มขัดนิรภัย  
สายไฮดรอลิค ฯลฯ ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์อันเกี่ยวเนื่องกับ
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง   
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่  
มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และ  
มท 0808.2/ว 2268 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2564 
 
  

      

    วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 80,000 บาท 

      

 
 

 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น  
แก๊สหุงต้ม น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล น้ำมันก๊าด น้ำมัน
เบนซิน น้ำมันเตา น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง ถ่าน ก๊าซ  
น้ำมันเกียร์ น้ำมันหล่อลื่นฯลฯ ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์อัน
เกี่ยวเนื่องกับวัสดุเชื้่อเพลิงและหล่อลื่น ที่ใช้กบั
เครื่องจักรกลต่าง ๆ ในราชการเทศบาลตำบลป่าซาง     
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่  
มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และ  
มท 0808.2/ว 2268 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2564 
 
 
 
 
 
  

      



    วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 8,000 บาท 

      

 
 

 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  เช่น ขาตั้ง
กล้อง ป้ายประชาสัมพันธ์  เครื่องกรอเทป เลนส์ซูม  
กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป พู่กัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร์   
ฟิล์ม  เมมโมรี่การ์ด ฟิล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ  
(ภาพยนตร์,วีดีโอเทป แผ่นซีดี) รูปสีหรือขาวดำที่ได้จาก
การล้าง อัด ขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม เอกสารเผยแพร่ผล
การดำเนินงาน ฯลฯ ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์อันเกี่ยวเนื่อง
กับวัสดุโฆษณาและเผยแพร่   
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่  
มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และ  
มท 0808.2/ว 2268 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2564 
 
  

      

    วัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 10,000 บาท 

      

 
 

 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุเครื่องแต่งกายเช่น  เครื่องแบบ  
เสื้อ กางเกง ผ้า เครื่องหมายต่างๆ ถุงเท้า/ถุงมือ  
รองเท้า เข็มขัด หมวก ผ้าผูกคอ วุฒิบัตร อปพร.  
บัตรประจำ อปพร. เข็มเครื่องหมาย อปพร. ฯลฯ  
ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์อันเกี่ยวเนื่องกับวัสดุเครื่องแต่งกาย 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่  
มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว2061  
ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562 
 
 
 
 
 
 
 
  

      



    วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8,000 บาท 

      

 
 

 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจาน
บันทึกข้อมูล  อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล  
หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์   
ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์  กระดาษ
ต่อเนื่อง  สายเคเบิล  หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์
ไดร์ฟ ซีดีรอมไดร์ฟ แผ่นกรองแสง แผงแป้นอักขระหรือ
แป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เมมโมรี่ซิป เมาส์ แผ่นวงจร 
อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ  
ฯลฯ  ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์อันเกี่ยวเนื่องกับวัสดุ
คอมพิวเตอร์  
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ 
 มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และ  
มท 0808.2/ว 2268 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2564 
 
  

      

    วัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน 20,000 บาท 

      

 
 

 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุเครื่องดับ เช่น  วาล์วน้ำดับเพลิง  
(เชื่อมกับรถดับเพลิง) ท่อสายส่งน้ำ  สายดับเพลิง  ถัง
ดับเพลิง ลูกบอลดับเพลิง ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่  
มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และ  
มท 0808.2/ว 2268 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

      



   งบลงทุน รวม 65,000 บาท 
    ค่าครุภัณฑ ์ รวม 65,000 บาท 
    ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์       
     กล้องวงจรปิดใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ จำนวน 65,000 บาท 

      

 
 

 

เพ่ือจัดซื้อกล้องวงจรปิดใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์  
พร้อมติดตั้ง จำนวน 10 ชุด ราคาชุดละ 6,500 บาท  
(ตามราคาท้องตลาด/ท้องถิ่น) โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
 - กล้องวงจรปิดพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดไม่น้อยกว่า 
   50 วัตต์ 
- ความละเอียดของภาพไม่น้อยกว่า 2 MP 
- อุปกรณ์บันทึกภาพความจุไม่น้อยกว่า 128 GB 
- สามารถเชื่อมต่อระบบ wifi ได้ 
- แบตเตอรี่ลิเธียม ความจุไม่น้อยกว่า 20 A 
- สามารถดูภาพในที่มืดได้ 
- สามารถป้องกันน้ำสาดโดยตรง/กันฝุ่นได้ 
- เป็นไประเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง 
  และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  
เพ่ิมเติม ครั้งที ่2/2565 หน้าที ่ 26 ลำดับที่  1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

      



  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 115,000 บาท 
   งบดำเนินงาน รวม 85,000 บาท 
    ค่าใช้สอย รวม 85,000 บาท 

   
 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย

งบรายจ่ายอื่น ๆ 
      

     ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 10,000 บาท 

      

 
 

 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยง
เดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ  ณ ท่า
อากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้
สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายในการ
ลงทะเบียนการฝึกอบรมและสัมมนา 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ 
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ 
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
  

      

     โครงการซักซ้อมทบทวนแผนบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 10,000 บาท 

      

 
 

 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการซักซ้อมทบทวนแผน
บรรเทาสาธารณภัย เช่น  ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม  
ค่าอาหาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายไวนิล ค่าวิทยากร และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นในการดำเนินการตามโครงการ    
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
ยุทธศาสตร์ที่  3  หน้าที่  158   ลำดับที่  6 
 
 
 
  

      



     โครงการฝึกอบรมจิตอาสาจราจร จำนวน 10,000 บาท 

      

 
 

 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมจิตอาสาจราจร  
เช่น  ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าวัสดุ
อุปกรณ์  ค่าป้ายไวนิล  ค่าวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 
ที่จำเป็นในการดำเนินการตามโครงการ    
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่นพ.ศ.2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  
ยุทธศาสตร์ที่  3  หน้าที่  156   ลำดับที่  1 
  

      

    
 โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ อปพร. และเจ้าหน้าที่งาน

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
จำนวน 15,000 บาท 

      

 
 

 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ  
อปพร. และเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
เช่น ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าอาหาร  ค่าวัสดุ
อุปกรณ์  ค่าป้ายไวนิล  ค่าวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  
ที่จำเป็นในการดำเนินการตามโครงการ   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่14) พ.ศ.2562 มาตรา 50 และ
มาตรา 51 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการ
กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.2542 ข้อ 29 และข้อ 30  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
ยุทธศาสตร์ที่  3 หน้าที่  158  ลำดับที่  5 
 
 
  

      



     โครงการส่งเสริมความปลอดภัยและป้องกันอุบัติเหตุทางถนน จำนวน 10,000 บาท 

      

 
 

 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมความปลอดภัยและ 
ป้องกันอุบัติเหตุทางถนน เช่น  ค่าอาหารว่างพร้อม
เครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าวัสดุอุปกรณ ์ค่าป้ายไวนิล  
ค่าวิทยากรและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในการดำเนินการ
ตามโครงการ    
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  
เพ่ิมเติม ครั้งที ่2/2565 ยุทธศาสตร์ที ่ 3  หน้าที่  19   
ลำดับที่  1 
  

      

    ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 30,000 บาท 

      

 
 

 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินของเทศบาล
ที่ชำรุดเสียหาย ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  เป็นไปตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
  

      

   งบลงทุน รวม 30,000 บาท 
    ค่าครุภัณฑ ์ รวม 30,000 บาท 
    ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์       
     ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จำนวน 30,000 บาท 

      

 
 

 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ที่ชำรุด
เสียหาย ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่  
มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และ  
มท 0808.2/ว 2268 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2564 
 
 
 
  

      



 แผนงานการศึกษา 
  

  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 2,096,200 บาท 
   งบบุคลากร รวม 1,653,200 บาท 
    เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 1,653,200 บาท 
    เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 1,593,200 บาท 

      

 
 

 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงิน
ปรับปรุงเงินเดือน จำนวน 4 อัตรา โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้  
12 เดือน ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ( พ.ศ. 2564-2566 ) 
 -  เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล 
จังหวัดลำพูน เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้พนักงาน 
เทศบาลได้รับเงินเดือน พ.ศ. 2558 
 
  

      

    เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 60,000 บาท 

      

 
 

 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งพนักงานเทศบาล ดังนี้ 
1.ผู้อำนวยการกองการศึกษา  ในอัตราเดือนละ  
3,500 บาท   
2.หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา ในอัตราเดือนละ  
1,500 บาท 
โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้  12 เดือน ตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลำพูน  เรื่อง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการ
จ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับที ่7)   
ลงวันที่  3 พฤษภาคม  พ.ศ. 2559 
 
 
 
 
 
 
  

      



   งบดำเนินงาน รวม 438,000 บาท 
    ค่าตอบแทน รวม 36,000 บาท 
    ค่าเช่าบ้าน จำนวน 36,000 บาท 

      

 
 

 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน  ค่าเช่าซื้อ  ของพนักงานเทศบาล
ซึ่งมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ตาระเบียบ กระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  
และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่4) พ.ศ.2562 หนังสือกระทรวง 
มหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที ่12  
ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการ
เบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
  

      

    ค่าใช้สอย รวม 212,000 บาท 
    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       
     รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 162,000 บาท 

      

 
 

 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการต่าง ๆ  ดังนี้  
ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ   
ค่าซักฟอก ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้น  ค่าเช่าบ้าน)  
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  ค่าเบี้ยประกัน  ค่าใช้จ่ายในการ
ดำเนินคดีตามคำพิพากษา  ค่าจ้างเหมาบริการบุคคล 
ภายนอก หรือค่าจ้างเหมาบริการอ่ืนๆ ที่เข้าลักษณะ
รายจ่ายประเภทนี้ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  
ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่  28 พฤษภาคม  2564  
- เป็นไปตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่  
มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่ 
มท 0808.2/ว 4044  ลงวันที่ 10 กรกฎาคม  2563 
 
 
 
  

      



   
 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย

งบรายจ่ายอื่น ๆ 
      

     ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 25,000 บาท 

      

 
 

 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยง
เดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ  ณ ท่า
อากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้
สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายในการ
ลงทะเบียนการฝึกอบรมและสัมมนา 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ 
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ 
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
  

      

    ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 25,000 บาท 

      

 
 

 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินของเทศบาล
ที่ชำรุดเสียหาย ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  เป็นไปตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
  

      

    ค่าวัสดุ รวม 190,000 บาท 
    วัสดุสำนักงาน จำนวน 80,000 บาท 

      

 
 

 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุสำนักงาน เช่น เครื่องคิดเลข 
ขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษ
ขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้าอ้ีพลาสติก มู่ลี่   
ม่านปรับแสง (ต่อผืน) กระดาษ  หมึก ดินสอ ปากกา  
ยางลบ น้ำยาลบคำผิด  เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว  
ตลับผงหมึก น้ำหมึกปรินท์ เทป พีวีซี แบบใส ไม้บรรทัด  
คลิป เข็มหมุด กระดาษคาร์บอน กระดาษไข แฟ้ม  
ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ น้ำดื่มสำหรับบริการ 

      



ประชาชนในสำนักงาน พวงมาลา  พวงมาลัย พานพุ่ม   
กรวยดอกไม้ฯลฯ ตลอดจนสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นใน
สำนักงาน   
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่ 
มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และ  
มท 0808.2/ว 2268 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2564 
  

    วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 10,000 บาท 

      

 
 

 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น  ไมโครโฟน  
ขาตั้งไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า  
เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า  มาตรสำหรับตรวจวงจรไฟฟ้า  
เครื่องประจุไฟ  ฟิวส์  เทปพันสายไฟฟ้า  สายไฟฟ้า   
หลอดไฟฟ้า  หลอดไฟ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า  
สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดวิทยุทรานซิตเตอร์และชิ้นส่วนวิทยุ  
ลูกถ้วยสายอากาศ รีซีสเตอร์ มูฟวิ่งคอยส์คอนเดนเซอร์  
ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์ เบรกเกอร์ ฯลฯ ตลอดจนวัสดุ
อุปกรณ์อันเกี่ยวเนื่องกับวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่ 
มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และ  
มท 0808.2/ว 2268 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2564 
  

      

    วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 15,000 บาท 

      

 
 

 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น หม้อ กระทะ 
กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป มีด ถัง ถาด แก้วน้ำ จานรอง  
ผงซักฟอก สบู่ น้ำยาดับกลิ่น แปรง ไม้กวาด เข่ง  มุ้ง  
ผ้าปูที่นอน  ปลอกหมอน  หมอน ถ้วยชาม ช้อนส้อม  
ฯลฯ ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์อันเกี่ยวเนื่องกับวัสดุ 
งานบ้านงานครัว  
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่ 
มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28พฤษภาคม 2564 และ  
มท 0808.2/ว 2268 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2564 
  

      



    วัสดุก่อสร้าง จำนวน 5,000 บาท 

      

 
 

 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ ค้อน  คีม  
ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน กบไสไม ้เทปวัดระยะ  
เครื่องวัดขนาดเล็ก เช่น ตลับเมตร ลูกดิ่ง สว่านมือ  
โถส้วม อ่างล้างมือ  น้ำมันทาไม ้ ทินเนอร ์ สีปูนซีเมนต์  
ทราย อิฐหรือซีเมนต์บล็อก กระเบื้อง สังกะสี  ตะปู  
เหล็กเส้น แปรงทาสี ปูนขาว ท่อน้ำและอุปกรณ์
ประปา ฯลฯ  ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์อันเกี่ยวเนื่องกับ 
วัสดุก่อสร้าง   
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่ 
มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และ  
มท 0808.2/ว 2268 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2564 
  

      

    วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 10,000 บาท 

      

 
 

 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ไขควง  
ประแจ แม่แรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีมล๊อค ล๊อค
เกียร ์ล๊อคคลัตซ์ ล๊อคพวงมาลัย ยางรถยนต์ น้ำมันเบรก 
น๊อตและสกรู สายไมล์ เพลา ฟิล์มกรองแสง น้ำกลั่น เบาะ
รถยนต์ เครื่องยนต์(อะไหล่) ชุดเกียร์รถยนต์ เบรก ครัช  
พวงมาลัย สายพานใบพัด  หม้อน้ำ หัวเทียน แบตเตอรี่   
จานจ่าย ล้อ ถังน้ำมัน ไฟหน้า ตลับลูกปืน กระจกมองข้าง
รถยนต์  กันชนรถยนต์ เข็มขัดนิรภัย สายไฮดรอลิค ฯลฯ  
ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์อันเกี่ยวเนื่องกับวัสดุยานพาหนะ
และขนส่ง   
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่ 
มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และ  
มท 0808.2/ว 2268 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2564 
 
 
 
 
  

      



    วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 30,000 บาท 

      

 
 

 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  เช่น   
แก๊สหุงต้ม น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล น้ำมันก๊าด น้ำมัน
เบนซิน น้ำมันเตา น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง ถ่าน ก๊าซ  
น้ำมันเกียร์ น้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์อัน
เกี่ยวเนื่องกับวัสดุเชื้่อเพลิงและหล่อลื่น ที่ใช้กัเครื่อง
จักรกลต่างๆ ในราชการเทศบาลตำบลป่าซาง     
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่ 
มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และ  
มท 0808.2/ว 2268 ลงวันที ่5 ตุลาคม 2564  

      

    วัสดุการเกษตร จำนวน 10,000 บาท 

      

 
 

 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุการเกษตร  เช่น  สปริงเกลอร์
(Sprinkler) จอบหมุน  จานพรวน  กระชัง  มีดตัด
ต้นไม้ ปุ๋ย  ยาป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและสัตว์  อาหาร
สัตว์ พืชและสัตว์  พันธุ์สัตว์ปีกและสัตว์น้ำ น้ำเชื้อพันธุ์
สัตว์ วัสดุเพาะชำ อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช เช่น  
ใบมีด เชือก ผ้าใบหรือผ้าพลาสติก หน้ากากป้องกัน 
แก๊สพิษ หัวกะโหลกดูดน้ำ ฯลฯ  ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ 
อันเกี่ยวเนื่องกับวัสดุการเกษตร   
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่ 
มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และ  
มท 0808.2/ว 2268 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2564 
  

      

    วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 10,000 บาท 

      

 
 

 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  เช่น ขาตั้ง
กล้อง ป้ายประชาสัมพันธ์  เครื่องกรอเทป เลนส์ซูม  
กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป พู่กัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร์   
ฟิล์ม  เมมโมรี่การ์ด ฟิล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ  
(ภาพยนตร์,วีดีโอเทป แผ่นซีดี) รูปสีหรือขาวดำที่ได้จาก
การล้าง อัด ขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม เอกสารเผยแพร่ผล
การดำเนินงาน ฯลฯ ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์อันเกี่ยวเนื่อง
กับวัสดุโฆษณาและเผยแพร่   

      



- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่ 
มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และ  
มท 0808.2/ว 2268 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2564 
  

    วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 20,000 บาท 

      

 
 

 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจาน 
บันทึกข้อมูล  อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล  
หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์   
ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์  กระดาษ
ต่อเนื่อง  สายเคเบิล  หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์
ไดร์ฟ ซีดีรอมไดร์ฟ แผ่นกรองแสง แผงแป้นอักขระหรือ
แป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เมมโมรี่ซิป เมาส์ แผ่นวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ  
ฯลฯ  ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์อันเกี่ยวเนื่องกับวัสดุ
คอมพิวเตอร์   
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่ 
มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และ  
มท 0808.2/ว 2268 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2564 
  

      

   งบลงทุน รวม 5,000 บาท 
    ค่าครุภัณฑ ์ รวม 5,000 บาท 
    ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์       
     ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จำนวน 5,000 บาท 

      

 
 

 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ที่ชำรุด
เสียหาย ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่ 
มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และ  
มท 0808.2/ว 2268 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2564  
 
 
 
  

      



  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 7,376,000 บาท 
   งบบุคลากร รวม 3,096,800 บาท 
    เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 3,096,800 บาท 
    เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 2,031,200 บาท 

      

 
 

 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานครูเทศบาล พร้อมทั้งเงิน
ปรับปรุงเงินเดือน โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน  
ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566) ได้แก่ 
  1. โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลป่าซาง  
จำนวน 2 อัตรา 
  2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลป่าซาง  
จำนวน 3 อัตรา 
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดลำพูน  เรื่องมาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับการให้
พนักงานเทศบาลได้รับเงินเดือน พ.ศ.2558 
  

      

    เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 118,800 บาท 

      

 
 

 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือน ได้แก่ เงินที่ผู้ 
ดำรง ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา/รองผู้อำนวยการ
สถานศึกษา/คร ูได้รับในอัตราเท่ากับเงินวิทยฐานะ ได้แก่ 
  1.ผู้อำนวยการสถานศึกษา (เชี่ยวชาญ) โรงเรียนอนุบาล 
เทศบาลตำบลป่าซาง ในอัตรา  เดือนละ 9,900 บาท  
โดยคำนวณ ตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน  
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
 ด่วนที่สุด ที ่มท 0809.4/ว 2140 ลงวันที่  12  
กรกฎาคม 2565 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทำ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  
เพ่ือรองรับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป 
ด้านบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ สถานศึกษา(โรงเรียนและ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 
  

      



    เงินวิทยฐานะ จำนวน 286,800 บาท 

      

 
 

 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะของพนักงานครูเทศบาล  
ข้าราชการ 
ครูเทศบาล ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลป่าซาง  
จำนวน 2 อัตรา จำนวน 160,800 บาท ดังนี้ 
     1.ผู้อำนวยการสถานศึกษา (เชี่ยวชาญ) ในอัตรา 
เดือนละ 9,900 บาท โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน  
รวมเป็นเงิน 118,800 บาท 
     2.พนักงานครูเทศบาล (ชำนาญการ) ในอัตรา 
เดือนละ 3,500 บาท โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน  
รวมเป็นเงิน  42,000 บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะของพนักงานครูเทศบาล  
ข้าราชการครูเทศบาล ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตำบลป่าซาง  ดังนี้ 
1. เงินวิทยฐานะ (ชำนาญการ) จำนวน 3 อัตรา ในอัตรา
เดือนละ 3,500 บาท โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน  
รวมเป็นเงิน 126,000 บาท  
- เป็นไปตามหนังสือ สำนักงาน กจ. กท.และ กอบต.ที่  
มท 0809.4/ ว 2347 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2562  
เรื่องแนวทางในการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการหรือ
พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด/ เทศบาล /องค์การบริหารส่วนตำบล สำหรับ
ตำแหน่งในระบบวิทยฐานะ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ด่วนที่สุด ที ่มท 0809.4/ว 2140 ลงวันที่  12  
กรกฎาคม 2565 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทำ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  
เพ่ือรองรับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปด้าน
บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ สถานศึกษา(โรงเรียนและ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  

      

      
 

 
 

       



    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 612,000 บาท 

      

 
 

 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตำบลป่าซาง จำนวน 5 อัตรา โดยคำนวณตั้ง
จ่ายไว้  12 เดือน ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี  
(พ.ศ.2564-2566) 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ด่วนที่สุด ที ่มท 0809.4/ว 2140 ลงวันที่  12 
กรกฎาคม 2565 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทำ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  
เพ่ือรองรับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปด้าน
บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ สถานศึกษา(โรงเรียนและศูนย์ 
พัฒนาเด็กเล็ก) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  

      

    เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 48,000 บาท 

      

 
 

 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวและเงินเพ่ิมต่างๆ สำหรับ 
พนักงานจ้าง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล 
ป่าซาง โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ด่วนที่สุด ที ่มท 0809.4/ว 2140 ลงวันที่  12  
กรกฎาคม 2565 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทำ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  
เพ่ือรองรับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปด้าน
บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ สถานศึกษา (โรงเรียนและศูนย์ 
พัฒนาเด็กเล็ก) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
  

      



   งบดำเนินงาน รวม 3,103,200 บาท 
    ค่าตอบแทน รวม 34,500 บาท 
    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       

    
 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/

ลูกจ้างประจำ 
จำนวน 34,500 บาท 

      

 
 

 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ค่าบำรงุ
การศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษาต่างๆ ให้แก่
พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ข้าราชการครูของ
เทศบาล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลป่าซาง  
ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ตามระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 โดยเบิกจ่ายตาม
หลักเกณฑ์และอัตราที่กำหนด 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ด่วนที่สุด ที ่มท 0809.4/ว2140 ลงวันที่ 12  
กรกฎาคม 2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  
เพ่ือรองรับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปด้าน
บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ สถานศึกษา (โรงเรียนและ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

      



    ค่าใช้สอย รวม 1,932,600 บาท 
    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       
     รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 486,000 บาท 

      

 
 

 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการต่าง ๆ  ดังนี้  
ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ   
ค่าซักฟอก ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้น  ค่าเช่าบ้าน)  
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  ค่าเบี้ยประกัน  ค่าใช้จ่ายในการ
ดำเนินคดีตามคำพิพากษา  ค่าจ้างเหมาบริการ
บุคคลภายนอก หรือค่าจ้างเหมาบริการอ่ืนๆ  
ที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่  28  
พฤษภาคม  2564  
- เป็นไปตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่  
มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่ 
มท 0808.2/ว 4044  ลงวันที่ 10 กรกฎาคม  2563 
  

      

   
 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย

งบรายจ่ายอื่น ๆ 
      

     ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 15,000 บาท 

      

 
 

 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยง
เดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ  ณ ท่า
อากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้
สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายในการ
ลงทะเบียนการฝึกอบรมและสัมมนา 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ 
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ 
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  

      



    

 โครงการขับเคลื่อนหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้สู่ภูมิปัญญาท้องถิ่น วิถีคนป่าซาง 
สถานศึกษาเทศบาลตำบลป่าซาง 

จำนวน 10,000 บาท 

      

 
 

 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการขับเคลื่อน
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้
สู่ภูมิปัญญาท้องถิ่นวิถีคนป่าซาง สถานศึกษาเทศบาล
ตำบลป่าซาง เช่น ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม   
ค่าวิทยากร ค่าวัสดุ ค่าป้ายไวนิล  และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  
ทีจ่ำเป็นในการดำเนินการตามโครงการ   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ 
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563  
ข้อ 16  และข้อ 34 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับ
เงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การตรวจเงินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547  
ข้อ 67  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่นพ.ศ. 2557 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ  
การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ 
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)  
ยุทธศาสตร์ที่  5 หน้าที่  184  ลำดับที่  1 
 
 
 
  

      

      
 

 
 

       



    
 โครงการแข่งขันกีฬาของสถานศึกษาสังกัด เทศบาล 

ตำบลป่าซาง 
จำนวน 15,000 บาท 

      

 
 

 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการแข่งขันกีฬา
ของสถานศึกษาสังกัดเทศบาลตำบลป่าซาง  เช่น  
ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม  
ค่าวัสดุ  ค่าป้ายไวนิล ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จำเป็น
ในการดำเนินการตามโครงการ   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ 
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 
ข้อ 16  และข้อ 34 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับ
เงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การตรวจเงินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547  
ข้อ 67  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่นพ.ศ. 2557 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ  
การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ 
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  
พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  
ยุทธศาสตร์ที่  5  หน้าที่  190  ลำดับที่  1   
 
 
  

      

      
 

 
 

 

  
      



     โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการและมหกรรมการศึกษา จำนวน 10,000 บาท 

      

 
 

 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการและมหกรรมการศึกษา  เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยง   
ค่าท่ีพัก ค่าน้ำมัน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในการ
ดำเนินการตามโครงการ   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ 
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 
ข้อ 16  และข้อ 34 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับ
เงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การตรวจเงินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547  
ข้อ 67 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ  
การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ 
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  
พ.ศ. 2555 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  
ยุทธศาสตร์ ที ่ 5  หน้าที่ 184  ลำดับที่  2 
 
 
 
 
  

      

      
 

 
 

       



    
 โครงการพัฒนาและเสริมสร้างประสบการณ์ การจัดการ

เรียนรู้ระดับอนุบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จำนวน 70,000 บาท 

      

 
 

 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาและ 
เสริมสร้างประสบการณ์การจัดการเรียนรู้ระดับอนุบาล
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร  
ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ  ค่าป้ายไวนิล  
ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่จำเป็นในการดำเนินการ 
ตามโครงการ   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการ 
กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496  
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ  
การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก 
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ 
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 
ข้อ 16 และข้อ 34 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับ
เงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การตรวจเงินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547  
ข้อ 67  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่นพ.ศ. 2557 
 

      



 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ 
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566- 2570)  
ยุทธศาสตร์ที่  5  หน้าที่  185   ลำดับที่  3 

      
 

 
 

       

     โครงการวันวิชาการ จำนวน 10,000 บาท 

      

 
 

 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการวัน
วิชาการ เช่น ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม  ค่าวิทยากร  
ค่าวัสดุ ค่าป้ายไวนิล  และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในการ
ดำเนินการตามโครงการ   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ 
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563  
ข้อ 16  และข้อ 34 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับ
เงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การตรวจเงินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547  
ข้อ 67  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ  
การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ 
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  
ยุทธศาสตร์ ที ่ 5 หน้าที่  185  ลำดับที่  5 
 
  

      

      
 

 
 

       



     โครงการวันสำคัญทางศาสนาและวันสำคัญของชาติ จำนวน 3,000 บาท 

      

 
 

 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการวันสำคัญทาง
ศาสนาและวันสำคัญของชาติ เช่น  ค่าเครื่องไทยทาน 
ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าสถานที ่ค่าป้ายไวนิล  
ค่าวัสดุและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการดำเนินการตาม
โครงการ   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ 
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563  
ข้อ 16  และข้อ 34 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับ
เงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การตรวจเงินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547  
ข้อ 67  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่นพ.ศ. 2557 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ  
การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ 
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  
ยุทธศาสตร์ที่  5 หน้าที่  186  ลำดับที่  6 
 
 
 
 
 
 
  

      

      
 

 
 

       



    
 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทยผ่าน 

การเล่น 
จำนวน 10,000 บาท 

      

 
 

 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมการ
เรียนรู้เด็กปฐมวัยท้องถิ่นไทยผ่านการเล่น เช่น ค่าอาหาร
ว่างพร้อมเครื่องดื่ม  ค่าวิทยากร  ค่าวัสดุ ค่าป้ายไวนิล   
และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จำเป็นในการดำเนินการตาม
โครงการ   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ 
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563  
ข้อ 16  และข้อ 34 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับ
เงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน  
และการตรวจเงินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547  
ข้อ 67  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ  
การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ 
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  
ยุทธศาสตร์ที่  5 หน้าที่  186  ลำดับที่  7 
 
 
 
 
 
  

      

      
 

 
 

       



     โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน จำนวน 5,000 บาท 

      

 
 

 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริม 
ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน เช่น ค่าอาหาร
ว่างพร้อมเครื่องดื่ม  ค่าวิทยากร ค่าวัสดุ ค่าป้ายไวนิล   
และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จำเป็นในการดำเนินการตาม
โครงการ   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ 
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563  
ข้อ 16  และข้อ 34 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับ
เงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การตรวจเงินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547  
ข้อ 67  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่นพ.ศ. 2557 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ  
การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ 
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  
ยุทธศาสตร์ที่  5 หน้าที่  186  ลำดับที่  8 
 
 
 
 
 
  

      

      
 

 
 

       



    
 โครงการส่งเสริมศักยภาพของครูและผู้ดูแลเด็กของ

สถานศึกษาเทศบาลตำบลป่าซาง 
จำนวน 10,000 บาท 

      

 
 

 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริม
ศักยภาพของครูและผู้ดูแลเด็กของสถานศึกษาเทศบาล
ตำบลป่าซาง เช่น ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม   
ค่าวิทยากร ค่าวัสดุ ค่าป้ายไวนิล  และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  
ที่จำเป็นในการดำเนินการตามโครงการ   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ 
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563  
ข้อ 16  และข้อ 34 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับ
เงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน  
และการตรวจเงินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547  
ข้อ 67  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่นพ.ศ. 2557 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ  
การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ 
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  
ยุทธศาสตร์ที่  5 หน้าที่  188  ลำดับที่  15 
 
 
 
 
  

      

      
 

 
 

       



    
 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (โรงเรียน

อนุบาลเทศบาลตำบลป่าซาง) 
จำนวน 773,300 บาท 

      

 
 

 

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันของนักเรียนโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตำบลป่าซาง จำนวน 110 คน   
คนละ 21 บาท จำนวน 200  วัน  รวมเป็นเงิน   
462,000 บาท 
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ของ
นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลป่าซาง  
จำนวน 110 คน คนละ 1,700 บาท รวมเป็นเงิน  
187,000 บาท  
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียนโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตำบลป่าซาง จำนวน 110  คน  คนละ  
300 บาท  รวมเป็นเงิน 33,000 บาท 
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าหนังสือของนักเรียนโรงเรียนอนุบาล 
เทศบาลตำบลป่าซาง จำนวน 110  คน คนละ 200 บาท  
รวมเป็นเงิน 22,000 บาท 
 - ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ของนักเรียนโรงเรียนอนุบาล 
เทศบาลตำบลป่าซาง จำนวน 110 คน คนละ 430 บาท  
รวมเป็นเงิน 47,300 บาท 
 - ค่าอุปกรณ์การเรียน ของนักเรียนโรงเรียนอนุบาล 
เทศบาลตำบลป่าซาง จำนวน 110 คน คนละ 200  บาท   
รวมเป็นเงิน 22,000 บาท 
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่ 
มท 0816.2/ว 5061  ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565  เรื่อง  
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงิน 
อุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  
ยุทธศาสตร์ที่  5  หน้าที่  186  ลำดับที่ 9 
 
  

      

      
 

 
 

       



    
 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา  

(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ตำบลป่าซาง) 
จำนวน 478,500 บาท 

      

 
 

 

 - เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับอาหารกลางวันสำหรับ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลป่าซาง จำนวน  60 คน  
คนละ 21 บาท จำนวน 245 วัน รวมเป็นเงิน  
308,700 บาท 
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ของ
นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลป่าซาง   
จำนวน  60  คน  คนละ 1,700  บาท  รวมเป็นเงิน   
102,000  บาท 
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
เทศบาลตำบลป่าซาง  จำนวน  60 คน  คนละ 300 บาท  
รวมเป็นเงิน  18,000 บาท 
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าหนังสือของนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
เทศบาลตำบลป่าซาง จำนวน 60 คน คนละ 200 บาท    
รวมเป็นเงิน  12,000 บาท 
 - ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 
ตำบลป่าซาง จำนวน  60 คน  คนละ 430 บาท  
รวมเป็นเงิน 25,800 บาท 
 - ค่าอุปกรณ์การเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 
ตำบลป่าซาง จำนวน  60 คน  คนละ 200 บาท   
รวมเป็นเงิน 12,000 บาท 
-  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่ 
มท 0816.2/ว 5061  ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565  เรื่อง  
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงิน 
อุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  
ยุทธศาสตร์ที่  5  หน้าที่  187  ลำดับที่ 10 
 
  

      

      
 

 
 

       



     โครงการหนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง จำนวน 10,000 บาท 

      

 
 

 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการหนูน้อยเรียนรู้สู่ 
โลกกว้าง เช่น ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม   
ค่าวิทยากร  ค่าวัสดุ ค่าป้ายไวนิล  และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่
จำเป็นในการดำเนินการตามโครงการ   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ 
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563  
ข้อ 16  และข้อ 34 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ 
รับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน  
และการตรวจเงินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547  
ข้อ 67  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ  
การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ 
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  
ยุทธศาสตร์ที่  5 หน้าที ่ 187  ลำดับที่  11 
 
 
 
 
 
 
  

      

      
 

 
 

       



    
 โครงการอบรมพัฒนาการประกันคุณภาพภายใน และการ

บริหารสถานศึกษา 
จำนวน 5,000 บาท 

      

 
 

 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมพัฒนาการ
ประกันคุณภาพภายในและการบริหารสถานศึกษา   
เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างพร้อม
เครื่องดื่ม ค่าเอกสาร ป้าย ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่าย
อ่ืน ๆ ที่จำเป็นในการดำเนินการตามโครงการ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ 
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563  
ข้อ 16  และข้อ 34 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน 
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ 
ตรวจเงินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 ข้อ 67 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  
พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพ่ิม 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ 
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566- 2570)  
ยุทธศาสตร์ที่  5  หน้าที่  187 ลำดับที่  12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      



    
 โครงการอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา

ท้องถิ่น 
จำนวน 16,800 บาท 

      

 
 

 

- เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน ระบบ  
Asymmetric Digital Subscriber Line : ADSL   
จำนวน 9,600 บาท 
 - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน ระบบ  
Wireless Fidelity : WIFI จำนวน 7,200 บาท  
- เป็นไปตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที ่ 
มท 0816.2/ว 5061  ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565  
เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับ 
เงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
  

      

    ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 5,000 บาท 

      

 
 

 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินของเทศบาล
ที่ชำรุด เสียหาย ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  เป็นไป
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่ 
มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

      



    ค่าวัสดุ รวม 1,013,000 บาท 
    วัสดุสำนักงาน จำนวน 20,000 บาท 

      

 
 

 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุสำนักงาน เช่น เครื่องคิดเลข 
ขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษ
ขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้าอ้ีพลาสติก มู่ลี่   
ม่านปรับแสง (ต่อผืน) กระดาษ  หมึก ดินสอ ปากกา  
ยางลบ น้ำยาลบคำผิด  เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว  
ตลับผงหมึก น้ำหมึกปรินท์  เทป พีวีซี แบบใส ไม้บรรทัด  
คลิป  เข็มหมุด กระดาษคาร์บอน กระดาษไข แฟ้ม  
ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ น้ำดื่มสำหรับบริการ
ประชาชนในสำนักงาน พวงมาลา  พวงมาลัย พานพุ่ม   
กรวยดอกไม้ ฯลฯ ตลอดจนสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นใน
สำนักงาน   
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่ 
มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และ  
มท 0808.2/ว 2268 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2564 
  

      

    วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 10,000 บาท 

      

 
 

 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น  ไมโครโฟน  
ขาตั้งไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า  
เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า  มาตรสำหรับตรวจวงจรไฟฟ้า  
เครื่องประจุไฟ  ฟิวส์  เทปพันสายไฟฟ้า  สายไฟฟ้า   
หลอดไฟฟ้า  หลอดไฟ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า  
สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดวิทยุทรานซิตเตอร์และชิ้นส่วนวิทยุ  
ลูกถ้วยสายอากาศ รีซีสเตอร์ มูฟวิ่งคอยส์คอนเดนเซอร์  
ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์ เบรกเกอร์ ฯลฯ ตลอดจนวัสดุ 
อุปกรณ์อันเกี่ยวเนื่องกับวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่ 
มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และ  
มท 0808.2/ว 2268 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2564 
 
  

      



    วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 900,000 บาท 

      

 
 

 

เพ่ือจ่ายเป็นเงิน 
 - ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น หม้อ กระทะ กะละมัง  
ตะหลิว กรอบรูป มีด ถัง ถาด  แก้วน้ำ  จานรอง  
ผงซักฟอก สบู่ น้ำยาดับกลิ่น แปรง ไม้กวาด เข่ง  มุ้ง   
ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน  หมอน ถ้วยชาม ช้อนส้อม  
ฯลฯ ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์อันเกี่ยวเนื่องกับวัสดุงานบ้าน
งานครัว จำนวน  37,710 บาท 
 - ค่าอาหารเสริม(นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 
ตำบลป่าซาง (60 คน จำนวน 260 วัน วันละ 7.37 บาท) 
จำนวน  114,972 บาท 
 - เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม(นม) สำหรับ 
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลป่าซาง  
(110 คน จำนวน 260 วัน  
วันละ  7.37 บาท) จำนวน 210,782 บาท 
 
 - ค่าอาหารเสริม(นม) สำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนในเขต 
เทศบาลตำบลป่าซาง(สพฐ) (280คน จำนวน 260 วัน  
วันละ 7.37 บาท) จำนวน  536,536 บาท 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่ 
มท 0816.2/ว 5061  ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565   
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่าย
รองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่ 
มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28พฤษภาคม 2564 และ  
มท 0808.2/ว 2268 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2564 
 
 
  

      

      

 
 

 
 

 

  

      



    วัสดุก่อสร้าง จำนวน 20,000 บาท 

      

 
 

 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้
ต่างๆ ค้อน  คีม ชะแลง จอบ สิ่ว  เสียม  เลื่อย  ขวาน  
กบไสไม้ เทปวัดระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก เช่น ตลับเมตร  
ลูกดิ่ง สว่านมือ  โถส้วม อ่างล้างมือ  น้ำมันทาไม้   
ทินเนอร์  สีปูนซีเมนต์ ทราย อิฐหรือซีเมนต์บล็อก  
กระเบื้อง สังกะสี ตะปู เหล็กเส้น แปรงทาสี ปูนขาว  
ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา ฯลฯ  ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์อัน
เกี่ยวเนื่องกับวัสดุก่อสร้าง   
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่ 
มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และ  
มท 0808.2/ว 2268 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2564 
  

      

    วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 5,000 บาท 

      

 
 

 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ไขควง  
ประแจ แม่แรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีมล๊อค ล๊อค
เกียร ์ล๊อคคลัตซ์ ล๊อคพวงมาลัย ยางรถยนต์ น้ำมันเบรก  
น๊อตและสกรู สายไมล์ เพลา ฟิล์มกรองแสง น้ำกลั่น เบาะ
รถยนต์ เครื่องยนต์(อะไหล่) ชุดเกียร์รถยนต์ เบรก ครัช  
พวงมาลัย สายพานใบพัด  หม้อน้ำ หัวเทียน แบตเตอรี่  
จานจ่าย ล้อ ถังน้ำมัน ไฟหน้า ตลับลูกปืน กระจกมอง 
ข้างรถยนต์  กันชนรถยนต์ เข็มขัดนิรภัย สายไฮดรอลิค  
ฯลฯ ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์อันเกี่ยวเนื่องกับวัสดุ 
ยานพาหนะและขนส่ง   
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่ 
มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และ  
มท 0808.2/ว 2268 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2564 
 
 
 
 
  

      



    วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 3,000 บาท 

      

 
 

 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  เช่น   
แก๊สหุงต้ม น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล น้ำมันก๊าด น้ำมัน
เบนซิน น้ำมันเตา น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง ถ่าน ก๊าซ  
น้ำมันเกียร์ น้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์อัน
เกี่ยวเนื่องกับวัสดุเชื้่อเพลิงและหล่อลื่น ที่ใช้กบั 
เครื่องจักรกลต่าง ๆ ในราชการเทศบาลตำบลป่าซาง     
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่ 
มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และ  
มท 0808.2/ว 2268 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2564 
  

      

    วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 5,000 บาท 

      

 
 

 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น  
ชุดเครื่องมือผ่าตัด ที่วางกรวยแก้ว กระบอกตวง  
เบ้าหลอม หูฟัง (Stethoscope)  เปลหามคนไข้  
คีมถอนฟัน เครื่องวัดน้ำฝน ถังเก็บเชื้อเพลิง  เครื่องนึ่ง  
เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เครื่องวัดอุณหภูมิ (ปรอทวัดไข้)  
สำลีและผ้าพันแผล ยาและเวชภัณฑ์  แอลกอฮอล์  
ฟิล์มเอกซเรย์ เคมีภัณฑ ์ออกซิเจน น้ำยาต่างๆ  เลือด   
สายยาง  ลูกยาง หลอดแก้ว ลวดเชื่อมเงิน ถุงมือ  
กระดาษกรอง จุกต่างๆ สัตว์เลี้ยงเพ่ือการทดลอง
วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ หลอดเอกซเรย์ ฯลฯ  
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่ 
มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และ  
มท 0808.2/ว 2268 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2564  
 
 
 
 
 
 
  

      



    วัสดุการเกษตร จำนวน 10,000 บาท 

      

 
 

 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุการเกษตร  เช่น  สปริงเกลอร์ 
(Sprinkler) จอบหมุน  จานพรวน  กระชัง  มีดตัดต้นไม ้ 
ปุ๋ย  ยาป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและสัตว์  อาหารสัตว์  
พืชและสัตว์  พันธุ์สัตว์ปีกและสัตว์น้ำ น้ำเชื้อพันธุ์สัตว์  
วัสดุเพาะชำ อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืชเช่น ใบมีด  
เชือก ผ้าใบหรือผ้าพลาสติก หน้ากากป้องกันแก๊สพิษ  
หัวกะโหลกดูดน้ำ ฯลฯ  ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ 
อันเกี่ยวเนื่องกับวัสดุการเกษตร   
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่ 
มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และ  
มท 0808.2/ว 2268 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2564 
  

      

    วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 10,000 บาท 

      

 
 

 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  เช่น ขาตั้ง
กล้อง ป้ายประชาสัมพันธ์  เครื่องกรอเทป เลนส์ซูม  
กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป พู่กัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร์   
ฟิล์ม  เมมโมรี่การ์ด ฟิล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ  
(ภาพยนตร์,วีดีโอเทป แผ่นซีดี) รูปสีหรือขาวดำที่ได้จาก
การล้าง อัด ขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม เอกสารเผยแพร่ผล
การดำเนินงาน ฯลฯ ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์อันเกี่ยวเนื่อง
กับวัสดุโฆษณาและเผยแพร่   
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่ 
มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และ  
มท 0808.2/ว 2268 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2564 
 
 
 
 
 
 
  

      



    วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10,000 บาท 

      

 
 

 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจาน 
บันทึกข้อมูล  อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล  
หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์   
ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์  กระดาษ
ต่อเนื่อง  สายเคเบิล  หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์
ไดร์ฟ ซีดีรอมไดร์ฟ แผ่นกรองแสง แผงแป้นอักขระหรือ
แป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เมมโมรี่ซิป เมาส์ แผ่นวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ  
ฯลฯ  ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์อันเกี่ยวเนื่องกับวัสดุ
คอมพิวเตอร์   
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่ 
มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และ  
มท 0808.2/ว 2268 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2564 
  

      

    วัสดุการศึกษา จำนวน 10,000 บาท 

      

 
 

 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุการศึกษา เช่น  หุ่นเพื่อการศึกษา  
แบบจำลองภูมิประเทศ สื่อการเรียนการสอนทำด้วย
พลาสติก  กระดานลื่นพลาสติก (สไลเดอร์พลาสติก)  
เบาะยืดหยุ่น  กระดานไวท์บอร์ด ขาตั้ง (กระดานดำ)  
แปรงลบกระดานดำ ชอล์ค ปากกาไวท์บอร์ด ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่ 
มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และ  
มท 0808.2/ว 2268 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2564 
  

      

    วัสดุสนาม จำนวน 10,000 บาท 

      

 
 

 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุสนาม เช่น เต็นท์นอน/เต็นท์สนาม 
ขนาดเล็ก ถุงนอนสนาม เข็มทิศ เปลสนาม ม้าหิน หญ้า
เทียม  หญ้าสนาม โครงลวดรูปสัตว์ ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่ 
มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และ  
มท 0808.2/ว 2268 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2564  

      



    ค่าสาธารณูปโภค รวม 123,100 บาท 
    ค่าไฟฟ้า จำนวน 100,000 บาท 

      

 
 

 

เพ่ือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลป่าซาง 
  

      

    ค่าบริการโทรศัพท์ จำนวน 3,600 บาท 

      

 
 

 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พ้ืนฐานในสำนักงาน ค่าโทรศัพท์ 
เคลื่อนที่ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวเนื่องกับการใช้ 
บริการเช่น ค่าเช่า ค่าเช่าเครื่อง เลขหมายโทรศัพท์  
ค่าบำรุงรักษาสาย ฯลฯ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลป่าซาง 
  

      

    ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จำนวน 19,500 บาท 

      

 
 

 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม การใช้งาน 
อินเตอร์เน็ต และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการใช้ระบบ
อินเตอร์เน็ต  ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตำบลป่าซาง 
  

      

   งบเงินอุดหนุน รวม 1,176,000 บาท 
    เงินอุดหนุน รวม 1,176,000 บาท 
    เงินอุดหนุนส่วนราชการ       
     อุดหนุนโรงเรียน  (อาหารกลางวัน สพฐ.) จำนวน 1,176,000 บาท 

      

 
 

 

1. เงินอุดหนุนโรงเรียน (อาหารกลางวัน) โรงเรียน สพฐ.  
จำนวน  280  คน  คนละ 21  บาท  จำนวน  200  วัน 
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
อุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ 2559 
 - เป็นไปตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที ่ 
มท 0816.2/ว 5061  ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565  
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่าย
รองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566- 2570)
ยุทธศาสตร์ที่  5  หน้าที่  189   ลำดับที่  17  

      



  งานศึกษาไม่กำหนดระดับ รวม 104,000 บาท 
   งบดำเนินงาน รวม 104,000 บาท 
    ค่าใช้สอย รวม 104,000 บาท 
    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       
     รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 54,000 บาท 

      

 
 

 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการต่าง ๆ  ดังนี้  
ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  
ค่าซักฟอก ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้น  ค่าเช่าบ้าน)  
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  ค่าเบี้ยประกัน  ค่าใช้จ่ายในการ
ดำเนินคดีตามคำพิพากษา  ค่าจ้างเหมาบริการบุคคล 
ภายนอก หรือค่าจ้างเหมาบริการอ่ืนๆ ที่เข้าลักษณะ
รายจ่ายประเภทนี้ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  
ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่  28 พฤษภาคม  2564  
- เป็นไปตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่  
มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่ 
มท 0808.2/ว 4044  ลงวันที่ 10 กรกฎาคม  2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

      



   
 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย

งบรายจ่ายอื่น ๆ 
      

     โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จำนวน 50,000 บาท 

      

 
 

 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ  
เช่น  ค่าอาหาร  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าสนับสนุนการแสดง   
ค่าของรางวัล  และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในการ
ดำเนินการตามโครงการ    
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการ 
กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.2542 มาตรา 16  ข้อ 10   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ 
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563  
ข้อ 16  และข้อ 34 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับ
เงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การตรวจเงินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547  
ข้อ 67  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ  
การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ 
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566- 2570)
ยุทธศาสตร์ที่  5  หน้าที่  187  ลำดับที่  13  

      

      

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

      



 แผนงานสาธารณสุข 
  

  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 2,868,800 บาท 
   งบบุคลากร รวม 1,277,800 บาท 
    เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 1,277,800 บาท 
    เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 1,217,800 บาท 

      

 
 

 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงิน
ปรับปรุงเงินเดือน จำนวน 3 อัตรา โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้   
12 เดือนตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ( พ.ศ. 2564-2566 )  
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดลำพูน เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้พนักงาน
เทศบาลได้รับเงินเดือน พ.ศ. 2558 
  

      

    เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 60,000 บาท 

      

 
 

 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานเทศบาล โดย
คำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน ดังนี้ 
1.ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ในอัตรา
เดือนละ  3,500  บาท   
2.หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข ในอัตรา 
เดือนละ  1,500  บาท     
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
ลำพูน เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน  
(ฉบับที ่7) ลงวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 
 
 
 
 
 
 
 
  

      



   งบดำเนินงาน รวม 1,441,000 บาท 
    ค่าตอบแทน รวม 150,000 บาท 

   
 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 
จำนวน 5,000 บาท 

      

 
 

 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้แก่ ค่าตอบแทนบุคลากร 
ทางการแพทย์ ฯลฯตามพระราชบัญญัติเทศบาล  
พ.ศ.2496 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่14) พ.ศ.2562  
มาตรา 67(9) รายจ่ายอ่ืนใดตามข้อผูกพันหรือตามที่มี
กฎหมายหรือระเบียบของกระทรวงมหาดไทยกำหนดไว้ 
  

      

    ค่าเช่าบ้าน จำนวน 120,000 บาท 

      

 
 

 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน  ค่าเช่าซื้อ ของพนักงานเทศบาล
ซึ่งมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  
และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่4) พ.ศ.2562 หนังสือกระทรวง 
มหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12  
ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการ
เบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
  

      

    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       

    
 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/

ลูกจ้างประจำ 
จำนวน 25,000 บาท 

      

 
 

 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  ค่าบำรุง
การศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษาต่าง ๆ ให้แก ่  
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำของเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิก
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ ตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 
 
 
  

      



    ค่าใช้สอย รวม 366,000 บาท 
    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       
     รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 316,000 บาท 

      

 
 

 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการต่าง ๆ  ดังนี้  
ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ   
ค่าซักฟอก ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้น  ค่าเช่าบ้าน)  
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  ค่าเบี้ยประกัน  ค่าใช้จ่ายในการ
ดำเนินคดีตามคำพิพากษา  ค่าจ้างเหมาบริการบุคคล 
ภายนอก หรือค่าจ้างเหมาบริการอ่ืนๆ ที่เข้าลักษณะ
รายจ่ายประเภทนี้ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  
ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่  28 พฤษภาคม  2564  
- เป็นไปตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่  
มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่ 
มท 0808.2/ว 4044  ลงวันที่ 10 กรกฎาคม  2563 
  

      

   
 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย

งบรายจ่ายอื่น ๆ 
      

     ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 20,000 บาท 

      

 
 

 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยง
เดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ  ณ ท่า
อากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้
สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายในการ
ลงทะเบียนการฝึกอบรมและสัมมนา 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ 
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ 
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
  

      



    ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 30,000 บาท 

      

 
 

 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินของเทศบาล
ที่ชำรุดเสียหาย ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  เป็นไปตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
 
  

      

    ค่าวัสดุ รวม 925,000 บาท 
    วัสดุสำนักงาน จำนวน 20,000 บาท 

      

 
 

 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุสำนักงาน เช่น เครื่องคิดเลข 
ขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษ
ขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้าอ้ีพลาสติก มู่ลี่  
ม่านปรับแสง (ต่อผืน) กระดาษ  หมึก ดินสอ ปากกา  
ยางลบ น้ำยาลบคำผิด  เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว  
ตลับผงหมึก น้ำหมึกปรินท์  เทป พีวีซี แบบใส ไม้บรรทัด  
คลิป เข็มหมุด กระดาษคาร์บอน กระดาษไข แฟ้ม  
ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ น้ำดื่มสำหรับบริการ 
ประชาชนในสำนักงาน พวงมาลา  พวงมาลัย พานพุ่ม   
กรวยดอกไม้ ฯลฯ ตลอดจนสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นใน
สำนักงาน   
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่ 
มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และ  
มท 0808.2/ว 2268 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

      



    วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 5,000 บาท 

      

 
 

 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น  ไมโครโฟน  
ขาตั้งไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า  
เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า  มาตรสำหรับตรวจวงจรไฟฟ้า  
เครื่องประจุไฟ  ฟิวส์  เทปพันสายไฟฟ้า  สายไฟฟ้า   
หลอดไฟฟ้า  หลอดไฟ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า  
สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดวิทยุทรานซิตเตอร์และชิ้นส่วนวิทยุ  
ลูกถ้วยสายอากาศ รีซีสเตอร์ มูฟวิ่งคอยส์คอนเดนเซอร์  
ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์ เบรกเกอร์ ฯลฯ ตลอดจนวัสดุ 
อุปกรณ์อันเกี่ยวเนื่องกับวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่ 
มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และ  
มท 0808.2/ว 2268 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2564 
  

      

    วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 500,000 บาท 

      

 
 

 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น หม้อ  
กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป มีด ถัง ถาด  แก้วน้ำ   
จานรอง ผงซักฟอก สบู่ น้ำยาดับกลิ่น แปรง ไม้กวาด เข่ง  
มุ้ง ผ้าปูที่นอน  ปลอกหมอน  หมอน ถ้วยชาม ช้อนส้อม  
ถุงพลาสติกสำหรับบรรจุขยะมูลฝอยสำหรับผู้ขอรับบริการ
จัดเก็บขยะมูลฝอยฯลฯ ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์อัน
เกี่ยวเนื่องกับวัสดุงานบ้านงานครัว  
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่ 
มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28พฤษภาคม 2564 และ  
มท 0808.2/ว 2268 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2564 
 
 
 
 
 
 
  

      



    วัสดุก่อสร้าง จำนวน 5,000 บาท 

      

 
 

 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ ค้อน  คีม  
ชะแลง จอบ สิ่ว  เสียม  เลื่อย  ขวาน กบไสไม ้ 
เทปวัดระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก เช่น ตลับเมตร ลูกดิ่ง  
สว่านมือ  โถส้วม อ่างล้างมือ  น้ำมันทาไม้  ทินเนอร ์ สี
ปูนซีเมนต์ ทราย อิฐหรือซีเมนต์บล็อก กระเบื้อง สังกะสี 
ตะปู เหล็กเส้น แปรงทาสี ปูนขาว ท่อน้ำและอุปกรณ์
ประปา ฯลฯ  ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์อันเกี่ยวเนื่องกับ 
วัสดุก่อสร้าง   
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่ 
มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และ  
มท 0808.2/ว 2268 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2564 
  

      

    วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 5,000 บาท 

      

 
 

 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ไขควง  
ประแจ แม่แรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีมล๊อค  
ล๊อคเกียร์ ล๊อคคลัตซ์ ล๊อคพวงมาลัย ยางรถยนต์  
น้ำมนัเบรก น๊อตและสกรู สายไมล์ เพลา ฟิล์มกรอง
แสง น้ำกลั่น เบาะรถยนต์ เครื่องยนต์(อะไหล่) ชุดเกียร์
รถยนต์ เบรก ครัช พวงมาลัย สายพานใบพัด หม้อน้ำ  
หัวเทียน แบตเตอรี่  จานจ่าย ล้อ ถังน้ำมัน ไฟหน้า  
ตลับลูกปืน กระจกมองข้างรถยนต์  กันชนรถยนต์ เข็มขัด
นิรภัย สายไฮดรอลิค ฯลฯ ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์อัน
เกี่ยวเนื่องกับวัสดุยานพาหนะและขนส่ง   
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่ 
มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และ  
มท 0808.2/ว 2268 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2564 
 
 
 
 
  

      



    วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 300,000 บาท 

      

 
 

 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  เช่น   
แก๊สหุงต้ม น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล น้ำมันก๊าด น้ำมัน
เบนซิน น้ำมันเตา น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง ถ่าน ก๊าซ  
น้ำมันเกียร์ น้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์อัน
เกี่ยวเนื่องกับวัสดุเชื้่อเพลิงและหล่อลื่น ที่ใช้กบั
เครื่องจักรกลต่าง ๆ ในราชการเทศบาลตำบลป่าซาง     
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่ 
มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และ  
มท 0808.2/ว 2268 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2564 
  

      

    วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 50,000 บาท 

      

 
 

 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น  
ชุดเครื่องมือผ่าตัด ที่วางกรวยแก้ว  กระบอกตวง  
เบ้าหลอม หูฟัง(Stethoscope) เปลหามคนไข้  
คีมถอนฟัน เครื่องวัดน้ำฝน ถังเก็บเชื้อเพลิง  เครื่องนึ่ง  
เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เครื่องวัดอุณหภูมิ (ปรอทวัดไข้)   
สำลีและผ้าพันแผล ยาและเวชภัณฑ์  แอลกอฮอล์ ฟิล์ม
เอกซเรย์ เคมีภัณฑ์ ออกซิเจน น้ำยาต่างๆ เลือด  
สายยาง  ลูกยาง หลอดแก้ว ลวดเชื่อมเงิน ถุงมือ  
กระดาษกรอง จุกต่างๆ สัตว์เลี้ยงเพ่ือการทดลอง
วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ หลอดเอกซเรย์ ฯลฯ  
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่ 
มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และ  
มท 0808.2/ว 2268 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2564 
 
 
 
 
 
 
  

      



    วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 5,000 บาท 

      

 
 

 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  เช่น ขาตั้ง
กล้อง ป้ายประชาสัมพันธ์  เครื่องกรอเทป เลนส์ซูม  
กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป พู่กัน สี กระดาษเขียน
โปสเตอร์  ฟิล์ม  เมมโมรี่การ์ด ฟิล์มสไลด์ แถบบันทึก 
เสียงหรือภาพ (ภาพยนตร์,วีดีโอเทป แผ่นซีดี) รูปสีหรือ
ขาวดำที่ได้จากการล้าง อัด ขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม  
เอกสารเผยแพร่ผลการดำเนินงาน ฯลฯ ตลอดจนวัสดุ
อุปกรณ์อันเกี่ยวเนื่องกับวัสดุโฆษณาและเผยแพร่   
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่ 
มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และ  
มท 0808.2/ว 2268 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2564 
  

      

    วัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 20,000 บาท 

      

 
 

 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เครื่องแบบ/ 
ชุดปฏิบัติงาน เสื้อ กางเกง ผ้า เครื่องหมายต่างๆ  ถุงเท้า/
ถุงมือ รองเท้า เข็มขัด หมวก ผ้าผูกคอ วุฒิบัตร อปพร.  
บัตรประจำ อปพร. ฯลฯ ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์อัน
เกี่ยวเนื่องกับวัสดุเครื่องแต่งกาย 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่ 
มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และ  
มท 0808.2/ว 2268 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

      



    วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 15,000 บาท 

      

 
 

 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจาน 
บันทึกข้อมูล  อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล  
หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์   
ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์  กระดาษ
ต่อเนื่อง  สายเคเบิล  หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์
ไดร์ฟ ซีดีรอมไดร์ฟ แผ่นกรองแสง แผงแป้นอักขระหรือ
แป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เมมโมรี่ซิป เมาส์ แผ่นวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ  
ฯลฯ  ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์อันเกี่ยวเนื่องกับวัสดุ
คอมพิวเตอร์   
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่ 
มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และ  
มท 0808.2/ว 2268 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2564 
  

      

   งบลงทุน รวม 150,000 บาท 
    ค่าครุภัณฑ ์ รวม 150,000 บาท 
    ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์       
     ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จำนวน 150,000 บาท 

      

 
 

 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ที่ชำรุด
เสียหาย ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่ 
มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และ 
 มท 0808.2/ว 2268 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2564 
 
 
 
 
 
 
 
  

      



  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 2,289,400 บาท 
   งบบุคลากร รวม 1,029,400 บาท 
    เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 1,029,400 บาท 
    เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 789,400 บาท 

      

 
 

 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงิน
ปรับปรุงเงินเดือน จำนวน 2 อัตรา โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้   
12 เดือน ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ( พ.ศ. 2564-2566 )  
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล 
จังหวัดลำพูน เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้พนักงาน 
เทศบาลได้รับเงินเดือน พ.ศ. 2558 
  

      

    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 216,000 บาท 

      

 
 

 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน  2  อัตรา  
โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้  12  เดือน ตามแผน
อัตรากำลัง 3 ปี  (พ.ศ. 2564-2566) 
  

      

    เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 24,000 บาท 

      

 
 

 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวและเงินเพ่ิมต่าง ๆ  
สําหรับพนักงานจ้าง โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้  12 เดือน  
ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ( พ.ศ. 2564-2566 )  
 -  เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล 
จังหวัดลำพูน เรื่องหลักการให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง  
และพนักงานจ้างของเทศบาลได้รับเงินค่าครองชีพ
ชั่วคราว (ฉบับที ่2) ลงวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 
 
 
 
 
 
 
  

      



   งบดำเนินงาน รวม 1,060,000 บาท 
    ค่าใช้สอย รวม 1,060,000 บาท 

   
 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย

งบรายจ่ายอื่น ๆ 
      

     โครงการจัดบริการการแพทย์ฉุกเฉิน จำนวน 780,000 บาท 

      

 
 

 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดบริการการแพทย์
ฉุกเฉิน เช่น ค่าตอบแทน ค่าวัสดุอุปกรณ ์ ค่าเวชภัณฑ์  
และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ทีจ่ำเป็นในการดำเนินการตาม
โครงการ    
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ี
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่14) พ.ศ.2562 /พระราชบัญญัติ
การแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ.2551 
- เป็นไปตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่  
มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)
ยุทธศาสตร์ที่ 6 หน้า  194  ลำดับที ่ 6 
  

      

    
 โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ด้าน

สาธารณสุข 
จำนวน 10,000 บาท 

      

 
 

 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการช่วยเหลือประชาชนตาม
อำนาจหน้าที่ด้านสาธารณสุข เช่น ให้ความช่วยเหลือใน
สถานการณ์ฉุกเฉิน เฝ้าระวังป้องกัน ควบคุม การแพร่  
การระงับและควบคุมโรคติดต่อ หรือให้การช่วยเหลือแก่ผู้
ประสบปัญหาความเดือดร้อนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ตาม
อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
เพ่ือช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับ
ที ่2) พ.ศ.2561 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  
เพ่ิมเติม ครั้งที ่2/2565 ยุทธศาสตร์ที่ 3  หน้าที่  22    
ลำดับที่  1 

      



     โครงการชุมชนลดขยะ  3Rs ประชารัฐ จำนวน 40,000 บาท 

      

 
 

 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการชุมชนลดขยะ 3Rs  
ประชารัฐ เช่น  ค่าวัสดุอุปกรณ ์ ค่าเอกสาร ค่าป้ายไวนิล  
ค่าสมนาคุณวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในการ
ดำเนินการตามโครงการ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ  
การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ี
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่14) พ.ศ. 2562  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการ 
กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  
ยุทธศาสตร์ที่  4  หน้าที่  180  ลำดับที่  1 
  

      

     โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลง จำนวน 150,000 บาท 

      

 
 

 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและควบคุม
โรคติดต่อนำโดยแมลง เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าเอกสาร ค่าป้ายไวนิล และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่
จำเป็นในการดำเนินการตามโครงการ 
- ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระน้องนาง
เธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษ์ อัครราชกุมารี  
กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ  
การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ี
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่14) พ.ศ. 2562  

      



ยุทธศาสตร์ที่  4   หน้าที่   180  ลำดับที่  2 

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการ 
กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2549 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ 
งบประมาณฯพ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่3)
พ.ศ. 2543 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  
ยุทธศาสตร์ที่  6 หน้าที่  192  ลำดับที่  2 

      
 

 
 

       

    
 โครงการส่งเสริมการพัฒนาสู่เมืองสิ่งแวดล้อมน่าอยู่  

อย่างยั่งยืน 
จำนวน 30,000 บาท 

      

 
 

 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการพัฒนาสู่เมือง 
สิ่งแวดล้อมน่าอยู่อย่างยั่งยืน เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ ์ 
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเอกสาร ค่าป้ายไวนิล และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในการดำเนินการตามโครงการ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ  
การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ี
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่14) พ.ศ. 2562  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการ 
กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2549 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ 
งบประมาณฯพ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่3)
พ.ศ. 2543 
- เป็นไปตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่  
มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  
  

      



     โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 50,000 บาท 

      

 
 

 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้า เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ ์ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าเอกสาร ค่าป้ายไวนิล และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  
ที่จำเป็นในการดำเนินการตามโครงการ 
- ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระน้องนาง
เธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษ์ อัครราชกุมารี  
กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่าย 
ในการจัดสวัสดิภาพสัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.2562 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ี
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่14) พ.ศ. 2562  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการ 
กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2549 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535/ 
พระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 2535  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ 
งบประมาณฯ พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่3)
พ.ศ. 2543 
- เป็นไปตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่  
มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
ยุทธศาสตร์ที่  6  หน้าที่  192  ลำดับที่  1 
 
 
 
 
  
  

      

      
 

 
 

 

  
      



   งบเงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท 
    เงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท 
    เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน       

    
 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลปากบ่อง 

(โครงการตามพระราชดำริ) 
จำนวน 20,000 บาท 

      

 
 

 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตาม
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข โครงการอบรมหมอ
ชาวบ้านในพระราชประสงค์ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
อุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่2) พ.ศ.2563 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 
ด่วนที่สุด ที ่มท0819.2/ว1504 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 
2563 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  
ยุทธศาสตร์ที่ 6 หน้า 196 ลำดับที ่10 
  

      

    
 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลป่าซาง 

(โครงการตามพระราชดำริ) 
จำนวน 20,000 บาท 

      

 
 

 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตาม
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขโครงการรณรงค์และ
แก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพ่ือน
ใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิง 
อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
อุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่2) พ.ศ.2563 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 
ด่วนที่สุด ที ่มท0819.2/ว1504 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 
2563 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  
ยุทธศาสตร์ที่ 6 หน้า 196 ลำดับที ่10 

      



    
 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลปากบ่อง 

(โครงการตามพระราชดำริ) 
จำนวน 20,000 บาท 

      

 
 

 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตาม
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข โครงการอบรมหมอ
ชาวบ้านในพระราชประสงค์ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
อุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่2) พ.ศ.2563 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 
ด่วนที่สุด ที ่มท0819.2/ว1504 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 
2563 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  
ยุทธศาสตร์ที่ 6 หน้า 196 ลำดับที ่10 
  

      

    
 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลป่าซาง 

(โครงการตามพระราชดำริ) 
จำนวน 20,000 บาท 

      

 
 

 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตาม
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขโครงการรณรงค์และ
แก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพ่ือน
ใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิง 
อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
อุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่2) พ.ศ.2563 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 
ด่วนที่สุด ที ่มท0819.2/ว1504 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 
2563 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  
ยุทธศาสตร์ที่ 6 หน้า 196 ลำดับที ่10 
 
  

      



    
 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลปากบ่อง 

(โครงการตามพระราชดำริ) 
จำนวน 20,000 บาท 

      

 
 

 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตาม
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข โครงการอบรมหมอ
ชาวบ้านในพระราชประสงค์ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
อุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่2) พ.ศ.2563 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 
ด่วนที่สุด ที ่มท0819.2/ว1504 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 
2563 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  
ยุทธศาสตร์ที่ 6 หน้า 196 ลำดับที ่10 
  

      

    
 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลป่าซาง 

(โครงการตามพระราชดำริ) 
จำนวน 20,000 บาท 

      

 
 

 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตาม
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขโครงการรณรงค์และ
แก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพ่ือน
ใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิง 
อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
อุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่2) พ.ศ.2563 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 
ด่วนที่สุด ที ่มท0819.2/ว1504 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 
2563 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  
ยุทธศาสตร์ที่ 6 หน้า 196 ลำดับที ่10 
 
  

      



    
 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลปากบ่อง 

(โครงการตามพระราชดำริ) 
จำนวน 20,000 บาท 

      

 
 

 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตาม
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข โครงการอบรมหมอ
ชาวบ้านในพระราชประสงค์ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
อุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่2) พ.ศ.2563 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 
ด่วนที่สุด ที ่มท0819.2/ว1504 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 
2563 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  
ยุทธศาสตร์ที่ 6 หน้า 196 ลำดับที ่10 
  

      

    
 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลป่าซาง 

(โครงการตามพระราชดำริ) 
จำนวน 20,000 บาท 

      

 
 

 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตาม
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขโครงการรณรงค์และ
แก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพ่ือน
ใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิง 
อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
อุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่2) พ.ศ.2563 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 
ด่วนที่สุด ที ่มท0819.2/ว1504 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 
2563 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  
ยุทธศาสตร์ที่ 6 หน้า 196 ลำดับที ่10 
 
  

      



    
 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลปากบ่อง 

(โครงการตามพระราชดำริ) 
จำนวน 20,000 บาท 

      

 
 

 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตาม
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข โครงการอบรมหมอ
ชาวบ้านในพระราชประสงค์ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
อุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่2) พ.ศ.2563 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 
ด่วนที่สุด ที ่มท0819.2/ว1504 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 
2563 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  
ยุทธศาสตร์ที่ 6 หน้า 196 ลำดับที ่10 
  

      

    
 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลป่าซาง  

(โครงการตามพระราชดำริ) 
จำนวน 20,000 บาท 

      

 
 

 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตาม
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขโครงการรณรงค์และ
แก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพ่ือน
ใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิง 
อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
อุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่2) พ.ศ.2563 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 
ด่วนที่สุด ที ่มท0819.2/ว1504 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 
2563 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  
ยุทธศาสตร์ที่ 6 หน้า 196 ลำดับที ่10 
 
 
  

      



  งานศูนย์บริการสาธารณสุข รวม 554,000 บาท 
   งบบุคลากร รวม 554,000 บาท 
    เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 554,000 บาท 
    เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 512,000 บาท 

      

 
 

 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงิน
ปรับปรุงเงินเดือน จำนวน 1 อัตรา โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้   
12 เดือนตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ( พ.ศ. 2564-2566 )  
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดลำพูน เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้พนักงาน
เทศบาลได้รับเงินเดือน พ.ศ. 2558 
  

      

    เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 42,000 บาท 

      

 
 

 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งพนักงานเทศบาล ดังนี้ 
1. พยาบาลวิชาชีพ  ในอัตราเดือนละ 3,500  บาท  
โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้  12 เดือน  
- ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
ลำพูน  เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน  
(ฉบับที ่7) ลงวันที่  3  พฤษภาคม  พ.ศ. 2559   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

      



ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิก
จ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
  

  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 1,107,500 บาท 
   งบบุคลากร รวม 684,500 บาท 
    เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 684,500 บาท 
    เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 642,500 บาท 

      

 
 

 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงิน
ปรับปรุงเงินเดือน จำนวน 2 อัตรา โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ 
12 เดือนตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี  (พ.ศ. 2564-2566 )  
-  เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล 
จังหวัดลำพูน เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้พนักงาน 
เทศบาลได้รับเงินเดือน พ.ศ. 2558 
  

      

    เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 42,000 บาท 

      

 
 

 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งพนักงานเทศบาล  
โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้  12 เดือน ดังนี้ 
1.ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ในอัตราเดือนละ  
3,500 บาท      
- ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
ลำพูน  เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน  
(ฉบับที ่7) ลงวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ.2559   
 

      

   งบดำเนินงาน รวม 423,000 บาท 
    ค่าตอบแทน รวม 148,000 บาท 
    ค่าเช่าบ้าน จำนวน 144,000 บาท 

      

 
 

 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซื้อ ของพนักงานเทศบาลซึ่ง
มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  
และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่4) พ.ศ.2562 หนังสือกระทรวง 
มหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12  
 
  

      



    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       

    
 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/

ลูกจ้างประจำ 
จำนวน 4,000 บาท 

      

 
 

 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  ค่าบำรุง
การศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษาต่าง ๆ ให้แก ่  
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำของเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิก
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ ตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 
  

      

    ค่าใช้สอย รวม 209,000 บาท 
    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       
     รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 189,000 บาท 

      

 
 

 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการต่าง ๆ  ดังนี้  
ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ   
ค่าซักฟอก ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้น  ค่าเช่าบ้าน)  
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  ค่าเบี้ยประกัน  ค่าใช้จ่ายในการ
ดำเนินคดีตามคำพิพากษา  ค่าจ้างเหมาบริการบุคคล 
ภายนอก หรือค่าจ้างเหมาบริการอ่ืนๆ ที่เข้าลักษณะ
รายจ่ายประเภทนี้ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่  28  
พฤษภาคม  2564  
- เป็นไปตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่  
มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่ 
มท 0808.2/ว 4044  ลงวันที่ 10 กรกฎาคม  2563 
 
 
 
  

      



   
 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย

งบรายจ่ายอื่น ๆ 
      

     ค่าเดินทางไปราชการ จำนวน 15,000 บาท 

      

 
 

 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยง
เดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ  ณ ท่า
อากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้
สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายในการ
ลงทะเบียนการฝึกอบรมและสัมมนา 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ 
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ 
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
  

      

    ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 5,000 บาท 

      

 
 

 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินของเทศบาล
ที่ชำรุดเสียหาย ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  เป็นไปตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

      



    ค่าวัสดุ รวม 61,000 บาท 
    วัสดุสำนักงาน จำนวน 20,000 บาท 

      

 
 

 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุสำนักงาน เช่น เครื่องคิดเลข 
ขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษ
ขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้าอ้ีพลาสติก มู่ลี่   
ม่านปรับแสง (ต่อผืน) กระดาษ  หมึก ดินสอ ปากกา  
ยางลบ น้ำยาลบคำผิด  เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว  
ตลับผงหมึก น้ำหมึกปรินท์  เทป พีวีซี แบบใส ไม้บรรทัด  
คลิป  เข็มหมุด กระดาษคาร์บอน กระดาษไข แฟ้ม  
ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ น้ำดื่มสำหรับบริการ 
ประชาชนในสำนักงาน พวงมาลา  พวงมาลัย พานพุ่ม   
กรวยดอกไม้ฯลฯ ตลอดจนสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นใน
สำนักงาน   
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่ 
มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และ  
มท 0808.2/ว 2268 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2564 
  

      

    วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3,000 บาท 

      

 
 

 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ไขควง  
ประแจ แม่แรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีมล๊อค ล๊อค
เกียร ์ล๊อคคลัตซ์ ล๊อคพวงมาลัย ยางรถยนต์ น้ำมันเบรก  
น๊อตและสกรู สายไมล์ เพลา ฟิล์มกรองแสง น้ำกลั่น เบาะ
รถยนต์ เครื่องยนต์(อะไหล่) ชุดเกียร์รถยนต์ เบรก ครัช  
พวงมาลัย สายพานใบพัด หม้อน้ำ หัวเทียน แบตเตอรี่  
จานจ่าย ล้อ ถังน้ำมัน ไฟหน้า ตลับลูกปืน กระจกมองข้าง
รถยนต์  กันชนรถยนต์ เข็มขัดนิรภัย สายไฮดรอลิค ฯลฯ  
ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์อันเกี่ยวเนื่องกับวัสดุยานพาหนะ
และขนส่ง   
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่  
มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และ  
มท 0808.2/ว 2268 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2564 
  

      



    วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 5,000 บาท 

      

 
 

 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  เช่น   
แก๊สหุงต้ม น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล น้ำมันก๊าด น้ำมัน
เบนซิน น้ำมันเตา น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง ถ่าน ก๊าซ  
น้ำมันเกียร์ น้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ 
อันเกี่ยวเนื่องกับวัสดุเชื้่อเพลิงและหล่อลื่น ที่ใช้กับ
เครื่องจักรกลต่าง ๆ ในราชการเทศบาลตำบลป่าซาง     
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่ 
มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และ  
มท 0808.2/ว 2268 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2564 
 
  

      

    วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 3,000 บาท 

      

 
 

 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  เช่น ขาตั้ง
กล้อง ป้ายประชาสัมพันธ์  เครื่องกรอเทป เลนส์ซูม  
กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป พู่กัน สี กระดาษเขียน
โปสเตอร์  ฟิล์ม  เมมโมรี่การ์ด ฟิล์มสไลด์ แถบบันทึก 
เสียงหรือภาพ (ภาพยนตร์,วีดีโอเทป แผ่นซีดี) รูปสีหรือ
ขาวดำที่ได้จากการล้าง อัด ขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม  
เอกสารเผยแพร่ผลการดำเนินงาน ฯลฯ ตลอดจนวัสดุ
อุปกรณ์อันเกี่ยวเนื่องกับวัสดุโฆษณาและเผยแพร่   
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่ 
มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และ  
มท 0808.2/ว 2268 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2564 
 
 
 
 
 
 
 
  

      



    วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 30,000 บาท 

      

 
 

 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจาน 
บันทึกข้อมูล  อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล  
หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์   
ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์  กระดาษ
ต่อเนื่อง  สายเคเบิล  หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์
ไดร์ฟ ซีดีรอมไดร์ฟ แผ่นกรองแสง แผงแป้นอักขระหรือ
แป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เมมโมรี่ซิป เมาส์ แผ่นวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ  
ฯลฯ ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์อันเกี่ยวเนื่องกับวัสดุ
คอมพิวเตอร์   
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่ 
มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และ  
มท 0808.2/ว 2268 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2564 
  

      

    ค่าสาธารณูปโภค รวม 5,000 บาท 
    ค่าไฟฟ้า จำนวน 5,000 บาท 

      

 
 

 

เพ่ือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ  
เทศบาลตำบลป่าซาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

      



  งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 10,000 บาท 
   งบดำเนินงาน รวม 10,000 บาท 
    ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท 

   
 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย

งบรายจ่ายอื่น ๆ 
      

    
 โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ด้านคุณภาพ

ชีวิต 
จำนวน 10,000 บาท 

      

 
 

 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการช่วยเหลือประชาชนตาม
อำนาจหน้าที่ด้านคุณภาพชีวิต เช่น ส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตตามกฎหมายว่าด้วยการฟ้ืนฟูสมรรถภาพคน
พิการ รวมถึง เด็กเยาวชนผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสผู้
ไร้ที่พ่ีง ให้มีความเป็นอยู่ที่ดี 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
เพ่ือการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที ่2  
พ.ศ.2561 
- เป็นไประเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง 
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  
เพ่ิมเติม ครั้งที ่2/2565 ยุทธศาสตร์ที่ 3 หน้าที่ 23  
ลำดับที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

      



 แผนงานเคหะและชุมชน 
  

  งานไฟฟ้าและประปา รวม 185,000 บาท 
   งบเงินอุดหนุน รวม 185,000 บาท 
    เงินอุดหนุน รวม 185,000 บาท 
    เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ       

    
 ขยายเขตไฟฟ้า พร้อมไฟฟ้าสาธารณะ ซอย 6  (หลังร้านแก๊ส

ป่าซาง เชื่อมสายป่าสัก) ม.1 ต.ปากบ่อง 
จำนวน 153,500 บาท 

      

 
 

 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอ 
ป่าซาง ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าพร้อมไฟฟ้า
สาธารณะ ซอย 6 (หลังร้านแก๊สป่าซาง เชื่อม 
สายป่าสัก) ม.1 ต.ปากบ่อง 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่ 
มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
อุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่2) พ.ศ.2563 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
เปลี่ยนแปลง ครั้งที ่2/2565 หน้า 37 ลำดับที่ 1 
  

      

     ขยายเขตไฟฟ้าพร้อมไฟฟ้าสาธารณะ ซอย 1 ม.2 ต.ปากบ่อง จำนวน 31,500 บาท 

      

 
 

 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอ 
ป่าซาง  
ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าพร้อมไฟฟ้าสาธารณะ ซอย 1 
ม.2 ต.ปากบ่อง 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่ 
มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
อุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่2) พ.ศ.2563 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
เปลี่ยนแปลง ครั้งที ่2/2565 หน้า 37 ลำดับที่ 2 

      



  งานสวนสาธารณะ รวม 5,000 บาท 
   งบดำเนินงาน รวม 5,000 บาท 
    ค่าวัสดุ รวม 5,000 บาท 
    วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5,000 บาท 

      

 
 

 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น หม้อ  
กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป มีด ถัง ถาด แก้วน้ำ  
จานรอง ผงซักฟอก สบู่ น้ำยาดับกลิ่น แปรง ไม้กวาด  
เข่ง  มุ้ง  ผ้าปูที่นอน  ปลอกหมอน  หมอน ถ้วยชาม  
ช้อนส้อม ฯลฯ ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์อันเกี่ยวเนื่องกับวัสดุ
งานบ้านงานครัว  
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่ 
มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28พฤษภาคม 2564 และ  
มท 0808.2/ว 2268 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

      



  งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 1,832,650 บาท 
   งบบุคลากร รวม 584,650 บาท 
    เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 584,650 บาท 
    ค่าจ้างลูกจ้างประจำ จำนวน 263,050 บาท 

      

 
 

 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำพร้อมทั้งเงินปรับปรุง
เงินเดือนจำนวน  1  อัตรา โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้  
12 เดือนตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ( พ.ศ. 2564-2566 ) 
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล 
จังหวัดลำพูน เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับอัตราค่าจ้าง
และให้ลูกจ้างของเทศบาลได้รับค่าจ้าง (ฉบับที ่4)  
พ.ศ.2559 และ (ฉบับที ่5) พ.ศ.2561 
  

      

    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 225,600 บาท 

      

 
 

 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน  2  อัตรา  
โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี   
(พ.ศ. 2564-2566) 
  

      

    เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 96,000 บาท 

      

 
 

 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวและเงินเพ่ิมต่าง ๆ  
สําหรับพนักงานจ้าง โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้  12 เดือน  
ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ( พ.ศ. 2564-2566 )  
 -  เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล 
จังหวัดลำพูน เรื่องหลักการให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง  
และพนักงานจ้างของเทศบาลได้รับเงินค่าครองชีพ
ชั่วคราว (ฉบับที ่2) ลงวันที่ 28 กรกฎาคม  พ.ศ. 2558 
 
 
 
 
 
  

      



   งบดำเนินงาน รวม 1,248,000 บาท 
    ค่าใช้สอย รวม 1,248,000 บาท 
    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       
     รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 648,000 บาท 

      

 
 

 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการต่าง ๆ  ดังนี้  
ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ   
ค่าซักฟอก ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้น  ค่าเช่าบ้าน)  
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  ค่าเบี้ยประกัน  ค่าใช้จ่ายในการ
ดำเนินคดีตามคำพิพากษา  ค่าจ้างเหมาบริการบุคคล 
ภายนอก หรือค่าจ้างเหมาบริการอ่ืน ๆ ที่เข้าลักษณะ
รายจ่ายประเภทนี้ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่  28 พฤษภาคม  2564  
- เป็นไปตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่ มท 0808.2/
ว 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/
ว 4044  ลงวันที่ 10 กรกฎาคม  2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

      



   
 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย

งบรายจ่ายอื่น ๆ 
      

     โครงการกำจัดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลป่าซาง จำนวน 600,000 บาท 

      

 
 

 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการกำจัดขยะมูลฝอยในเขต
เทศบาล เช่น ค่าตอบแทน ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมา  
และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จำเป็นในการดำเนินการตาม
โครงการ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ี
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่14) พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการ
กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความ
เป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบบัที ่2) พ.ศ.2560 
เป็นไปตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่ มท 0808.2/
ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 หน้าที่ 183 ลำดับที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

      



 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
  

  งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 1,310,800 บาท 
   งบบุคลากร รวม 1,095,800 บาท 
    เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 1,095,800 บาท 
    เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 1,077,800 บาท 

      

 
 

 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงิน
ปรับปรุงเงินเดือน จำนวน 3 อัตรา  โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้  
12 เดือนตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี  (พ.ศ. 2564-2566 )  
-  เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล 
จังหวัดลำพูน เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้พนักงาน 
เทศบาลได้รับเงินเดือน พ.ศ. 2558 
  

      

    เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 18,000 บาท 

      

 
 

 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งพนักงานเทศบาล  
โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้  12 เดือน ดังนี้   
  1.หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน ในอัตราเดือนละ   
1,500  บาท   
- ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
ลำพูน  เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน  
(ฉบับที ่7) ลงวันที่  3  พฤษภาคม  พ.ศ. 2559   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

      



(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
ยุทธศาสตร์ ที่  3  หน้าที่  159  ลำดับที่  2 

   งบดำเนินงาน รวม 215,000 บาท 
    ค่าใช้สอย รวม 215,000 บาท 

   
 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย

งบรายจ่ายอื่น ๆ 
      

    
 โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบล 

ป่าซาง 
จำนวน 15,000 บาท 

      

 
 

 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนา
ศักยภาพเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลป่าซาง เช่น  
ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่จำเป็น
ในการดำเนินโครงการ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
เพ่ือช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
ยุทธศาสตร์ ที ่ 3  หน้าที่  159  ลำดับที่  1 
  

      

     โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีในเขตเทศบาลตำบลป่าซาง จำนวน 50,000 บาท 

      

 
 

 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนา
ศักยภาพสตรีในเขตเทศบาลตำบลป่าซาง  เช่น  
ค่าวิทยากร  ค่าวัสดุอุปกรณ ์ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่จำเป็น
ในการดำเนินโครงการ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
เพ่ือช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
  

      



     โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลป่าซาง จำนวน 50,000 บาท 

      

 
 

 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการโรงเรียน
ผู้สูงอายุเทศบาลตำบลป่าซาง  เช่น ค่าวิทยากร  ค่าวัสดุ
อุปกรณ์  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการดำเนิน
โครงการ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
เพ่ือช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
ยุทธศาสตร์ ที ่ 3  หน้าที่  168  ลำดับที่  14 
  

      

    
 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ "สูงวัยอย่างมี

คุณค่า ชราอย่างมีศักดิ์ศร"ี 
จำนวน 50,000 บาท 

      

 
 

 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ "สูงวัยอย่างมีคุณค่า ชราอย่างมี
ศักดิ์ศร"ี  เช่น ค่าวิทยากร  ค่าวัสดุอุปกรณ์  และค่าใช้จ่าย
อ่ืนๆ ที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
เพ่ือช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
ยุทธศาสตร์ ที ่ 3  หน้าที่  163  ลำดับที่  7 
 

      



    

 โครงการส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ดูแลคน
พิการ ผู้ด้อยโอกาส เทศบาลตำบลป่าซาง (หลักสูตรการทำ
โคมไฟล้านนาและหลักสูตรการตัดเย็บเสื้อผ้า) 

จำนวน 30,000 บาท 

      

 
 

 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมอาชีพ 
สร้างรายได้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ดูแลคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส  
เทศบาลตำบลป่าซาง (หลักสูตรการทำโคมไฟล้านนาและ 
หลักสูตรการตัดเย็บเสื้อผ้า)  เช่น ค่าวิทยากร  ค่าวัสดุ
อุปกรณ์   
และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่นพ.ศ. 2557 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
เพ่ือช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 หน้าที่ 172 ลำดับที่ 20  

      

     โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพการทำอาหาร จำนวน 20,000 บาท 

      

 
 

 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมส่งเสริม
อาชีพการทำอาหาร เช่น ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
เพ่ือช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
ยุทธศาสตร์ ที ่ 3  หน้าที่  170  ลำดับที่  17 

      

  



แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
  

  งานกีฬาและนันทนาการ รวม 958,100 บาท 
   งบบุคลากร รวม 376,600 บาท 
    เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 376,600 บาท 
    เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 376,600 บาท 

      

 
 

 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงิน
ปรับปรุงเงินเดือน จำนวน 1 อัตรา โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้   
12 เดือนตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี  (พ.ศ. 2564-2566 )  
-  เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล 
จังหวัดลำพูน เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้พนักงาน 
เทศบาลได้รับเงินเดือน พ.ศ. 2558 
  

      

   งบดำเนินงาน รวม 505,000 บาท 
    ค่าใช้สอย รวม 475,000 บาท 
    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       
     รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 305,000 บาท 

      

 
 

 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการต่าง ๆ  ดังนี้  
ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ   
ค่าซักฟอก ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้น  ค่าเช่าบ้าน)  
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  ค่าเบี้ยประกัน  ค่าใช้จ่ายในการ
ดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ
บุคคลภายนอก หรือค่าจ้างเหมาบริการอ่ืนๆ  
ที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่   
28 พฤษภาคม  2564  
- เป็นไปตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่  
มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่ 
มท 0808.2/ว 4044  ลงวันที่ 10 กรกฎาคม  2563 

      



   
 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย

งบรายจ่ายอื่น ๆ 
      

     โครงการแข่งขันกีฬาชุมชน สัมพันธ์ต้านยาเสพติด จำนวน 150,000 บาท 

      

 
 

 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการแข่งขันกีฬา
ชุมชนสัมพันธ์ต้านยาเสพติด  เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร  
ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ  ค่าป้ายไวนิล   
และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จำเป็นในการดำเนินการตาม
โครงการ   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ  
การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก 
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2562 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  
ยุทธศาสตร์ที่  5  หน้าที่  191  ลำดับที่  1  

      

      
 

 
 

       

    
 โครงการสวนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระ

ราชพิธีบรมราชาภิเษก 
จำนวน 10,000 บาท 

      

 
 

 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำสวนเฉลิมพระ
เกียรต ิเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก เช่น ต้นไม้ ดอกไม้ หญ้า ปุ๋ย ดิน วัสดุเพาะชำ  
สปริงเกอร์ ฯลฯ และวัสดุอ่ืนที่จำเป็นในการดำเนิน
โครงการ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ 
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 หน้าที่  173  ลำดับที่  1 

      



    ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 10,000 บาท 

      

 
 

 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินของเทศบาล
ที่ชำรุดเสียหาย ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  เป็นไปตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
  

      

    ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท 
    วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 10,000 บาท 

      

 
 

 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  เช่น   
แก๊สหุงต้ม น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล น้ำมันก๊าด น้ำมัน
เบนซิน น้ำมันเตา น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง ถ่าน ก๊าซ  
น้ำมันเกียร์ น้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์อัน
เกี่ยวเนื่องกับวัสดุเชื้่อเพลิงและหล่อลื่น ที่ใช้กับ
เครื่องจักรกลต่าง ๆ ในราชการเทศบาลตำบลป่าซาง     
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่ 
มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และ  
มท 0808.2/ว 2268 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2564 
  

      

    วัสดุการเกษตร จำนวน 10,000 บาท 

      

 
 

 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุการเกษตร เช่น สปริงเกลอร์
(Sprinkler) จอบหมุน  จานพรวน  กระชัง  มีดตัดต้นไม ้ 
ปุ๋ย ยาป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและสัตว์  อาหารสัตว์ พืช
และสัตว์  พันธุ์สัตว์ปีกและสัตว์น้ำ น้ำเชื้อพันธุ์สัตว์ วัสดุ
เพาะชำ อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืชเช่น ใบมีด เชือก  
ผ้าใบหรือผ้าพลาสติก หน้ากากป้องกันแก๊สพิษ หัว
กะโหลกดูดน้ำ ฯลฯ  ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์อันเกี่ยวเนื่อง
กับวัสดุการเกษตร   
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่ 
มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และ  
มท 0808.2/ว 2268 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2564 
 
  

      



    วัสดุกีฬา จำนวน 10,000 บาท 

      

 
 

 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุกีฬา เช่น  ห่วงยาง ลูกฟุตบอล  
ลูกปิงปอง ไม้ตีปิงปอง ลูกแชร์บอล ไม้แบดมินตัน  
ลูกแบดมินตัน ไม้เทนนิส ลูกเทนนิส เชือกกระโดด  
ดาบสองมือ ตะกร้อ ตะกร้าหวายแชร์บอล ตาข่ายกีฬา  
เช่น ตาข่ายตะกร้อ วอลเล่ย์บอล เป็นต้น นกหวีด นาฬิกา
จับเวลา นวม ลูกทุ่มน้ำหนัก เสาตาข่ายกีฬา เช่น  เสาตา
ข่ายตะกร้อ ห่วงบาสเก็ตบอลเหล็ก ฯลฯ  
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่ 
มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และ  
มท 0808.2/ว 2268 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2564  
  

      

   งบลงทุน รวม 76,500 บาท 
    ค่าครุภัณฑ ์ รวม 76,500 บาท 
    ครุภัณฑ์กีฬา       
     เครื่องออกกำลังกาย  จำนวน 76,500 บาท 

      

 
 

 

เพ่ือจัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย ราคา 76,500 บาท  
(ตามราคาท้องตลาด/ท้องถิ่น) ประกอบด้วย 
1. เครื่องบริหารข้อเข่า 
2. เครื่องบริหารข้อสะโพก 
3. เครื่องบริหารไหล่และข้อสะโพก 
4. เครื่องดึงไหล่ 
5. เครื่องซิทอัพหน้าท้อง 
6. เครื่องนวดฝ่าเท้า 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ 
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  
หน้าที่  217  ลำดับที่  1 
 
 
 
  

      



  งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 1,473,600 บาท 
   งบบุคลากร รวม 376,600 บาท 
    เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 376,600 บาท 
    เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 376,600 บาท 

      

 
 

 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงิน
ปรับปรุงเงินเดือน จำนวน 1 อัตรา โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้   
12 เดือน ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี  (พ.ศ. 2564-2566 )  
-  เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล 
จังหวัดลำพูน เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้พนักงาน 
เทศบาลได้รับเงินเดือน พ.ศ. 2558 
  

      

   งบดำเนินงาน รวม 635,000 บาท 
    ค่าใช้สอย รวม 635,000 บาท 

   
 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย

งบรายจ่ายอื่น ๆ 
      

     โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง จำนวน 150,000 บาท 

      

 
 

 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานประเพณีลอย
กระทง เช่น เงินรางวัล ค่าทราย ค่าป้าย ค่าจัดขบวน และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการดำเนินการตามโครงการ   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ 
การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 
- เป็นไปตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่  
มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  
ยุทธศาสตร์ที่  3  หน้าที่  174  ลำดับที่ 2 
 
 
 
  

      



     โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ จำนวน 100,000 บาท 

      

 
 

 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานประเพณี
สงกรานต์ เช่น  ค่าป้าย ค่าจัดสถานที่ ค่าแถลงข่าว  
ค่าเครื่องเสียง ค่าขบวน ค่าอาหารทำการนอกเวลา และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในการดำเนินการตามโครงการ   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ  
การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 
- เป็นไปตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่  
มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  
ยุทธศาสตร์ที่  3 หน้าที่  174  ลำดับที่  3 
  

      

     โครงการถวายเทียนเข้าพรรษา จำนวน 15,000 บาท 

      

 
 

 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการถวายเทียนเข้าพรรษา  
เช่น ค่าปัจจัยไทยธรรม ค่าดอกไม้ ธูป เทียน ค่าต้นเทียน   
ค่าป้าย ค่าสนับสนุนขบวนและค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ  ที่จำเป็น
ในการดำเนินการตามโครงการ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ  
การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 
- เป็นไปตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่  
มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  
ยุทธศาสตร์ที่  3 หน้าที่  175   ลำดับที่  5 
 
 
 
 
  

      



     โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้าน จำนวน 20,000 บาท 

      

 
 

 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น
และปราชญ์ชาวบ้าน เช่น ค่าป้าย ค่าจดัสถานที ่ 
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการดำเนินการตามโครงการ   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ  
การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 
- เป็นไปตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่  
มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  
ยุทธศาสตร์ที่  3 หน้าที่  174  ลำดับที่  1 
  

      

     โครงการฮ่วมใจ๋สืบสาน ตำนานป่าซาง จำนวน 350,000 บาท 

      

 
 

 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฮ่วมใจ๋สืบสานตำนาน 
ป่าซาง เช่น  ค่าป้าย  ค่าจัดสถานที ่ ค่าแถลงข่าว   
ค่าเครื่องเสียง  และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จำเป็นในการ
ดำเนินการตามโครงการ   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรม
สาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 
- เป็นไปตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่ มท 0808.2/
ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  
เพ่ิมเติม ครั้งที ่1/2565 ยุทธศาสตร์ที่  3 หน้าที่  1   
ลำดับที่  1 
 
 
 
  

      



   งบเงินอุดหนุน รวม 462,000 บาท 
    เงินอุดหนุน รวม 462,000 บาท 
    เงินอุดหนุนส่วนราชการ       

    

 อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอป่าซาง 1.โครงการสนับสนุน 
งานเทศกาลลำไยจังหวัดลำพูน จำนวน 12,000 บาท  
2.โครงการสนับสนุนงานพระนางจามเทวีและ งานฤดูหนาว
จังหวัดลำพูน จำนวน 30,000 บาท 3.โครงการสนับสนุนงาน
ประเพณีสงกรานต์ อำเภอป่าซาง จำนวน 50,000 บาท 

จำนวน 92,000 บาท 

      

 
 

 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าดำเนินการ ดังนี้ 
1. โครงการสนับสนุนงานเทศกาลลำไยจังหวัดลำพูน   
จำนวน  12,000 บาท 
2. โครงการสนับสนุนงานพระนางจามเทวีและ 
งานฤดูหนาวจังหวัดลำพูน จำนวน  30,000 บาท 
3. โครงการสนับสนุนงานประเพณีสงกรานต์ 
อำเภอป่าซาง  จำนวน  50,000 บาท 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
อุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ 2559  แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที ่2) พ.ศ.2563 
- เป็นไปตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่  
มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 หน้าที่  175  ลำดับที่  4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

      



    เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน       

    

 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 1 ตำบลป่าซาง โครงการ
ประเพณีสรงน้ำ พระบรมสารีริกธาตุสรงน้ำกู่อัฐิครูบาอดีต
เจ้าอาวาสวัดป่าซางงาม 

จำนวน 20,000 บาท 

      

 
 

 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการประเพณีสรงน้ำพระบรม
สารีริกธาตุสรงน้ำกู่อัฐิครูบาอดีตเจ้าอาวาสวัดป่าซางงาม   
จำนวน  20,000 บาท    
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
อุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ 2559 แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที ่2)พ.ศ.2563 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว
1791 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว
4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  
ยุทธศาสตร์ที่ 3  หน้าที่  178  ลำดับที่  15 
  

      

    

 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 1 ตำบลป่าซาง โครงการ
ประเพณีสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุเจ้า และสรงน้ำกู่อัฐิครูบา
อดีตเจ้าอาวาสวัดพานิชสิทธิการาม 

จำนวน 20,000 บาท 

      

 
 

 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการประเพณีสรงน้ำพระบรม
สารีริกธาตุเจ้า และสรงน้ำกู่อัฐิครูบาอดีตเจ้าอาวาสวัด
พานิชสิทธิการาม  จำนวน  20,000 บาท    
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
อุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ 2559 แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที ่2)พ.ศ.2563 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว
1791 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว
4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  
ยุทธศาสตร์ที่ 3  หน้าที่  178  ลำดับที่  14 

      



- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  
ยุทธศาสตร์ที่ 3  หน้าที่  176  ลำดับที่  7 

    

 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 1 ตำบลป่าซาง โครงการ
ประเพณีใส่ขันดอกไม้บูชาเสาอินทขิลเสาหลักเมืองป่าซาง 
สรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุและสรงน้ำรูปเหมือน ครูบาอดีต
เจ้าอาวาสวัดอินทขิล 

จำนวน 20,000 บาท 

      

 
 

 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการประเพณีใส่ขันดอกไม้บูชา 
เสาอินทขิลเสาหลักเมืองป่าซาง สรงน้ำพระบรม
สารีริกธาตุและสรงน้ำรูปเหมือนครูบาอดีตเจ้าอาวาสวัด
อินทขิล  จำนวน  20,000 บาท    
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
อุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ 2559 แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที ่2)พ.ศ.2563 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว
1791 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว
4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  
ยุทธศาสตร์ที่ 3  หน้าที่  177  ลำดับที่  13 
  

      

    

 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 2 ตำบลปากบ่อง 
โครงการประเพณี สรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุและกู่อัฐิ อดีต
เจ้าอาวาสวัดท่าต้นงิ้ว 

จำนวน 20,000 บาท 

      

 
 

 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการประเพณีสรงน้ำพระบรม
สารีริกธาตุและกู่อัฐิอดีตเจ้าอาวาสวัดท่่าต้นงิ้ว  
จำนวน 20,000 บาท    
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
อุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ 2559 แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที ่2)พ.ศ.2563 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว
1791 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว
4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565  

      



    

 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 2 ตำบลป่าซาง โครงการ
ประเพณีสรงน้ำ พระธาตุและกู่ครูบาอดีตเจ้าอาวาสวัด 
บ้านล้อง 

จำนวน 20,000 บาท 

      

 
 

 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการประเพณีสรงน้ำพระธาตุ
และกู่ครูบาอดีตเจ้าอาวาสวัดบ้านล้อง   
จำนวน  20,000 บาท    
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
อุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ 2559 แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที ่2)พ.ศ.2563 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว
1791 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว
4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  
ยุทธศาสตร์ที่ 3  หน้าที่  176  ลำดับที่  8 
  

      

    

 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 3 ตำบลปากบ่อง 
โครงการประเพณีสรงน้ำพระธาตุ และรูปเหมือนครูบาอดีต
เจ้าอาวาสวัดธรรมสังเวช (วัดหนองสลีก) 

จำนวน 20,000 บาท 

      

 
 

 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการประเพณีสรงน้ำพระธาตุ
และรูปเหมือนครูบาอดีตเจ้าอาวาส วัดธรรมสังเวช  
(วัดหนองสลีก)  จำนวน  20,000 บาท    
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
อุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ 2559 แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที ่2)พ.ศ.2563 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว
1791 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว
4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  
ยุทธศาสตร์ที่ 3  หน้าที่  177  ลำดับที่  10 

      



    
 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 3 ตำบลป่าซาง โครงการ

ประเพณีสรงน้ำพระธาตุศรีจอมยอง วัดฉางข้าวน้อยเหนือ 
จำนวน 20,000 บาท 

      

 
 

 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการประเพณีสรงน้ำพระธาตุ 
ศรีจอมยอง วัดฉางข้าวน้อยเหนือ จำนวน 20,000 บาท    
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
อุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ 2559 แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที ่2)พ.ศ.2563 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว
1791 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว
4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  
ยุทธศาสตร์ที่ 3  หน้าที่  177  ลำดับที่  12 
  

      

    

 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 4 ตำบลปากบ่อง 
โครงการประเพณีสรงน้ำ พระธาตุและกู่ครูบาอดีต เจ้าอาวาส
วัดหนองผำ 

จำนวน 20,000 บาท 

      

 
 

 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการประเพณีสรงน้ำพระธาตุ
และกู่ครูบาอดีตเจ้าอาวาสวัดหนองผำ  
จำนวน 20,000 บาท    
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
อุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ 2559 แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที ่2)พ.ศ.2563 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว
1791 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว
4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  
ยุทธศาสตร์ที่ 3  หน้าที่  176  ลำดับที่  9 
 
  

      



    

 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 4 ตำบลป่าซาง โครงการ
ประเพณีสรงน้ำพระธาตุกู่อัฐิ ครูบาคันธา (ครูบาคางเป็ด)  
วัดฉางข้าวน้อยใต้ 

จำนวน 20,000 บาท 

      

 
 

 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการประเพณีสรงน้ำพระธาตุ 
กู่อัฐิครูบาคันธา (ครูบาคางเป็ด) วัดฉางข้าวน้อยใต้  
จำนวน 20,000 บาท    
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
อุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ 2559 แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที ่2)พ.ศ.2563 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว
1791 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว
4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  
ยุทธศาสตร์ที่ 3  หน้าที่  177  ลำดับที่  11 
  

      

    
 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 5 ตำบลปากบ่อง 

โครงการแข่งขันเรือยาววัดบ้านก้อง 
จำนวน 150,000 บาท 

      

 
 

 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการแข่งขันเรือยาว 
วัดบ้านก้อง  จำนวน  150,000 บาท    
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
อุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ 2559 แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที ่2) พ.ศ.2563 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว
1791 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว
4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  
ยุทธศาสตร์ที่ 3  หน้าที่  178  ลำดับที่  17 
 
  

      



    
 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 5 ตำบลปากบ่อง 

โครงการประเพณีสรงน้ำพระธาตุ และกู่ครูบาวัดบ้านก้อง 
จำนวน 20,000 บาท 

      

 
 

 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการประเพณีสรงน้ำพระธาตุ
และกู่ครูบาวัดบ้านก้อง  จำนวน  20,000 บาท    
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
อุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ 2559 แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที ่2) พ.ศ.2563 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/
ว 1791 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 
- เป็นไปตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่ มท 0808.2/
ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  
ยุทธศาสตร์ที่ 3  หน้าที่  176  ลำดับที่  6 
  

      

    

 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 5 ตำบลป่าซาง โครงการ
ประเพณีแห่ไม้ก้ำ และสรงน้ำพระธาตุกู่อัฐิ ครูบาอดีต 
เจ้าอาวาสวัดหนองหอย 

จำนวน 20,000 บาท 

      

 
 

 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการประเพณีแห่ไม้ก้ำและสรง
น้ำพระธาตุกู่อัฐิครูบาอดีตเจ้าอาวาสวัดหนองหอย   
จำนวน  20,000 บาท    
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
อุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ 2559 แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที ่2) พ.ศ.2563 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว
1791 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว
4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  
ยุทธศาสตร์ที่ 3  หน้าที่  178  ลำดับที่  16 
 
 
  

      



ลงวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ.2559 

 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
  

  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 4,086,200 บาท 
   งบบุคลากร รวม 1,503,300 บาท 
    เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 1,503,300 บาท 
    เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 1,332,900 บาท 

      

 
 

 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงิน
ปรับปรุงเงินเดือน จำนวน 3 อัตรา โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้   
12 เดือน ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564-2566)  
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล 
จังหวัดลำพูน เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้พนักงาน 
เทศบาลได้รับเงินเดือน พ.ศ. 2558 
  

      

    เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 67,200 บาท 

      

 
 

 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงาน  ดังนี้ 
(1) ค่าตอบแทนรายเดือนผู้อำนวยการกองช่าง   
(นักบริหารงานช่าง ระดับกลาง) ในอัตราเดือนละ  
5,600 บาท จำนวน 12 เดือน  เป็นเงิน 67,200 บาท  
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
ลำพูน  เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน  
(ฉบับที ่7) ลงวันที่ 3 พฤษภาคมพ.ศ. 2559 
  

      

    เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 103,200 บาท 

      

 
 

 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งพนักงานเทศบาล ดังนี้ 
1.ผู้อำนวยการกองช่าง   ในอัตราเดือนละ 5,600 บาท   
2.หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง  
ในอัตราเดือนละ 1,500  บาท   
3.หัวหน้าฝ่ายการโยธา  ในอัตราเดือนละ  1,500  บาท   
โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้  12 เดือน ตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลำพูน  เรื่อง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการ
จ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับที ่7)   

      



   งบดำเนินงาน รวม 2,494,400 บาท 
    ค่าตอบแทน รวม 146,400 บาท 
    ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 10,000 บาท 

      

 
 

 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  
ให้แก่พนักงาน ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ที่มา
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
จ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2559 
  

      

    ค่าเช่าบ้าน จำนวน 72,000 บาท 

      

 
 

 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน  ค่าเช่าซื้อ  ของพนักงานเทศบาล
ซึ่งมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  
และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่4) พ.ศ.2562 หนังสือ 
กระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่  
12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการ 
เบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
  

      

    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       

    
 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/

ลูกจ้างประจำ 
จำนวน 39,400 บาท 

      

 
 

 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  ค่าบำรุง
การศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษาต่าง ๆ ให้แก ่  
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำของเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิก
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ ตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 
 
 
 
  

      



     เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้ได้รับบำนาญ จำนวน 25,000 บาท 

      

 
 

 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  ค่าบำรงุ
การศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษาต่าง ๆ ให้แก ่  
ผู้ได้รับบำนาญ ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
ได ้ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 
  

      

    ค่าใช้สอย รวม 1,118,000 บาท 
    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       
     รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 1,038,000 บาท 

      

 
 

 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการต่าง ๆ  ดังนี้  
ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ   
ค่าซักฟอก ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้น  ค่าเช่าบ้าน)  
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  ค่าเบี้ยประกัน  ค่าใช้จ่ายในการ
ดำเนินคดีตามคำพิพากษา  ค่าจ้างเหมาบริการบุคคล 
ภายนอก หรือค่าจ้างเหมาบริการอ่ืนๆ ที่เข้าลักษณะ
รายจ่ายประเภทนี้ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่   
28 พฤษภาคม  2564  
- เป็นไปตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่  
มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่ 
มท 0808.2/ว 4044  ลงวันที่ 10 กรกฎาคม  2563 
 
 
 
 
 
  

      



   
 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย

งบรายจ่ายอื่น ๆ 
      

     ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 30,000 บาท 

      

 
 

 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยง
เดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ  ณ ท่า
อากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้
สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายในการ
ลงทะเบียนการฝึกอบรมและสัมมนา 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ 
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ 
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
  

      

    ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 50,000 บาท 

      

 
 

 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินของเทศบาล
ที่ชำรุดเสียหาย ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  เป็นไปตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และ มท 0808.2/
ว 2268 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

      



    ค่าวัสดุ รวม 550,000 บาท 
    วัสดุสำนักงาน จำนวน 20,000 บาท 

      

 
 

 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุสำนักงาน เช่น เครื่องคิดเลข 
ขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษ
ขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้าอ้ีพลาสติก มู่ลี่   
ม่านปรับแสง (ต่อผืน) กระดาษ  หมึก ดินสอ ปากกา 
ยางลบ น้ำยาลบคำผิด  เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว  
ตลับผงหมึก น้ำหมึกปรินท์  เทป พีวีซี แบบใส ไม้บรรทัด  
คลิป  เข็มหมุด กระดาษคาร์บอน กระดาษไข แฟ้ม  
ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ น้ำดื่มสำหรับบริการ 
ประชาชนในสำนักงาน พวงมาลา  พวงมาลัย พานพุ่ม   
กรวยดอกไม้ ฯลฯ ตลอดจนสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นใน
สำนักงาน   
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่ 
มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และ  
มท 0808.2/ว 2268 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2564 
  

      

    วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 150,000 บาท 

      

 
 

 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น  ไมโครโฟน  
ขาตั้งไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า  
เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า  มาตรสำหรับตรวจวงจรไฟฟ้า  
เครื่องประจุไฟ  ฟิวส์  เทปพันสายไฟฟ้า  สายไฟฟ้า   
หลอดไฟฟ้า  หลอดไฟ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า  
สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดวิทยุทรานซิตเตอร์และชิ้นส่วนวิทยุ  
ลูกถ้วยสายอากาศ รีซีสเตอร์ มูฟวิ่งคอยส์คอนเดนเซอร์  
ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์ เบรกเกอร์ ฯลฯ ตลอดจนวัสดุ
อุปกรณ์อันเกี่ยวเนื่องกับวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่ 
มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และ  
มท 0808.2/ว 2268 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2564 
 
  

      



    วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5,000 บาท 

      

 
 

 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น หม้อ  
กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป มีด ถัง ถาด แก้วน้ำ   
จานรอง ผงซักฟอก สบู่ น้ำยาดับกลิ่น แปรง ไม้กวาด  
เข่ง มุ้ง ผ้าปูที่นอน  ปลอกหมอน  หมอน ถ้วยชาม  
ช้อนส้อม ฯลฯ ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์อันเกี่ยวเนื่องกับวัสดุ
งานบ้านงานครัว  
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่ 
มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28พฤษภาคม 2564 และ  
มท 0808.2/ว 2268 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2564 
 
  

      

    วัสดุก่อสร้าง จำนวน 200,000 บาท 

      

 
 

 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ ค้อน คีม  
ชะแลง จอบ สิ่ว  เสียม  เลื่อย  ขวาน กบไสไม ้เทปวัด
ระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก เช่น ตลับเมตร ลูกดิ่ง สว่าน
มือ  โถส้วม อ่างล้างมือ  น้ำมันทาไม ้ ทินเนอร์  สี
ปูนซีเมนต์ ทราย อิฐหรือซีเมนต์บล็อก กระเบื้อง  
สังกะสี ตะปู เหล็กเส้น แปรงทาสี ปูนขาว ท่อน้ำและ 
อุปกรณ์ประปา ฯลฯ  ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์อันเกี่ยวเนื่อง
กับวัสดุก่อสร้าง   
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่ 
มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และ  
มท 0808.2/ว 2268 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2564 
 
 
 
 
 
 
 
  

      



    วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 30,000 บาท 

      

 
 

 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ไขควง  
ประแจ แม่แรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีมล๊อค ล๊อค
เกียร ์ล๊อคคลัตซ์ ล๊อคพวงมาลัย ยางรถยนต์ น้ำมันเบรก  
น๊อตและสกรู สายไมล์ เพลา ฟิล์มกรองแสง น้ำกลั่น เบาะ
รถยนต์ เครื่องยนต์(อะไหล่) ชุดเกียร์รถยนต์ เบรก ครัช  
พวงมาลัย สายพานใบพัด  หม้อน้ำ หัวเทียน แบตเตอรี่  
จานจ่าย ล้อ ถังน้ำมัน ไฟหน้า ตลับลูกปืน กระจกมองข้าง
รถยนต์ กันชนรถยนต์ เข็มขัดนิรภัย สายไฮดรอลิค ฯลฯ 
ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์อันเกี่ยวเนื่องกับวัสดุยานพาหนะ
และขนส่ง   
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 
มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และ  
มท 0808.2/ว 2268 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2564 
 
  

      

    วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 100,000 บาท 

      

 
 

 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  เช่น   
แก๊สหุงต้ม น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล น้ำมันก๊าด น้ำมัน
เบนซิน น้ำมันเตา น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง ถ่าน ก๊าซ  
น้ำมันเกียร์ น้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์อัน
เกี่ยวเนื่องกับวัสดุเชื้่อเพลิงและหล่อลื่น ที่ใช้กับ
เครื่องจักรกลต่าง ๆ ในราชการเทศบาลตำบลป่าซาง     
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่ 
มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และ  
มท 0808.2/ว 2268 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2564 
 
 
 
 
 
  

      



    วัสดุการเกษตร จำนวน 10,000 บาท 

      

 
 

 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุการเกษตร เช่น สปริงเกลอร์
(Sprinkler) จอบหมุน  จานพรวน  กระชัง  มีดตัดต้นไม ้ 
ปุ๋ย  ยาป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและสัตว์  อาหารสัตว์  
พืชและสัตว์  พันธุ์สัตว์ปีกและสัตว์น้ำ น้ำเชื้อพันธุ์สัตว์  
วัสดุเพาะชำ อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืชเช่น ใบมีด เชือก 
ผ้าใบหรือผ้าพลาสติก หน้ากากป้องกันแก๊สพิษ  
หวักะโหลกดูดน้ำ ฯลฯ  ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ 
อันเกี่ยวเนื่องกับวัสดุการเกษตร   
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่ 
มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และ  
มท 0808.2/ว 2268 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2564 
 
  

      

    วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 5,000 บาท 

      

 
 

 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  เช่น ขาตั้ง
กล้อง ป้ายประชาสัมพันธ์  เครื่องกรอเทป เลนส์ซูม  
กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป พู่กัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร์   
ฟิล์ม  เมมโมรี่การ์ด ฟิล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ  
(ภาพยนตร์,วีดีโอเทป แผ่นซีดี) รูปสีหรือขาวดำที่ได้จาก
การล้าง อัด ขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม เอกสารเผยแพร่ผล
การดำเนินงาน ฯลฯ ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์อันเกี่ยวเนื่อง
กับวัสดุโฆษณาและเผยแพร่   
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่ 
มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และ  
มท 0808.2/ว 2268 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2564 
 
 
 
 
 
  

      



    วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 30,000 บาท 

      

 
 

 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจาน 
บันทึกข้อมูล  อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล  
หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์   
ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์  กระดาษ
ต่อเนื่อง  สายเคเบิล  หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์
ไดร์ฟ ซีดีรอมไดร์ฟ แผ่นกรองแสง แผงแป้นอักขระหรือ
แป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เมมโมรี่ซิป เมาส์ แผ่นวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ  
ฯลฯ  ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์อันเกี่ยวเนื่องกับวัสดุ
คอมพิวเตอร์   
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่ 
มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และ  
มท 0808.2/ว 2268 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2564 
 
  

      

    ค่าสาธารณูปโภค รวม 680,000 บาท 
    ค่าไฟฟ้า จำนวน 680,000 บาท 

      

 
 

 

เพ่ือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าโครงการสูบน้ำด้วยพลังงาน
ไฟฟ้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

      



   งบลงทุน รวม 88,500 บาท 
    ค่าครุภัณฑ ์ รวม 88,500 บาท 
    ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ       
     เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 5 กิโลวัตต ์ จำนวน 58,500 บาท 

      

 
 

 

เพ่ือจัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 5 กิโลวัตต์  
จำนวน 1 เครื่อง ราคา 58,500 บาท (ตามบัญชีราคา 
มาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม 2564) โดยมี 
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
1) ขนาด 5 กิโลวัตต์ขึ้นไป เป็นเครื่องยนต์ดีเซล 
2) ทุกขนาดที่กำหนดเป็นขนาดกิโลวัตต์ขั้นต่ำ 
3) รายละเอียดประกอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแต่ละชุดมีดังนี้ 
   (1) แผงสวิตซ์ 1 อัน 
   (2) โวลต์มิเตอร์ 1 อัน 
   (3) แอมมิเตอร์ 1 อัน 
   (4) หลอดไฟแสงสว่างพร้อมข้ัว 1 ชุด 
   (5) สวิตช์ปิด - เปิดหลอดไฟ 1 อัน 
   (6) คัตเอาต์ 1 อัน 
   (7) ที่เสียบปลั๊ก 2 จุด 
   (8) ฟรีเควนซีมิเตอร์ 1 อัน (สำหรับขนาด 10 กิโลวัตต์
ขึ้นไป) 
4) คุณสมบัติทำงเทคนิคทั่วไป 
   (1) ไฟ AC 220 โวลต์ ชนิดยกเดียว 50 เฮิรตซ์ 
   สำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดน้อยกว่า 10 กิโลวัตต์ 
   (2) ไฟ AC 380/220 โวลต์ ชนิด 3 ยก 4 สาย หรือ 
   220 โวลต์ ชนิด 3 ยก 3 สาย 50 เฮิรตซ์ 
   สำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า  
10 กิโลวัตต์ 
   (3) มีเครื่องควบคุมแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ (Automatic  
   Voltage Regulation Control) โดยมีอัตราการ 
   เปลี่ยนแปลง ดังนี้ 
   - ไม่เกิน + 5 , - 5 % สำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 
   น้อยกว่า 5 กิโลวัตต์ 

      



   - ไม่เกิน + 2.5 , - 2.5 % สำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
ขนาดไม่น้อยกว่า 5 กิโลวัตต์       
  (4) สำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่มีขนาดไม่น้อยกว่า  
5 กิโลวัตต์ สามารถใช้ได้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีค่า  
Power Factor ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

      

 
 

 

  (5) เครื่องกำเนิดไฟฟ้าทุกขนาดส่งกำลังขับโดยตรง  
(Direct Coupling)  
5) ราคาไม่รวมค่าติดตั้ง 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ 
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  
เพ่ิมเติม ครั้งที ่2/2565  หน้าที ่ 27  ลำดับที่  4 
  

      

    ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์       
     ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จำนวน 30,000 บาท 

      

 
 

 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ที่ชำรุด
เสียหายให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่ 
มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และ  
มท 0808.2/ว 2268 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

      



  งานก่อสร้าง รวม 9,006,100 บาท 
   งบบุคลากร รวม 2,096,100 บาท 
    เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 2,096,100 บาท 
    เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 1,212,000 บาท 

      

 
 

 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงิน
ปรับปรุงเงินเดือน จำนวน 4 อัตรา โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้   
12 เดือน ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564-2566)  
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล 
จังหวัดลำพูน เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้พนักงาน 
เทศบาลได้รับเงินเดือน พ.ศ. 2558 
 
  

      

    ค่าจ้างลูกจ้างประจำ จำนวน 565,260 บาท 

      

 
 

 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำพร้อมทั้งเงินปรับปรุง
เงินเดือน จำนวน  2  อัตรา โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้  
12 เดือน ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564-2566)  
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล 
จังหวัดลำพูน เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับอัตราค่าจ้าง
และให้ลูกจ้างของเทศบาลได้รับค่าจ้าง (ฉบับที ่4)  
พ.ศ.2559 และ (ฉบับที ่5)พ.ศ.2561 
 
  

      

    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 276,000 บาท 

      

 
 

 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน   2  อัตรา  
โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี   
(พ.ศ. 2564-2566) 
 
 
 
 
  

      



    เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 42,840 บาท 

      

 
 

 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวและเงินเพ่ิมต่าง ๆ  
สําหรับพนักงานจ้าง โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้  12 เดือน  
ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ( พ.ศ. 2564-2566 )  
 -  เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล 
จังหวัดลำพูน เรื่องหลักการให้พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาลได้รับเงิน
ค่าครองชีพชั่วคราว (ฉบับที ่2) ลงวันที่  
28 กรกฎาคม  พ.ศ. 2558 
  

      

   งบดำเนินงาน รวม 40,000 บาท 
    ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท 
    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       
     รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 40,000 บาท 

      

 
 

 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการต่าง ๆ  ดังนี้  
ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ   
ค่าซักฟอก ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้น  ค่าเช่าบ้าน)  
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  ค่าเบี้ยประกัน  ค่าใช้จ่ายในการ
ดำเนินคดีตามคำพิพากษา  ค่าจ้างเหมาบริการบุคคล 
ภายนอก หรือค่าจ้างเหมาบริการอ่ืนๆ ที่เข้าลักษณะ
รายจ่ายประเภทนี้ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่   
28 พฤษภาคม  2564  
- เป็นไปตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่  
มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่ 
มท 0808.2/ว 4044  ลงวันที่ 10 กรกฎาคม  2563 
 
 
 
  

      



   งบลงทุน รวม 6,870,000 บาท 
    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 6,870,000 บาท 
    ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ       

    
 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอยหน้าสถานีอนามัย ม.3 

ต.ป่าซาง 
จำนวน 186,800 บาท 

      

 
 

 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 105.00 เมตร   
หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 315.00 ตร.ม. 
ไหล่ทางด้านละ 0.30 เมตรหรือตามสภาพพ้ืนที่  
(ตามแบบแปลนเทศบาล) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  
เปลี่ยนแปลง ครั้งที ่2/2565 ยุทธศาสตร์ที่ 1 หน้า 30  
ลำดับที่ 7 
 
  

      

     ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 10 ม.4 ต.ป่าซาง จำนวน 45,500 บาท 

      

 
 

 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร
กว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 26.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 78.00  ตารางเมตรไหล่ทางด้านละ  
0.30 เมตรหรือตามสภาพพ้ืนที่ (ตามแบบแปลนเทศบาล) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  
เพ่ิมเติม ครั้งที ่2/2565 ยุทธศาสตร์ที่ 1 หน้า 16  
ลำดับที่ 1 
 
 
 
 
 
 
  

      



     ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 16 ม.4 ต.ป่าซาง จำนวน 1,212,500 บาท 

      

 
 

 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร
กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 389 เมตร  หนา 0.15 ม.  
หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 1,990 ตร.ม. ไหล่ทางด้านละ  
0.30 เมตรหรือตามสภาพพ้ืนที่ (ตามแบบแปลนเทศบาล) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  
เปลี่ยนแปลง ครั้งที ่2/2565 ยุทธศาสตร์ที่ 1 หน้า 32  
ลำดับที่ 10 
  

      

    
 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนายนิเวศน์ ม.4  

ตำบลปากบ่อง 
จำนวน 98,100 บาท 

      

 
 

 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร
กว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 55.00 เมตร   
หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 165 ตารางเมตร  
ไหล่ทางด้านละ 0.30 เมตร หรือตามสภาพพ้ืนที่  
(ตามแบบแปลนเทศบาล) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 2/2565 ยุทธศาสตร์ที่ 1 หน้า 35  
ลำดับที่ 17 
  

      

     ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม  ทางไป วัดส้มหวาน  ม.3 ต.ป่าซาง จำนวน 400,000 บาท 

      

 
 

 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก 
พร้อมกำแพงปากท่อ โดยวางท่อคอนกรีตอัดแรง  
รปูสี่เหลี่ยม ขนาด 1.50 x1.20 เมตร จำนวน 15 ท่อน  
พร้อมกำแพงปากท่อ 2 ด้าน (ตามแบบแปลนเทศบาล) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
เปลี่ยนแปลง ครั้งที ่2/2565 ยุทธศาสตร์ที่ 1 หน้า 31  
ลำดับที่ 8 
  

      



     ก่อสร้างไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ตำบลปากบ่อง จำนวน 48,400 บาท 

      

 
 

 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างเสริมไหล่ทางกว้าง  
0.60-2.30 เมตร ระยะทาง 104 เมตร หนา 0.10 เมตร
หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  126.17 ตารางเมตร (ตามแบบ
แปลนเทศบาล) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  
เพ่ิมเติม ครั้งที ่2/2565 ยุทธศาสตร์ที่ 1 หน้า 17  
ลำดับที่ 3 
  

      

     เปลี่ยนท่อประปาหมู่บ้าน ม.3 ต.ปากบ่อง จำนวน 30,000 บาท 

      

 
 

 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวางท่อพีวีซี Ø 3 นิ้ว จำนวน 35 ท่อน 
(ตามแบบแปลนเทศบาล) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  
เพ่ิมเติม ครั้งที ่2/2565 ยุทธศาสตร์ที่ 1 หน้า 17  
ลำดับที่ 4 
  

      

    
 เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายเลียบน้ำปิง  ม.5  

ต.ปากบ่อง 
จำนวน 177,600 บาท 

      

 
 

 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
กว้าง 4.00 เมตร ความยาว 97 เมตร หนา 0.05 เมตร   
คิดเป็นพ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า 386.90 ตารางเมตร  
(ตามแบบแปลนเทศบาล) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  
เพ่ิมเติมครั้งที่ 2/2565 ยุทธศาสตร์ที่ 1 หน้า 18  
ลำดับที่ 5 
 
 
 
  

      



     เสริมผิวแอสฟัลท์ติคคอนกรีต  ซอย 11  ม.1 ต.ปากบ่อง จำนวน 136,200 บาท 

      

 
 

 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเสริมผิวแอสฟัลท์ติคคอนกรีตขนาดกว้าง  
3.00-3.50 เมตร ความยาว 91 เมตร หนา 0.05 เมตร    
คิดเป็นพ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า 294.08 ตารางเมตร  
(ตามแบบแปลนเทศบาล) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
เปลี่ยนแปลง ครั้งที ่2/2565 ยุทธศาสตร์ที่ 1 หน้า 34  
ลำดับที่ 14 
  

      

    
 เสริมผิวแอสฟัลท์ติคคอนกรีตคอนกรีต ซอย 8 ม.1  

ต.ปากบ่อง 
จำนวน 459,800 บาท 

      

 
 

 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเสริมผิวแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง  
4.00 เมตร ยาว 253 เมตร หนา 0.15 เมตร คิดเป็นพ้ืนที่ 
รวมไม่น้อยกว่า 1,002.07 ตารางเมตร  
(ตามแบบแปลนเทศบาล) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
เปลี่ยนแปลง ครั้งที ่2/2565 ยุทธศาสตร์ที่ 1 หน้า 34  
ลำดับที่ 13 
  

      

    
 เสริมผิวแอสฟัสท์ติกคอนกรีต  ซอย 11 ข้างตลาดป่าซาง 

ชุมชนป่าซางงาม ม.1 ต.ป่าซาง 
จำนวน 124,400 บาท 

      

 
 

 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเสริมผิวแอสฟัสท์ติกคอนกรีต  ขนาดกว้าง  
4.00  เมตร ความยาว 69 เมตร หนา 0.05 เมตร   
คิดเป็นพ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า 271.91 ตารางเมตร  
(ตามแบบแปลนเทศบาล) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
เปลี่ยนแปลง ครั้งที ่2/2565 ยุทธศาสตร์ที่ 1 หน้า 28  
ลำดับที่ 2 
  

      



    
 เสริมผิวแอสฟัสท์ติกคอนกรีต  ซอย 2 (พ่อบ้าน)  

ชุมชนป่าซางงาม ม.1 ต.ป่าซาง 
จำนวน 136,200 บาท 

      

 
 

 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเสริมผิวแอสฟัสท์ติกคอนกรีต  
กว้าง 3.00 เมตร ความยาว 98 เมตร หนา 0.05 เมตร  
คิดเป็นพ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า 293.58 ตารางเมตร  
(ตามแบบแปลนเทศบาล) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 2/2565 ยุทธศาสตร์ที่ 1 หน้า 29  
ลำดับที่ 4 
  

      

    
 เสริมผิวแอสฟัสท์ติกคอนกรีต  ซอย 4 ชุมชนป่าซางงาม ม.1 

ต.ป่าซาง 
จำนวน 125,200 บาท 

      

 
 

 

เพ่ือจ่ายเป็นเสริมผิวแอสฟัสท์ติกคอนกรีต   
กว้าง 3.00 เมตร  ความยาว 90 เมตร หนา 0.05 เมตร  
คิดเป็นพ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า 270 ตารางเมตร  
(ตามแบบแปลนเทศบาล) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
เปลี่ยนแปลง ครั้งที ่2/2565 ยุทธศาสตร์ที่ 1 หน้า 29  
ลำดับที่ 3 
  

      

     เสริมผิวแอสฟัสท์ติกคอนกรีต  ซอย 8 ม.2 ต.ปากบ่อง จำนวน 55,700 บาท 

      

 
 

 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเสริมผิวแอสฟัลท์ติคคอนกรีต ขนาด
กว้าง 3.00 เมตร ความยาว 40 เมตร หนา 0.05 เมตร   
คิดเป็นพ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า 120 ตารางเมตร  
(ตามแบบแปลนเทศบาล) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
เปลี่ยนแปลง ครั้งที ่2/2565 ยุทธศาสตร์ที่ 1 หน้า 34  
ลำดับที่ 15 
  

      



    
 เสริมผิวแอสฟัสท์ติกคอนกรีต  ถนนสายบ้านล้อง ม.2  

ต.ป่าซาง ไป สันนา 
จำนวน 1,179,100 บาท 

      

 
 

 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเสริมผิวถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต  
กว้าง 4.00 เมตร ความยาว 639 เมตร หนา 0.05 เมตร  
คิดเป็นพ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า 2,569.88 ตารางเมตร  
(ตามแบบแปลนเทศบาล) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
เปลี่ยนแปลง ครั้งที ่2/2565 ยุทธศาสตร์ที่ 1 หน้า 30  
ลำดับที่ 6 
  

      

    
 เสริมผิวแอสฟัสท์ติกคอนกรีต  น้ำบ่อสุขา ชุมชนป่าซางงาม 

ม.1 ต.ป่าซาง 
จำนวน 237,800 บาท 

      

 
 

 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเสริมผิวแอสฟัสท์ติกคอนกรีต  
กว้าง 3.90 เมตร  ความยาว 130 เมตร หนา 0.05 เมตร  
คิดเป็นพ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า 520.02 ตารางเมตร  
(ตามแบบแปลนเทศบาล) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
เปลี่ยนแปลง ครั้งที ่2/2565 ยุทธศาสตร์ที่ 1 หน้า 28  
ลำดับที่ 1 
  

      

    
 เสริมผิวแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ซอย 6  บ้านอินทขิล ม.1  

ต.ป่าซาง 
จำนวน 187,900 บาท 

      

 
 

 

เพ่ือจ่ายเป็นเสริมผิวแอสฟัสท์ติกคอนกรีต  
กว้าง 4.00-5.50 เมตร ความยาว 81.50 เมตร  
หนา 0.05 เมตร คิดเป็นพ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า  
416.41 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนเทศบาล) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 2/2565 ยุทธศาสตร์ที่ 1 หน้า 29  
ลำดับที่ 5 

      



    
 เสริมผิวแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ซอยข้างบ้านนายสุนิตย์  

ปวงญาณะ ม.5 ต.ปากบ่อง 
จำนวน 177,300 บาท 

      

 
 

 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
กว้าง 3.90 เมตร ความยาว 99 เมตร หนา 0.05 เมตร  
คิดเป็นพ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า 386.10 ตารางเมตร  
(ตามแบบแปลนเทศบาล) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 2/2565 ยุทธศาสตร์ที่ 1 หน้า 36  
ลำดับที่ 18 
  

      

    
 เสริมผิวแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ถนนกลางหมู่บ้านหนองหอย 

ม.5 ต.ป่าซาง 
จำนวน 467,300 บาท 

      

 
 

 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเสริมผิวแอสฟัลท์ติคคอนกรีต  
กว้าง 4.00-5.50 เมตร ความยาว 226 เมตร  
หนา 0.05 เมตร  คิดเป็นพ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า  
1,022.42 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนเทศบาล) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
เปลี่ยนแปลง ครั้งที ่2/2565 ยุทธศาสตร์ที่ 1 หน้า 32  
ลำดับที่ 11 
  

      

    ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค       

    
 เจาะบ่อบาดาล ระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหนองสลีก ม. 3 

ต.ปากบ่อง 
จำนวน 181,100 บาท 

      

 
 

 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเจาะบ่อบาดาล 6 นิ้ว ลงท่อพีวีซี ชั้น 13.5  
ความลึกบ่อ 80 เมตร (ตามแบบแปลนเทศบาล) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  
เพ่ิมเติม ครั้งที ่2/2565 ยุทธศาสตร์ที่ 1 หน้า 17  
ลำดับที่ 2 

      



    
 ติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ แบบออนกริด ประปา

หมู่บ้าน ม.5 ต.ป่าซาง 
จำนวน 278,000 บาท 

      

 
 

 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าติดตั้งแผงโซล่าเซล mono half cell  
เชื่อมระบบไฟฟ้าด้วยอินเวอร์เตอร์ ขนาด 5,000 วัตต์  
3 เฟส หรือดีกว่า บริเวณประปาหมู่บ้าน 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
เปลี่ยนแปลง ครั้งที ่2/2565 ยุทธศาสตร์ที่ 1 หน้า 33  
ลำดับที่ 12 
  

      

    
 ติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ แบบออนกริดประปา

หมู่บ้าน ม.4 ต.ปากบ่อง 
จำนวน 243,000 บาท 

      

 
 

 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าติดตั้งแผงโซล่าเซล mono half cell  
เชื่อมระบบไฟฟ้าด้วยอินเวอร์เตอร์ ขนาด 5,000 วัตต์  
1 เฟส หรือดีกว่าบริเวณประปาหมู่บ้าน 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
เปลี่ยนแปลง ครั้งที ่2/2565 ยุทธศาสตร์ที่ 1 หน้า 35  
ลำดับที่ 16 
  

      

    
 ติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ รอบสนามกีฬา ม.5  

ต.ปากบ่อง 
จำนวน 175,000 บาท 

      

 
 

 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าติดตั้งสปอร์ตไลท์ LED 300W  
พลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 10 จุด จุดละ 3 ชุด 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
เปลี่ยนแปลง ครั้งที ่2/2565 ยุทธศาสตร์ที่ 1 หน้า 36  
ลำดับที่ 19 
 
 
 
  

      



    ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง       
     ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 200,000 บาท 

      

 
 

 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ  
ของเทศบาลตำบลป่าซาง 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่ 
มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และ  
มท 0808.2/ว 2268 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2564 
  

      

     โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลป่าซาง จำนวน 287,100 บาท 

      

 
 

 

เพ่ือจ่ายเป็นค่า 
1.ต่อเติมด้านหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
2.กั้นผนังพร้อมประตู 2 ข้าง (ตามแบบแปลนเทศบาล) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  
เพ่ิมเติม ครั้งที ่2/2565 ยุทธศาสตร์ที่ 1 หน้า 15  
ลำดับที่ 1 
  

      

    ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)       
     เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) จำนวน 20,000 บาท 

      

 
 

 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินชดเชยค่าก่อสร้าง (ค่า K)  
- ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อ 
จัดจ้างฯ ด่วนที่สุดที่ กค (กวจ) 04052/ว110  
ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561 เรื่อง หนังสือซักซ้อมแนวทางใน
การกำหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑ์สัญญาแบบปรับราคา
ได ้(ค่าK) ไว้ในสัญญาจ้างก่อสร้าง 
 
 
 
 
 
 
  

      



 แผนงานการเกษตร 
  

  งานส่งเสริมการเกษตร รวม 20,000 บาท 
   งบดำเนินงาน รวม 20,000 บาท 
    ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท 

   
 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย

งบรายจ่ายอื่น ๆ 
      

    
 โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ด้าน

การเกษตร 
จำนวน 10,000 บาท 

      

 
 

 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการช่วยเหลือประชาชนตาม
อำนาจหน้าที่ด้านการเกษตร  เช่น  การให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนด้านเกษตรกรผู้มีรายได้น้อยให้แก่ประชาชน
หรือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อยที่ได้รับความเดือดร้อน  
หรือไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ในการดำรงชีพ  เช่น  
ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุอุปกรณ ์ค่าอาหาร  
ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่จำเป็น
ในการดำเนินการตามโครงการ   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
เพ่ือการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที ่2  
พ.ศ.2561 
- เป็นไประเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง 
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  
เพ่ิมเติม ครั้งที ่2/2565 ยุทธศาสตร์ที่ 3 หน้าที่  21  
ลำดับที่  1 
 
 
 
 
 
  

      



    ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท 
    วัสดุการเกษตร จำนวน 10,000 บาท 

      

 
 

 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุการเกษตร  เช่น  สปริงเกลอร์
(Sprinkler) จอบหมุน  จานพรวน  กระชัง  มีดตัด
ต้นไม้ ปุ๋ย  ยาป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและสัตว์  อาหาร
สัตว์ พืชและสัตว์  พันธุ์สัตว์ปีกและสัตว์น้ำ น้ำเชื้อพันธุ์
สัตว์ วัสดุเพาะชำ อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช
เช่น ใบมีด เชือก ผ้าใบหรือผ้าพลาสติก หน้ากากป้องกัน
แก๊สพิษ หัวกะโหลกดูดน้ำ ฯลฯ  ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์อัน
เกี่ยวเนื่องกับวัสดุการเกษตร   
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และ มท 0808.2/ว 2268 ลง
วันที่ 5 ตุลาคม 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

      



  งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 20,000 บาท 
   งบดำเนินงาน รวม 20,000 บาท 
    ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท 

   
 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย

งบรายจ่ายอื่น ๆ 
      

     โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ จำนวน 5,000 บาท 

      

 
 

 

เพ่ือเป็นค่าใช่จ่ายในการจัดกิจกรรมตามโครงการปลูก
ต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เช่น ค่าสนับสนุนวิทยากร  
ค่าสถานที ่ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม  
ค่าป้ายไวนิล ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในการ
ดำเนินการตามโครงการ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรม
สาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  
ยุทธศาสตร์ที่  7  หน้าที่  210  ลำดับที่  1 
  

      

    
 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี 
จำนวน 15,000 บาท 

      

 
 

 

เพ่ือเป็นค่าใช่จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
สยามบรมราชกุมารี เช่น ค่าสนับสนุนวิทยากร  
ค่าสถานที ่การรวบรวมพันธุ์พืชในท้องถิ่น การจัดทำ
โรงเรือน แปลงสาธิต และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการ
ดำเนินการตามโครงการ  
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่  
มท 0810.6/ว1470  ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560  
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ด่วนที่สุด ที ่มท0810.6/ว1425 ลงวันที่ 5 เมษายน 2562 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  
ยุทธศาสตร์ที่  3  หน้าที่  179  ลำดับที่  2 

      



 แผนงานการพาณิชย์ 
  

  งานโรงฆ่าสัตว์ รวม 20,000 บาท 
   งบดำเนินงาน รวม 20,000 บาท 
    ค่าสาธารณูปโภค รวม 20,000 บาท 
    ค่าไฟฟ้า จำนวน 10,000 บาท 

      

 
 

 

เพ่ือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้า โรงฆ่าสัตว์สุขาภิบาล  
โรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลป่าซาง  สุสานป่าซาง  

      

    ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล จำนวน 10,000 บาท 

      

 
 

 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าน้ำประปา  โรงฆ่าสัตว์สุขาภิบาล  
โรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลป่าซาง สุสานป่าซาง 

      

 


