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หน้า : 1/1 

วันที่พิมพ์ : 26/8/2564  14:52:16     
 

     

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เทศบาลตำบลป่าซาง 
อำเภอป่าซาง   จังหวัดลำพูน 

                      

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 88,000,000 บาท แยกเป็น   
แผนงานงบกลาง  

 งบกลาง รวม 26,858,263 บาท 
  งบกลาง รวม 26,858,263 บาท 
   งบกลาง รวม 26,858,263 บาท 

   เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จำนวน 30,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมกรณีประสบ
อันตรายหรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ตาย และคลอดบุตร ฯลฯ
ตาม พ.ร.บ. ประกันสังคม พ.ศ. 2533  ในอัตราร้อยละ 5  
ของค่าจ้างพนักงานจ้าง  เงินเพ่ิมค่าครองชีพ  ค่าจ้างชั่วคราว   
- ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533   

      

   เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จำนวน 1,200 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนรายปี ในอัตรา 
ร้อยละ 0.2 ของค่าจ้างโดยประมาณทั้งปี สำหรับพนักงานจ้าง
เทศบาลตำบลป่าซาง  ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  ที่ มท 0808.2/ว4132 ลงวันที่ 24 ธันวาคม
2561  เรื่อง การตั้งงบประมาณเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 
- ตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที ่2 ) พ.ศ.2561 
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   เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 19,200,000 บาท 

      

  

เพ่ือรองรับการจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุ ที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์
ขึ้นไป  ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบกระทรวง มหาดไทย
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 4) พ.ศ.
2562 และได้ขึ้นทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นไว้แล้ว  
- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท.0810.6/
ว 1430  ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2564  เรื่อง การซักซ้อมแนวทาง 
การตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 เงินอุดหนุนทั่วไป
เงินอุดหนุนสำหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้
พิการและทุพพลภาพ โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทาง
สังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมและโครงสร้างหลักประกันด้าน
รายได้แก่ผู้สูงอายุ 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ยุทธศาสตร์
ที ่ 3  หน้าที่  121   ลำดับที่  11  

      

   เบี้ยยังชีพความพิการ จำนวน 5,050,000 บาท 

      

  

เพ่ือรองรับการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการให้แก่คนพิการที่มี
สิทธิตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ที่ได้แสดงความจำนงโดยขอขึ้น
ทะเบียนเพ่ือขอรับเงินเบี้ยความพิการไว้กับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแล้ว  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์
การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2553 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4)พ.ศ.2562  
- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท.0810.6/
ว 1430  ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2564  เรื่อง การซักซ้อมแนว
ทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565  เงินอุดหนุน
ทั่วไป  เงินอุดหนุนสำหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคม
ให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการ
ทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมและโครงสร้างหลักประกัน
ด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ยุทธศาสตร์
ที ่ 3  หน้าที่  121  ลำดับที่  10  
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   เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จำนวน 220,000 บาท 

      

  

เพ่ือดำเนินการรองรับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ให้แก่
ผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและทำการวินิจฉัยแล้วและมีความ
เป็นอยู่ยากจน หรือถูกทอดทิ้งขาดผู้อุปการะดูแล ไม่สามารถ
ประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้   โดยมีสิทธิรับเบี้ยยังชีพ คนละ
500 บาท/เดือน ครบทั้ง 12 เดือน เป็นการดำเนิน การตาม
ภารกิจถ่ายโอน มาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอน
การกระจายอำนาจฯพ.ศ. 2542                        
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงิน
สงเคราะห์เพ่ือการยังชีพขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท.0810.6/
ว 1430 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2564  เรื่อง การซักซ้อมแนว
ทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565  เงินอุดหนุน
ทั่วไป  เงินอุดหนุนสำหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคม
ให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการ
ทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมและโครงสร้างหลักประกัน
ด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ยุทธศาสตร์
ที ่3   หน้าที่   121   ลำดับที่  9 
  

      

   เงินสำรองจ่าย จำนวน 385,227 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัย
เกิดข้ึน  หรือกรณีการป้องกันและยับยั้งก่อนเกิดสาธารณ
ภัย หรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัย หรือกรณีฉุกเฉินเพ่ือบรรเทา
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวมได้  ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563   หนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองส่วนท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว1095  ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
มาก ที ่มท 0808.2/ว 3749  ลงวันที่ 30  มิถุนายน 2564  
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   รายจ่ายตามข้อผูกพัน       
    ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร จำนวน 10,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ปัญหาเก่ียวกับการจราจรที่
ประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรง เช่น การทาสีตีเส้นสัญญาณไฟ
จราจร สามเหลี่ยมหยุดตรวจ ป้ายจราจร กระจกโค้งจราจร
กระบองไฟจราจร กรวยจราจร แผงกั้นจราจร เสาล้มลุกจราจร
เสื้อจราจร ยางชะลอความเร็วรถ เป็นต้น  
(ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 080832/ว 3892  
 ลงวันที่  28  มิถุนายน 2562) 
  

      

    ค่าบำรุงสันนิบาต จำนวน 62,302 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
ตามข้อบังคับของสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยใน
อัตรา 0.00167  ของรายรับจริงปีที่ล่วงมาแล้ว 2 ปีย้อนหลัง 
ไม่รวมเงินอุดหนุนทุกชนิด(ปี 2563 รบัจริง37,306,188.01 บาท) 
 
  

      

    เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ จำนวน 377,544 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินบำเหน็จสำหรับลูกจ้างประจำที่ออกจาก
งาน และมีสิทธิได้รับเงินบำเหน็จ จำนวน 2 อัตรา เดือน
ละ 31,462 บาท คำนวณตั้งจ่าย  12  เดือน ต้ัง
ไว้ 377,544 บาท  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้างของหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 4) พ.ศ.
2555 
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    เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) จำนวน 1,221,990 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่นตามกฎหมายในอัตราร้อยละ 3 ของงบประมาณรายรับไม่
รวมเงินกู้ เงินอุทิศ  พันธบัตร และเงินอุดหนุน ทุกชนิด
(40,733,000 x 3 /100 = 1,221,990 ) โดยแยกเป็นค่าใช้จ่าย
ดังนี้ 
1. เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น    ตั้งไว้   0   บาท      
2. เงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น จำนวน  5  อัตรา  เดือนละ 153,567.75 บาท คำนวณ
ตั้งจ่าย 12 เดือน  ตั้งไว้  1,842,813  บาท 

      

    
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ จำนวน 300,000 บาท 

      

  

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ  ตั้งไว้  300,000  บาท  
- ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ พ.ศ.2557 ลงวันที่ 19
กุมภาพันธ์ 2557) 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตั้งงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือสมทบกองทุน พ.ศ.2561 และท่ี
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่2) พ.ศ.2563 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ยุทธศาสตร์
ที ่3  หน้าที่  151  ลำดับที่  9  
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แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 งานบริหารทั่วไป รวม 11,771,660 บาท 
  งบบุคลากร รวม 8,904,160 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,848,320 บาท 

   เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 725,760 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนนายกเทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรี
ได้แก่  
1.นายกเทศมนตรีตำบลป่าซาง อัตราเดือนละ28,800 บาท   
เป็นเงิน 345,600 บาท 
2.รองนายกเทศมนตรีตำบลป่าซาง  2 อัตรา อัตราเดือนละ
15,840 บาท เป็นเงิน  380,160 บาท     
โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้  12 เดือน 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน      
เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืนของ
นายกเทศมนตรีรองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล  
รองประธานสภาเทศบาล  เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรีและการจ่ายเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล
พ.ศ.2554 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2557 

      

   ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก จำนวน 180,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง ของนายกเทศมนตรี
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 
เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืนของ
นายกเทศมนตรีรองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล  
รองประธานสภาเทศบาล  เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรีและการจ่ายเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล
พ.ศ.2554 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2557 
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   ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จำนวน 180,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษของนายกเทศมนตรี และรอง
นายกเทศมนตรี  
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      
เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืนของ
นายกเทศมนตรีรองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล    
รองประธานสภาเทศบาล  เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรีและการจ่ายเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล
พ.ศ.2554 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2557 

      

   ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  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      
เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืนของ
นายกเทศมนตรีรองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล    
รองประธานสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรีและการจ่ายเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล
พ.ศ.2554 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2557 
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   ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการ
สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

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
นายกเทศมนตรีรองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล     
รองประธานสภาเทศบาล  เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรีและการจ่ายเบี้ยประชุมกรรมการสภา
เทศบาล พ.ศ.2554 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่2 ) พ.ศ.2557 
 

      

   เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 6,055,840 บาท 

   เงินเดือนข้าราชการ หรอืพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 4,540,100 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุง
เงินเดือน จำนวน  10  อัตรา โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้  12 เดือน
ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564-2566 )  
 -  เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
ลำพูน เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้พนักงานเทศบาลได้รับ
เงินเดือน 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 
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลำพูน   
เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการ
จ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับที่ 7)
วันที่  3  พฤษภาคม พ.ศ. 2559 
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   เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 204,000 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   
โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้  12 เดือน ตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดลำพูน    เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์
ตอบแทนอ่ืน (ฉบับที่ 7) วันที่  3  พฤษภาคม พ.ศ. 2559 

      

   ค่าจ้างลูกจ้างประจำ จำนวน 1,227,740 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน
จำนวน  5 อัตรา โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้  12 เดือนตามแผน
อัตรากำลัง 3 ปี ( พ.ศ. 2564-2566 ) 
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
ลำพูน เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและให้ลูกจ้าง
ของเทศบาลได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2559 และ (ฉบับที ่5)
พ.ศ.2561 
  

      

  งบดำเนินงาน รวม 2,846,000 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 441,000 บาท 

   ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

จำนวน 10,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เช่น เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนจ่าย
เป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนสำหรับพนักงานเทศบาล
ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจ  พนักงานจ้างทั่วไปเป็น
กรณีพิเศษ(เงินรางวัลประจำปี) ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
ประเมินผลพนักงานเทศบาล   ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบ
คัดเลือกพนักงานเทศบาล  ฯลฯ ตามพระราชบัญญัติเทศบาล
พ.ศ.2496 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่14) พ.ศ.
2562  มาตรา 67 (9) รายจ่ายอื่นใดตามข้อผูกพันหรือตามที่มี
กฎหมายหรือระเบียบของกระทรวงมหาดไทยกำหนดไว้ 
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   ค่าเช่าบ้าน จำนวน 300,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน  ค่าเช่าซื้อ  ของพนักงานเทศบาลซึ่งมี
สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่า
เช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548 และแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 5862 ลง
วันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการ
เบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิน่ 

      

   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       
    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ จำนวน 131,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร   ค่าบำรุงการศึกษา
และค่าธรรมเนียมการศึกษาต่าง ๆ ให้แก่  พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจำของเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือ
การศึกษาบุตรได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.
2541 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2549 หรือหนังสือสั่ง
การต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

      

   ค่าใช้สอย รวม 1,122,000 บาท 
   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       
    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 567,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการต่าง ๆ  ดังนี้ ค่าถ่าย
เอกสาร  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าซักฟอก ค่าเช่า
ทรัพย์สิน (ยกเว้น  ค่าเช่าบ้าน) ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  ค่าเบี้ย
ประกัน  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา  ค่าจ้างเหมา
บริการบุคคลภายนอก หรือค่าจ้างเหมาบริการอ่ืน ๆ ที่เข้า
ลักษณะรายจ่ายประเภทนี้ 
- 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  

 
 

      



11 

 

   รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จำนวน 100,000 บาท 

      

  

- เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ  เช่น 
1. ค่าใช่จ่ายในการเตรียมการ ระหว่างการรับเสด็จ  ส่งเสด็จหรือ
เกี่ยวเนื่องกับการรับเสด็จ ส่งเสด็จ พระมหากษัตริย์ พระ
ราชินี พระบรมวงศานุวงศ์ งานรัฐพิธี หรือพระราชพิธีต่าง ๆ 
2. ค่าพานพุ่มดอกไม้ พานประดับพุ่มดอกไม ้พานพุ่มเงิน  
พุ่มทอง กรวยดอกไม้ พวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือ
พวงมาลา สำหรับวางอนุสาวรีย์ หรือใช้ในการจัดงาน  
จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสต่าง ๆ 
3. ค่าใช่จ่ายในการจัดประชุมราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและให้หมายความรวมถึง การประชุมราชการทางไกล
ผ่านดาวเทียม  เช่น  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารใน
กรณีท่ีมีการประชุมคาบเกี่ยวมื้ออาหาร ค่าเช่าห้องประชุม ค่า
ดอกไม้ตกแต่งสถานที่ประชุม ค่าใช่จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น เป็นต้น
การประชุมราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สามารถเบิก
ค่าใช้จ่ายได ้ ต้องเป็นการประชุมที่เกี่ยวข้องกับการภารกิจของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือนำผลจากการ
ประชุมไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพ่ือรับทราบนโยบายในการทำงานประชุม ชี้แจง
หลักเกณฑต่์าง ๆ หรือซักซ้อมความเข้าใจในระเบียบวิธีปฏิบัติ
ต่าง ๆ  รับทราบและรับฟังปัญหาอุปสรรคหรือพิจารณาหาข้อ
ยุติ ประสานงานหรือแก้ไขปัญหาเฉพาะเรื่องร่วมกัน ดังนี้ 
3.1  การประชุมราชการภายในหน่วยงานประจำเดือน 
3.2  การประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะ  
ทำงานต่าง ๆ ที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่ง
การกระทรวงมหาดไทย หรือคำสั่งขอองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  
3.3  การประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรมการที่สภาท้องถิ่น 
3.4  การประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อบูรณาการจัดทำแผน
ชุมชน หรือเรื่องอ่ืนที่กฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่
กระทรวงมหาดไทยกำหนด 
3.5  การประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
3.6  การประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับส่วน
ราชการ หน่วยงานอื่นของรัฐหรือเอกชน 
3.7  การประชุมกรณีอ่ืนที่จำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  
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4.  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร สำหรับกรณีหน่วยงาน
อ่ืนหรือบุคลภายนอกเข้าดูงานหรือเยี่ยมชมองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น หรือ กรณีการตรวจเยี่ยมหรือตรวจราชการ การแถลง
ข่าวของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การมอบเงินหรือสิ่งของ
บริจาคให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5. ค่าใช้จ่ายในการประดับ ตกแต่งอาคารสถานที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามนโยบายหรือคำสั่งของอำเภอ จังหวัด
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย  รัฐบาล
หรือตามภารกิจอำนาจหน้าที่  
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766  
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
                                                         

      
  

       

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

      

    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 70,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ  
ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ  ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วน
พิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 
  

      

    ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งหรือการคัดสรร จำนวน 100,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งหรือการคัดสรรของเทศบาล
ตำบลป่าซาง เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้สำหรับการ
เลือกตั้ง ค่าตอบแทนคณะกรรมการ การประชาสัมพันธ์
รณรงค ์หรือการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน และค่าใช้จ่าย
อ่ืน ๆ ที่จำเป็นในการดำเนินการตามโครงการ  
- เป็นไปตามตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด               
ทีม่ท0818.2/ว 4149  ลงวันที่ 19กรกฎาคม 2563  เรื่อง การ
เตรียมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 เพ่ือ
เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)    
ยุทธศาสตร์ที่  7  หน้าที่  157  ลำดับที่ 14  
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ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จำนวน 30,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนาตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  
  

      

    
โครงการจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 10,000 บาท 

      

  

เพ่ือเป็นค่าใช่จ่ายในการจัดกิจกรรมตามโครงการจิตอาสาพัฒนา
ท้องถิ่น เช่น ค่าสนับสนุนวิทยากร ค่าสถานที่ค่าอาหาร  ค่าป้าย
ไวนิล  ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จำเป็นในการดำเนินการ
ตามโครงการ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาฯ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม  
ครั้งที ่3/2564 ยุทธศาสตร์ที่ 7  หน้าที่  18  ลำดับที่  1 
  

      

    
โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานลูกจ้างผู้มีคุณธรรมจริยธรรมในการ
ปฏิบัติราชการและให้บริการดีเด่น 

จำนวน 10,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเชิดชูเกียรติพนักงานลูกจ้างผู้
มีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการ
ดีเด่น  เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร  ค่าสถานที ่ ค่าป้ายไวนิล  ค่า
วัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จำเป็นในการดำเนินการตาม
โครงการ   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ. 2557  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)     
ยุทธศาสตร์ที่ 7  หน้าที่ 154   ลำดับที่  4 
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    โครงการตามนโยบายต่างๆของรัฐ จำนวน 20,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการตามนโยบายต่าง ๆ ของรัฐ
เช่น ค่าสถานที ่ค่าอาหาร ค่าป้ายไวนิล ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่าย
อ่ืน ๆ ที่จำเป็นในการดำเนินการตามโครงการ   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาฯ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ. 2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)     
ยุทธศาสตร์ที่ 7  หน้าที่  162   ลำดับที่  24 
  

      

    โครงการเทศบาลพบประชาชน จำนวน 30,000 บาท 

      

  

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเทศบาลพบประชาชน  เช่น  ค่า
สนับสนุนวิทยากร ค่าสถานที่  ค่าอาหาร  ค่าป้ายไวนิล  ค่าวัสดุ
และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จำเป็นในการดำเนินการตามโครงการ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาฯ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)     
ยุทธศาสตร์ที่ 7  หน้าที่ 155  ลำดับที่  8 

      

    โครงการเผยแพร่กฎหมายแก่ประชาชน จำนวน 20,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการเผยแพร่
กฎหมายแก่ประชาชน เช่น ค่าวิทยากร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าวัสดุ
อุปกรณ ์ ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม  ค่าป้ายผ้า/
ป้ายไวนิล  และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่จำเป็นในการดำเนินการตาม
โครงการ    
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.
2540 
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 
- เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นพ.ศ.2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)     
ยุทธศาสตร์ที ่ 7  หน้าที่ 158  ลำดับที่ 16 
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โครงการฝึกอบรมเพ่ิมพูนความรู้และพัฒนาทักษะการปฏิบัติ
ราชการ สำหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง ของเทศบาลตำบลป่าซาง 

จำนวน 15,000 บาท 

      

  

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมเพ่ิมพูนความรู้และ
พัฒนาทักษะการปฏิบัติราชการสำหรับพนักงานเทศบาล
ลูกจ้าง ของเทศบาลตำบลป่าซาง เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร 
ค่าสถานที่ค่าป้ายไวนิล  ค่าวัสดุอุปกรณ ์และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ   
ที่จำเป็นในการดำเนินการตามโครงการ   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ. 2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)     
ยุทธศาสตรท์ี ่7 หน้าที่  162   ลำดับที่  25 
  

      

    
โครงการฝึกอบรมมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมและเพ่ิม
ประสิทธิภาพ พนักงาน ลูกจ้าง เทศบาลตำบลป่าซาง 

จำนวน 10,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมมาตรฐานคุณธรรม
จริยธรรมและเพ่ิมประสิทธิภาพพนักงาน ลูกจ้างเทศบาลตำบล
ป่าซาง เช่น ค่าสนับสนุนวิทยากร ค่าสถานที ่ค่าอาหารค่าป้าย 
ไวนิล ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จำเป็นในการดำเนินการตาม
โครงการ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น         
พ.ศ.2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)     
ยุทธศาสตร์ที่ 7  หน้าที่  157  ลำดับที่  12  

      

    
โครงการลดใช้พลังงาน จำนวน 15,000 บาท 

      

  

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการลดใช้พลังงาน เช่น ค่าวัสดุ   
ค่าสนับสนุนวิทยากร ค่าสถานที่ ค่าอาหาร ค่าป้ายไวนิล และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในการดำเนินการตามโครงการ   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท่้องถิ่น
พ.ศ. 2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)  
ยุทธศาสตร์ที่  7  หน้าที่  153   ลำดับที่  1 
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โครงการวันท้องถิ่นไทย จำนวน 10,000 บาท 

      

  

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย เช่น ค่า
สนับสนุนวิทยากร ค่าสถานที่ ค่าอาหาร ค่าป้ายไวนิล  ค่าวัสดุ
และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆที่จำเป็นในการดำเนินการตามโครงการ    
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาฯ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามประกาศในราชกิจจานุเบกษากระทรวงมหาดไทย/
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา16 ข้อ 11 ข้อ 16  
- เป็นไปพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง
(ฉบับที ่14) พ.ศ.2562 มาตรา 50 (8) 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
ยุทธศาสตร์ที่  7  หน้าที่  157   ลำดับที่  13 

      

    
โครงการวันเทศบาล จำนวน 15,000 บาท 

      

  

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมตามโครงการวัน
เทศบาล เช่น ค่าสนับสนุนวิทยากร  ค่าสถานที ่ ค่าอาหาร   
ค่าป้ายไวนิล  ค่าวัสดุ  และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในการ
ดำเนินการตามโครงการ    
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาฯ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามประกาศในราชกิจจานุเบกษากระทรวงมหาดไทย/
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16ข้อ 11  ข้อ 16 
- เป็นไปพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง
(ฉบับที ่14) พ.ศ.2562  มาตรา 50 (8) 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
ยุทธศาสตร์ที่  7  หน้าที่ 156  ลำดับที่  9 

      

   ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 100,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินของเทศบาลที่ชำรุด
เสียหาย ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  เป็นไปตามหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
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   ค่าวัสดุ รวม 300,000 บาท 

   วัสดุสำนักงาน จำนวน 50,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุสำนักงาน   เช่น  เครื่องคิดเลขขนาด
เล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็กที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก   
ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้าอ้ีพลาสติก มู่ลี่  ม่านปรับแสง  
(ต่อผืน) กระดาษ  หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ำยาลบ
คำผิด  เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ตลับผงหมึก น้ำหมึก
ปรินท์  เทป พีวีซี แบบใส ไม้บรรทัด คลิป เป๊ก เข็มหมุด 
กระดาษคาร์บอน กระดาษไข แฟ้ม ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการ
ซื้อหรือจ้างพิมพ์ พวงมาลา  พวงมาลัย พานพุ่ม  กรวยดอกไม้
ฯลฯ ตลอดจนสิ่งของเครื่องใช้  ที่จำเป็นในสำนักงาน   
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  

      

   วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 20,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น  ไมโครโฟน ขาตั้ง
ไมโครโฟน หัวแรงไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัด
แรงดันไฟฟ้า  มาตรสำหรับตรวจวงจรไฟฟ้า เครื่องประจุไฟ
ฟิวส์  เทปพันสายไฟฟ้า  สายไฟฟ้า  หลอดไฟฟ้าหลอดไฟ เข็ม
ขัดรัดสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดวิทยุทรานซิตเตอร์
และชิ้นส่วนวิทยุ ลูกถ้วยสายอากาศ รีซีสเตอร์ มูฟวิ่ง คอยส์
คอนเดนเซอร ์ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์ เบรกเกอร์ฯลฯ ตลอดจน
วัสดุอุปกรณ์อันเกี่ยวเนื่องกับวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  

      

   วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 30,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น หม้อ กระทะ
กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป มีด ถัง ถาด  แก้วน้ำ  จานรอง
ผงซักฟอก สบู่ น้ำยาดับกลิ่น แปรง ไม้กวาด เข่ง  มุ้ง  ผ้าปู 
ที่นอน  ปลอกหมอน  หมอน ถ้วยชาม ช้อนส้อมฯลฯตลอดจน
วัสดุอุปกรณ์อันเกี่ยวเนื่องกับวัสดุงานบ้านงานครัว  
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28พฤษภาคม 2564  
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   วัสดุก่อสร้าง จำนวน 30,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ ค้อน  คีม ชะแลง
จอบ สิ่ว  เสียม  เลื่อย  ขวาน กบไสไม ้เทปวัดระยะเครื่องวัด
ขนาดเล็ก  ตลับเมตร ลูกดิ่ง สว่าน  โถส้วม อ่างล้างมือ  น้ำมัน
ทาไม ้ ทินเนอร์  สีปูนซีเมนต์ ทราย อิฐหรือซีเมนต์บล็อก
กระเบื้อง สังกะสี ตะปู เหล็กเส้น แปรงทาสี ปูนขาว ท่อน้ำและ
อุปกรณ์ประปา ท่อต่างๆ ท่อน้ำบาดาล ฯลฯ  ตลอดจนวัสดุ
อุปกรณ์อันเกี่ยวเนื่องกับวัสดุก่อสร้าง   
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  

      

   วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 10,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ไขควง
ประแจ แม่แรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีมล๊อค ล๊อคเกียร์
ล๊อคคลัตซ ์กระจกโค้งมน ล๊อค พวงมาลัย สัญญาณไฟกระพริบ
สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร ยางรถยนต์ น้ำมันเบรก น๊อต
และสกร ูสายไมล์ เพลา ฟิล์มกรองแสง เบาะรถยนต์ เครื่องยนต์
(อะไหล่) ชุดเกียร์รถยนต์ เบรก ครัช   พวงมาลัย สายพาน
ใบพัด  หม้อน้ำ หัวเทียน แบตเตอรี่  จานจ่าย ล้อ ถังน้ำมัน  
ไฟหน้า ตลับลูกปืน กระจกมองข้างรถยนต์  กันชนรถยนต์  
เข็มขัดนิรภัย ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์อันเกี่ยวเนื่องกับวัสดุ
ยานพาหนะและขนส่ง   
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  

      

   วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 100,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  เช่น  แก๊สหุงต้ม
น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล น้ำมันก๊าด น้ำมันเบนซิน น้ำมันเตา
น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง ถ่าน ก๊าซ ฯลฯ เครื่องจักรกลต่าง ๆ ที่
ใช้ในราชการเทศบาลตำบลป่าซาง     
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
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   วัสดุการเกษตร จำนวน 10,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุการเกษตร  เช่น  สปริงเกลอร์(Sprinkler) 
จอบหมุน  จานพรวน  กระชัง  ปุ๋ย  ยาป้องกันและกำจัดศัตรูพืช
และสัตว์  อาหารสัตว์ พืชและสัตว์  พันธุ์สัตว์ปีกและสัตว์น้ำ
น้ำเชื้อพันธุ์สัตว์ วัสดุเพาะชำ อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช
เช่น ใบมีด เชือก ผ้าใบหรือผ้าพลาสติก หน้ากากป้องกันแก๊สพิษ
ฯลฯ  ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์อันเกี่ยวเนื่องกับวัสดุการเกษตร   
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  

      

   วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 20,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  เช่น ป้าย
ประชาสัมพันธ์  เครื่องกรอเทป เลนส์ซูม กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป
พู่กัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร์  ฟิล์ม  เมมโมรี่การ์ด ฟิล์มสไลด์
แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร์,วีดีโอเทป แผ่นซีดี) รูปสี
หรือขาวดำที่ได้จากการล้าง อัด ขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม
ฯลฯ ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์อันเกี่ยวเนื่องกับวัสดุโฆษณาและ
เผยแพร่   
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564   

      

   วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 30,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล  อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึก หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์
สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์  ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์
แบบเลเซอร ์ กระดาษต่อเนื่อง   สายเคเบิล  หน่วยประมวลผล
ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ ซีดีรอมไดร์ฟ แผ่นกรองแสง แผงแป้นอักขระ
หรือแป้นพิมพ์ เมนบอร์ด แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องอ่าน
และบันทึกข้อมูล ฯลฯ  ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์อันเกี่ยวเนื่องกับ
วัสดุคอมพิวเตอร์   
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
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   ค่าสาธารณูปโภค รวม 983,000 บาท 

   ค่าไฟฟ้า จำนวน 800,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าและค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนเกี่ยวเนื่องกับ
การใช้บริการไฟฟ้าของเทศบาลตำบลป่าซาง  

      

   ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล จำนวน 10,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าน้ำประปา และน้ำบาดาล ของเทศบาลตำบล   
ป่าซาง       

   ค่าบริการโทรศัพท์ จำนวน 30,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเก่ียวเนื่องกับการ
ใช้บริการโทรศัพท์ในการติดต่อประสานงานของเทศบาลตำบล
ป่าซาง 

      

   ค่าบริการไปรษณีย์ จำนวน 40,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าฝากส่งสิ่งของทางไปรษณีย์ ชำระค่าฝากส่ง 
เป็นเงินเชื่อรายเดือน ค่าไปรษณีย์  ค่าดวงตราไปรษณียากร 
ค่าธนาณัติ ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการ
คลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์(GFMIS)  

      

   ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จำนวน 103,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม การใช้งาน
อินเตอร์เน็ต และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต
รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ดและค่าสื่อสารอ่ืนๆ  ของเทศบาลตำบล
ป่าซาง 
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  งบลงทุน รวม 11,500 บาท 
   ค่าครุภัณฑ ์ รวม 11,500 บาท 
   ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์       

    
เครื่องวัดอุณภูมิอินฟราเรด พร้อมขาตั้ง จำนวน 1 เครื่อง จำนวน 1,500 บาท 

      

  

เพ่ือจัดซื้อเครื่องวัดอุณภูมิอินฟราเรด พร้อมขาตั้ง
จำนวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 1,500 บาท (ตามราคา
ท้องตลาด/ราคาท้องถิ่น) โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 
1. เป็นเครื่องวัดอุณถูมิร่างกาย แบบอินฟาเรด พร้อมขาตั้ง 
2. สามารถตรวจวัดอุณหภูมิด้วยการสแกนหน้าผากหรือฝ่ามือ 
3. หน้าจอแสดงผลแบบดิจิทัล ช่วงการวัดอุณภูมิ 10 -50 
   องศาเซลเซียส  หรือกว้างกว่า 
4. แจ้งเตือนด้วยสัญญาณเสียง ตัวเลขและไฟเฟลช 
5. แสดงหน่วยอุณหภูมิได้ทั้งองศาเซลเซียสและฟาเรนไฮต์ 
6. ความไวของการตรวจจับ/ตอบสนอง ไมเ่กนิ 1 วินาที 
7. ระยะการวัด : ยืนห่างจุดวัด 5-10 เซนติเมตร 
8. มีสายชาร์ทแบบ USB หรือมีแบตเตอรี่ 
9. ใช้ไฟฟ้ากระแสตรงไม่น้อยกว่า 5 โวลต ์
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560    
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เพ่ิมเติม  
 ครั้งที ่3/2564  หน้าที่  42  ลำดับที่  9 
  

      

   ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์       

    

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ที่ชำรุดเสียหาย ให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
- เป็นไปตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
  

จำนวน 10,000 บาท  

  งบเงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท 
   เงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท 
   เงินอุดหนุนส่วนราชการ       
    อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอป่าซาง จำนวน 10,000 บาท 

      

  

โครงการจัดงานรัฐพิธี  จำนวน  10,000 บาท 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ 2559 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
ยุทธศาสตร์ที่  7  หน้าที่  161    ลำดับที่  23 
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 งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 4,128,980 บาท 
  งบบุคลากร รวม 2,833,280 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 2,833,280 บาท 

   เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 2,504,440 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุง
เงินเดือน จำนวน  7  อัตรา โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือนตาม
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566 )  
-  เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
ลำพูน เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้พนักงานเทศบาลได้รับ
เงินเดือน พ.ศ. 2558 

      

   เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 78,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งพนักงานเทศบาล ดังนี้ 
1.ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน  
  ในอัตราเดือนละ 3,500 บาท   
2.หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ  
   ในอัตราเดือนละ 1,500 บาท    
3.หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ  
   ในอัตราเดือนละ 1,500 บาท    
โดยคำนวณตัง้จ่ายไว้  12 เดือน ตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดลำพูน  เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์
ตอบแทนอ่ืน(ฉบับที่ 7) ลงวันที่  3 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 

      

   ค่าจ้างลูกจ้างประจำ จำนวน 250,840 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำพร้อมทั้งเงินปรับปรุง
เงินเดือน จำนวน  1 อัตรา โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือนตาม
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ( พ.ศ. 2564-2566 ) 
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
ลำพูน เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและให้ลูกจ้าง
ของเทศบาลได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2559 และ (ฉบับ
ที ่5) พ.ศ.2561 
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  งบดำเนินงาน รวม 1,271,200 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 172,200 บาท 

   ค่าเช่าบ้าน จำนวน 168,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน  ค่าเช่าซื้อ  ของพนักงานเทศบาลซึ่งมี
สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 
ค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548 และแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 หนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที ่มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้าน
ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น  

      

   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       

    
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ จำนวน 4,200 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร   ค่าบำรุงการศึกษา
และค่าธรรมเนียมการศึกษาต่าง ๆ ให้แก่  พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจำของเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือ
การศึกษาบุตรได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.
2541 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2549 หรือหนังสือสั่ง
การต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
  

      

   ค่าใช้สอย รวม 934,000 บาท 
   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

    
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 524,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการต่าง ๆ  ดังนี้ ค่าถ่าย
เอกสาร  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าซักฟอก ค่าเช่า
ทรัพย์สิน (ยกเว้น  ค่าเช่าบ้าน) ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  ค่าเบี้ย
ประกัน  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา  ค่าจ้างเหมา
บริการบุคคลภายนอก หรือค่าจ้างเหมาบริการอ่ืน ๆ ที่เข้า
ลักษณะรายจ่ายประเภทนี้ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิน่ 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 
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   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

      

    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 15,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ  ค่า
เช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วน
พิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ
ฯลฯ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม 

      

    ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จำนวน 15,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนาตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
  

      

    โครงการจัดทำแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลป่าซาง จำนวน 40,000 บาท 

      

  

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำแผนพัฒนาของเทศบาลตำบล 
ป่าซาง เช่น ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างพร้อม
เครื่องดื่มค่าป้ายไวนิล ค่าวัสดุอุปกรณ ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่
จำเป็นในการดำเนินการตามโครงการ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการ
กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
มาตรา 16  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำ
แผน  พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และท่ี
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่2) พ.ศ 2559 (ฉบับที ่3)  พ.ศ 2561 และ
หนังสือซักซ้อมที่เก่ียวข้อง 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/
ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565)   
ยุทธศาสตร์ที่  7 หน้าที่  159   ลำดับที่ 19 
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    โครงการดำเนินงานศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลป่าซาง จำนวน 50,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการดำเนินงานศูนย์ช่วยเหลือ
ประชาชนเทศบาลตำบลป่าซาง  เช่น  การให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน ด้านสาธารณภัย  ด้านการ
ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต  ด้านการป้องกันและควบคุม
โรคติดต่อ  หรือด้านอ่ืน ๆ  โดยอาจมอบเป็นสิ่งของหรือจ่ายเป็น
เงินเพ่ือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่า
ป้ายไวนิล  ค่าวัสดุอุปกรณ์  และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่จำเป็นในการ
ดำเนินการตามโครงการ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพ่ือ
การช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที ่2 พ.ศ.2561 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/
ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวง  
มหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)     
ยุทธศาสตร์ที่   7  หน้าที่   165   ลำดับที่  10 

  

      

    
โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนา 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลตำบล 
ป่าซาง 

จำนวน 70,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาศักยภาพ
คณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนา คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลตำบลป่าซาง เช่น ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าพาหนะ ค่าสนับสนุนวิทยากร  ค่าสถานที่ค่าอาหาร
ค่าป้ายไวนิล  ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จำเป็นใน
การดำเนินการตามโครงการ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการ
กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
- เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำ
แผน พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่2) พ.ศ 2559 (ฉบับที ่3) พ.ศ 2561และ
หนังสือซักซ้อมที่เก่ียวข้อง 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ. 2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565)   
ยุทธศาสตร์ที่  7  หน้าที่  158   ลำดับที่  18 
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โครงการพัฒนาศูนย์บริการประชาชน จำนวน 10,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาศูนย์บริการ
ประชาชน เช่น   ค่าป้ายไวนิล ค่าวัสดุอุปกรณ ์ค่าอาหารว่าง
พร้อมเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าถ่ายเอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  
ที่จำเป็นในการดำเนินการตามโครงการ   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ
พ.ศ. 2540  
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหาร
กิจการบ้านเมอืงที่ดี พ.ศ. 2546  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ. 2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)     
ยุทธศาสตร์ที่ 7   หน้าที่   158   ลำดับที่  17 

  

      

    
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอป่าซาง จังหวัด ลำพูน 

จำนวน 40,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอป่าซางจังหวัด
ลำพูน  เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ  ค่าวัสดุอุปกรณ์
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
ที่จำเป็นในการดำเนินการตามโครงการ   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพ่ือ
การช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที ่2 พ.ศ.2561 
- เป็นไประเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม   
ครั้งที ่ 4/2563 ยุทธศาสตร์ที่   7  หน้าที่   39   ลำดับที่  1 
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โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเทศบาลตำบลป่าซาง จำนวน 150,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาการ
ท่องเที่ยวเทศบาลตำบลป่าซาง  เช่น  ค่าสนับสนุนกิจกรรม  
ค่าป้ายไวนิล  ค่าสถานที ่ค่าวัสดุอุปกรณ์  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
ทีจ่ำเป็นในการดำเนินการตามโครงการ   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
- เป็นไประเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) 
ยุทธศาสตร์ที่   2  หน้าที่   115  ลำดับที่   7  

      

   ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 20,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินของเทศบาลที่ชำรุด
เสียหาย ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  เป็นไปตามหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 
28 พฤษภาคม 2564  
 
  

      

   ค่าวัสดุ รวม 155,000 บาท 

   วัสดุสำนักงาน จำนวน 20,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุสำนักงาน เช่น เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก
เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก   ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก   
ไม้บรรทัดเหล็ก  กรรไกร   เก้าอ้ีพลาสติก พระบรมฉายาลักษณ์
มู่ลี่  ม่านปรับแสง (ต่อผืน)กระดาษหมึก  ดินสอ ปากกายางลบ
น้ำยาลบคำผิด  เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ตลับผงหมึก น้ำ
หมึกปรินท ์ เทป พีวีซี แบบใส  ไม้บรรทัด คลิป เป๊ก เข็มหมุด
กระดาษคาร์บอน กระดาษไข  สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้าง
พิมพ์ ฯลฯ ตลอดจนสิ่งของเครื่องใช้  ที่จำเป็นในสำนักงาน   
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
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   วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 50,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น  ไมโครโฟน ขาตั้ง
ไมโครโฟน หัวแรงไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดัน 
ไฟฟ้า มาตรสำหรับตรวจวงจรไฟฟ้า เครื่องประจุไฟ ฟิวส์     
เทปพันสายไฟฟ้า  สายไฟฟ้า  หลอดไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดรัด
สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดวิทยุทรานซิตเตอร์ และ
ชิ้นส่วนวิทยุ ลูกถ้วยสายอากาศ รีซีสเตอร์ มูฟวิ่ง คอยส์
คอนเดนเซอร์ ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์ เบรกเกอร์ ฯลฯตลอดจน
วัสดุอุปกรณ์อันเกี่ยวเนื่องกับวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  

      

   วัสดุก่อสร้าง จำนวน 5,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น  ไม้ต่างๆค้อน คีม ชะแลง
จอบ สิ่ว  เสียม  เลื่อย  ขวาน กบไสไม ้เทปวัดระยะ เครื่องวัด
ขนาดเล็ก เช่น ตลับเมตร ลูกดิ่ง สว่าน  โถส้วม อ่างล้างมือ ราว
พาดผ้า น้ำมันทาไม้ ทินเนอร ์ สีปูนซีเมนต์ ทราย อิฐหรือซีเมนต์
บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู เหล็กเส้น แปรงทาสี ปูนขาว ท่อ
น้ำและอุปกรณ์ประปา ท่อต่างๆ ท่อน้ำบาดาล ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที ่28 พฤษภาคม 2564  

      

   วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 5,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น  ไขควง
ประแจ แม่แรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีมล๊อค ล๊อคเกียร์
ล๊อคคลัตซ ์กระจกโค้งมน ล๊อค พวงมาลัย สัญญาณไฟกระพริบ
สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร ยางรถยนต์ น้ำมันเบรก น๊อต
และสกร ูสายไมล์ เพลา ฟิล์มกรองแสง เบาะรถยนต์ เครื่องยนต์
(อะไหล่) ชุดเกียร์รถยนต์ เบรก ครัช  พวงมาลัย สายพาน ใบพัด
หม้อน้ำ หัวเทียน แบตเตอรี่  จานจ่าย ล้อ ถังน้ำมัน ไฟหน้า ตลับ
ลูกปืน กระจกมองข้างรถยนต์  กันชนรถยนต์ เข็มขัดนริภัย
ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์อันเกี่ยวเนื่องกับวัสดุยานพาหนะและ
ขนส่ง   
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
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   วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 5,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  เช่น  แก๊สหุงต้ม
น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล น้ำมันก๊าด น้ำมันเบนซิน น้ำมัน
เตา น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง ถ่าน ก๊าซ ฯลฯ เครื่องจักรกล
ต่าง ๆ ที่ใช้ในราชการเทศบาลตำบลป่าซาง     
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที ่28 พฤษภาคม 2564  

      

   วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 50,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่   เช่น ขาตั้งกล้อง
ป้ายประชาสัมพันธ์ เครื่องกรอเทป เลนส์ซูม กระเป๋าใส่กล้อง
ถ่ายรูป   พู่กัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร์  ฟิล์ม  เมมโมรี่
การ์ด  ฟิล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ
(ภาพยนตร์,วีดีโอเทป แผ่นซีดี) รูปสีหรือขาวดำที่ได้จากการ
ล้าง อัด ขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม ฯลฯ   ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์
อันเกี่ยวเนื่องกับวัสดุโฆษณาและเผยแพร่   
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  

      

   วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 20,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล  อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึก หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์
สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์  ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์
แบบเลเซอร ์ กระดาษต่อเนื่อง   สายเคเบิล  หน่วยประมวลผล
ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ ซีดีรอมไดร์ฟ แผ่นกรองแสง แผงแป้นอักขระ
หรือแป้นพิมพ์ เมนบอร์ด แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องอ่าน
และบันทึกข้อมูล ฯลฯ  ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์อันเกี่ยวเนื่องกับ
วัสดุคอมพิวเตอร์   
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที ่28 พฤษภาคม 2564  
  

      

   ค่าสาธารณูปโภค รวม 10,000 บาท 

   ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต ์และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง จำนวน 10,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าต่ออายุเว็บไซด์ ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซด์และ
ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
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  งบลงทุน รวม 24,500 บาท 
   ค่าครุภัณฑ ์ รวม 24,500 บาท 
   ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์       

    
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 17,000 บาท 

      

  

เพ่ือจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงาน
สำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง ราคา 17,000 บาท(ตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน
พฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563) 
โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกน 
  หลัก (2 core) โดย มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐาน 
  ไม่น้อยกว่า 2.2 GHz จำนวน 1 หน่วย  
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ   
  Cache Memory รวมในระดับ(Level) เดียวกัน   
  ขนาดไมน่้อยกว่า 4 MB  
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า  
  มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB 5 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุ 
  ไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุ 
  ไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย  
- มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือ    
  ภายนอก (External) จำนวน 1 หน่วย 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบ   
  เครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000  
  Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อย 
  กว่า 3 ช่อง 
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์  
- มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิ้ว ความ  
  ละเอียดแบบ FHD(1920x1080)  
- สามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac)  
  และ Bluetooth 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง 
  และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560    
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เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank Printer) 

จำนวน 7,500 บาท 

      

  

เพ่ือจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน  1  เครื่อง  ราคาเครื่อง
ละ 7,500 บาท (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน พฤษภาคม 2563
ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563)   
โดยมีคณุลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 
- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer,Copier,Scanner              
และ Fax ภายในเครือ่งเดียวกัน 
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์       
(Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำสำหรับกระดาษ A4                   
ไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm) 
- มีความเร็วในการพิมพ์สีสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 
15 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm) 
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดำ-สี) ได้ 
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อย
กว่า 1,200 x 600 หรือ 600 x 1,200 dpi 
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (AutoDocument Feed) 
- สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ 
- สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สำเนา 
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวน   
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า
1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่าน เครือข่ายไร้สาย Wi-Fi  
(IEEE 802.11b, g, n) ได้ 
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560    
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 งานบริหารงานคลัง รวม 5,826,720 บาท 
  งบบุคลากร รวม 4,838,820 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 4,838,820 บาท 

   เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 4,275,510 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุง
เงินเดือน จำนวน  11 อัตรา โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้  12 เดือน 
ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ( พ.ศ. 2564-2566 )  
 -  เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
ลำพูน เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้พนักงานเทศบาลได้รับ
เงินเดือน 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 
(ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลำพูนเรื่อง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่าย
เงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน(ฉบับที่ 7) 
ลงวันที่  3พฤษภาคม พ.ศ. 2559 

      

   เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 121,200 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งพนักงานเทศบาล ดังนี้ 
1.ผู้อำนวยการกองคลัง เงินประจำตำแหน่ง  ในอัตราเดือนละ
5,600  บาท   
2.หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง ในอัตราเดือนละ  1,500  บาท 
3.หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้    ในอัตราเดือนละ  1,500  บาท 
4.หัวหน้าฝ่ายแผนที่ภาษี       ในอัตราเดือนละ  1,500  บาท 
โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน  ตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดลำพูน   เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์
ตอบแทนอ่ืน(ฉบับที ่7) ลงวันที่  3 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 
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   ค่าจ้างลูกจ้างประจำ จำนวน 254,910 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน
จำนวน 1  อัตรา โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน ตามแผน
อัตรากำลัง 3 ปี ( พ.ศ. 2564-2566 )   
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
ลำพูน เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและให้ลูกจ้าง
ของเทศบาลได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2559 และ (ฉบับ
ที ่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 สําหรับ
พนักงานจ้าง โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้  12 เดอืน ตามแผน
อัตรากำลัง 3 ปี ( พ.ศ. 2564-2566 )  
 -  เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
ลำพนู เรื่องหลักการให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงาน
จ้างของเทศบาลได้รับเงินค่าครองชีพชั่วคราว (ฉบับที ่2)       
ลงวันที่ 28 กรกฎาคม  พ.ศ. 2558 
  

      

  งบดำเนินงาน รวม 956,000 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 427,000 บาท 

   ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

จำนวน 100,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
เปิดซองสอบราคา  ฯลฯ  ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.
2496 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 มาตรา 67(9)
รายจ่ายอื่นใดตามข้อผูกพันหรือตามที่มีกฎหมายหรือระเบียบ
ของกระทรวงมหาดไทยกำหนดไว้ 
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   ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 10,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่
พนักงาน ลูกจ้างประจำ  และพนักงานจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ 
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2559 

      

   ค่าเช่าบ้าน จำนวน 192,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน  ค่าเช่าซื้อ  ของพนักงานเทศบาลซึ่งมี
สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 
ค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548 และแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 หนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที ่มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้าน
ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
  

      

   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       

    
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ จำนวน 100,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร   ค่าบำรุงการศึกษา
และค่าธรรมเนียมการศึกษาต่าง ๆ ให้แก่  พนักงานเทศบาล
ลูกจ้างประจำของเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษา
บุตรได ้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2541 และ
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่3 ) พ.ศ.2549  หรือหนังสือสั่งการ
ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 
  

      

    
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้ได้รับบำนาญ จำนวน 25,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร   ค่าบำรุงการศึกษา
และค่าธรรมเนียมการศึกษาต่าง ๆ ให้แก่  ผู้ได้รับบำนาญ ซึ่งมี
สิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
ของพนักงานส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2541 และแก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที ่3 ) พ.ศ.2549 หรือหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 
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   ค่าใช้สอย รวม 374,000 บาท 
   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

    
รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 324,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการต่าง ๆ ดังนี้ ค่าถ่าย
เอกสาร  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าซักฟอก ค่าเช่า
ทรัพย์สิน (ยกเว้น  ค่าเช่าบ้าน) ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  ค่าเบี้ย
ประกัน  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา  ค่าจ้างเหมา
บริการบุคคลภายนอก หรือค่าจ้างเหมาบริการอ่ืน ๆ ที่เข้า
ลักษณะรายจ่ายประเภทนี้ 
- 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  
  

      

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

      

    
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 10,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่า
เช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ  ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วน
พิเศษ  ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆฯลฯ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  

      

    
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จำนวน 10,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนาตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  
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โครงการพัฒนารายได้ จำนวน 20,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนารายได้ เช่น ค่าเอกสาร
แผ่นพับ ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์และค่าใช้จ่าย
อ่ืน ๆ ที่จำเป็นในการดำเนินการตามโครงการ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
ยุทธศาสตร์ที่ 7หน้าที่  160  ลำดับที่ 21  

      

   ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 10,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินของเทศบาลที่ชำรุด
เสียหาย ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที ่มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28พฤษภาคม 2564 
   

      

   ค่าวัสดุ รวม 155,000 บาท 

   วัสดุสำนักงาน จำนวน 100,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุสำนักงาน เช่น  เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก
เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก   ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก   
ไม้บรรทัดเหล็ก   กรรไกร   เก้าอ้ีพลาสติก  มู่ลี่  ม่านปรับแสง
(ต่อผืน)  กระดาษ   หมึก  ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ำยาลบคำผิด
เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ตลับผงหมึก น้ำหมึกปรินท์ เทป
พี วี ซี แบบใส เข็มหมุด กระดาษคาร์บอน กระดาษไขสิ่งพิมพ์ที่
ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ น้ำดื่มสำหรับบริการประชาชนใน
สำนักงานฯลฯ ตลอดจนสิ่งของเครื่องใช้  ที่จำเป็นในสำนักงาน   
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
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   วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 5,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น  ไขควง
ประแจ แม่แรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีมล๊อค ล๊อค
เกียร ์ล๊อคคลัตซ์ กระจกโค้งมน ล๊อค พวงมาลัย สัญญาณไฟ
กระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร ยางรถยนต์ น้ำมัน
เบรก น๊อตและสกรู สายไมล์ เพลา ฟิล์มกรองแสง เบาะรถยนต์
เครื่องยนต์(อะไหล่) ชุดเกยีร์รถยนต์ เบรก ครัช พวงมาลัย
สายพานใบพัด  หม้อน้ำ หัวเทียน แบตเตอรี่  จานจ่าย ล้อ  
ถังน้ำมัน ไฟหน้า ตลับลูกปืน กระจกมองข้างรถยนต์  กันชน
รถยนต์ เข็มขัดนิรภัย ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์อันเกี่ยวเนื่องกับวัสดุ
ยานพาหนะและขนส่ง   
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่
ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  

      

   วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 10,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  เช่น  แก๊สหุง
ต้ม  น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล น้ำมันก๊าด น้ำมันเบนซิน น้ำมัน
เตา น้ำมันจารบี น้ำมนัเครื่อง ถ่าน ก๊าซ ฯลฯ เครื่องจักรกล
ต่าง ๆ ที่ใช้ในราชการเทศบาลตำบลป่าซาง     
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  

      

   วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 10,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  ประเภทวัสดุ
คงทน  เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์ เครื่องกรอเทป เลนส์ซูม 
กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป  พู่กัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร์
ฟิล์ม  เมมโมรี่การ์ด  ฟิล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ
(ภาพยนตร์,วีดีโอเทป  แผ่นซีดี) รูปสีหรือขาวดำที่ได้จากการ
ล้าง อัด ขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม ฯลฯ   ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์
อันเกี่ยวเนื่องกับวัสดุโฆษณาและเผยแพร่   
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
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   วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 30,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล  อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึก หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์
สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์  ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์
แบบเลเซอร ์ กระดาษต่อเนื่อง   สายเคเบิล  หน่วยประมวลผล
ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ ซีดีรอมไดร์ฟ แผ่นกรองแสง แผงแป้นอักขระ
หรือแป้นพิมพ์ เมนบอร์ด แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องอ่าน
และบันทึกข้อมูล ฯลฯ  ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์อันเกี่ยวเนื่องกับ
วัสดุคอมพิวเตอร์   
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
  

      

  งบลงทนุ รวม 31,900 บาท 
   ค่าครุภัณฑ ์ รวม 31,900 บาท 
   ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์       

    
เครือ่งคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล จำนวน 23,000 บาท 

      

  

เพ่ือจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงาน
ประมวลผล จำนวน  1  เครื่อง ราคาเครื่องละ 23,000 บาท
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์  ฉบับเดือน พฤษภาคม 2563 ประกาศ 
ณ วันที่ 12 พฤษภาคม2563)   
โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก
(4 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า
1.6 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีท่ีต้องใช้
ความสามารถในการประมวลผลสูง จำนวน 1 หนว่ย 
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ
Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาด 
ไม่น้อยกว่า 6 MB 
- มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใด
อย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 
1) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลักท่ี
มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำแยกจากหน่วยความ 
จำหลัก  ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 
 
 
 
 

      



39 

 

2) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้
หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาด 
ไม่น้อยกว่า 4 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุ   
ไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุ 
ไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย 
 - มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบตดิตั้งภายใน (Internal) หรือ
ภายนอก (External) จำนวน 1 หน่วย 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า
1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า 
ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
- มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิ้ว  
ความละเอียดแบบ FHD (1920x1080) 
- สามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac)
และ Bluetooth 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.2560    

      
  

       

    
เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือLED ขาวดำชนิด Network แบบที ่1 
 (28 หน้า/นาที) 

จำนวน 8,900 บาท 

      

  

เพ่ือจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือLED ขาวดำชนิด Network
แบบที1่ (28 หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง  ราคาเครื่องละ
8,900 บาท (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ฉบับเดือน พฤษภาคม 2563
ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม2563)   
โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 
  - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์สำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 28 หน้า
ต่อนาท ี(ppm) 
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้ 
- มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
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- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า
1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi 
(IEEE 802.11b, g, n) ได้ 
- มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560    
 
  

 งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 376,640 บาท 
  งบบุคลากร รวม 376,640 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 376,640 บาท 

   เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 376,640 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุง
เงนิเดือน จำนวน  1  อัตรา โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้  12 เดือน 
ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564-2566 )  
 -  เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
ลำพูน เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกับการให้พนักงาน
เทศบาลได้รับเงินเดือน พ.ศ. 2558  
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน  
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 1,628,500 บาท 
  งบบุคลากร รวม 638,300 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 638,300 บาท 

   เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 391,400 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลพร้อมทั้งเงินปรับปรุง
เงินเดือน  จำนวน  1  อัตรา  โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้  12 เดือน
ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ( พ.ศ. 2564-2566 )     
-  เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
ลำพูน เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้พนักงานเทศบาลได้รับ
เงินเดือน พ.ศ. 2558 

      

   ค่าจ้างลูกจ้างประจำ จำนวน 246,900 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน
จำนวน  2  อัตรา  โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้  12 เดือนตามแผน
อัตรากำลัง 3 ปี ( พ.ศ. 2564-2566 )  
-  เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
ลำพูน เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและให้ลูกจ้าง
ของเทศบาลได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2559 และ (ฉบับที ่5)
พ.ศ.2561  

      

  งบดำเนินงาน รวม 967,100 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 62,100 บาท 

   ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 6,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่
พนักงาน ลูกจ้างประจำ  และพนักงานจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ 
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2559 
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   ค่าเช่าบ้าน จำนวน 48,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน  ค่าเช่าซื้อ  ของพนักงานเทศบาลซึ่งมี
สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่า
เช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548 และแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 หนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที ่มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้าน
ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
  

      

   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       

    
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ จำนวน 8,100 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร   ค่าบำรุงการศึกษา
และค่าธรรมเนียมการศึกษาต่าง ๆ ให้แก่   พนักงานเทศบาล
ลูกจ้างประจำของเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษา
บุตรได ้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกบัการศกึษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2541 และ
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่3 ) พ.ศ.2549  หรือหนังสือสั่งการ
ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 
  

      

   ค่าใช้สอย รวม 729,000 บาท 
   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

    
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 729,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการต่าง ๆ ดังนี้ ค่าถ่าย
เอกสาร  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าซักฟอก ค่าเช่า
ทรัพย์สิน (ยกเว้น ค่าเช่าบ้าน) ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบีย้
ประกัน  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา  ค่าจ้างเหมา
บริการบุคคลภายนอก หรือค่าจ้างเหมาบริการอ่ืน ๆ ที่เข้า
ลักษณะรายจ่ายประเภทนี้ 
- 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  
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   ค่าวัสดุ รวม 176,000 บาท 

   วัสดุสำนักงาน จำนวน 10,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุสำนักงาน เช่น  เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก
เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก   ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก   
ไม้บรรทัดเหล็ก  กรรไกร  เก้าอ้ีพลาสติก พระบรมฉายาลักษณ์
มู่ลี่  ม่านปรับแสง (ต่อผืน) กระดาษ  หมึกดินสอ ปากกา ยางลบ
น้ำยาลบคำผิด  เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ตลับผงหมึก น้ำ
หมึกปรินท ์ เทป พีวีซี แบบใส  ไม้บรรทัด คลิป เป๊ก  เข็มหมุด
กระดาษคาร์บอน กระดาษไข แฟ้ม สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือ
จ้างพิมพ์ ฯลฯ ตลอดจนสิ่งของเครื่องใช้  ที่จำเป็นในสำนักงาน   
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  

      

   วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 40,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ประเภทวัสดุ
คงทน  เช่น  ไขควง ประแจ แม่แรง กุญแจปากตาย กุญแจ
เลื่อน คีมล๊อค ล๊อคเกยีร์ ล๊อคคลัตซ์ กระจกโค้งมน ล๊อคพวง
มาลัย สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร  
ยางรถยนต์ น้ำมันเบรก น๊อตและสกรู สายไมล์ เพลา ฟิล์มกรอง
แสง เบาะรถยนต์ เครื่องยนต์(อะไหล่) ชุดเกียร์รถยนต์ เบรก 
ครัช  พวงมาลัย สายพานใบพัด  หม้อน้ำ หัวเทียน แบตเตอรี่ 
จานจ่าย ล้อ ถังน้ำมัน ไฟหน้า ตลับลูกปืน กระจกมองข้าง
รถยนต์  กันชนรถยนต์ เข็มขัดนิรภัย ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์อัน
เกี่ยวเนื่องกับวัสดุยานพาหนะและขนส่ง   
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  

      

   วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 80,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  เช่น  แก๊สหุง
ต้ม  น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล น้ำมนัก๊าด น้ำมันเบนซิน น้ำมัน
เตา น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง ถ่าน ก๊าซ ฯลฯ เครื่องจักรกล
ต่าง ๆ ที่ใช้ในราชการเทศบาลตำบลป่าซาง     
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
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   วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 8,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  เช่น ป้าย
ประชาสัมพันธ์ เครื่องกรอเทป เลนส์ซูม กระเป๋าใส่กล้อง
ถ่ายรูป   พู่กัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร์  ฟิล์ม  เมมโมรี่
การ์ด  ฟิล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ 
(ภาพยนตร์,วีดีโอเทป  แผ่นซีดี) รูปสีหรือขาวดำที่ได้จากการ
ล้าง อัด ขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม ฯลฯ   ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์
อันเกี่ยวเนื่องกับวัสดุโฆษณาและเผยแพร่   
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  

      

   วัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 10,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุเครื่องแต่งกายเช่น  เครื่องแบบ เสื้อ
กางเกง ผ้า เครื่องหมายยศและสังกัด ถุงเท้า รองเท้า เข็มขัด
หมวก ผ้าผูกคอ ฯลฯตลอดจนวัสดุอุปกรณ์อันเกี่ยวเนื่องกับวัสดุ
เครื่องแต่งกาย 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  

      

   วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล  อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึก หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์
สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์  ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์
แบบเลเซอร ์ กระดาษต่อเนื่อง   สายเคเบิล  หน่วยประมวลผล
ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ  ซีดีรอมไดร์ฟ แผ่นกรองแสง แผงแปน้อักขระ
หรือแป้นพิมพ์ เมนบอร์ด แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องอ่าน
และบันทึกข้อมูล ฯลฯ  ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์อันเกี่ยวเนื่องกับ
วัสดุคอมพิวเตอร์   
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  

      

   วัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน 20,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุเครื่องดับ เช่น  วาล์วน้ำดับเพลิง (เชื่อม
กับรถดับเพลิง) ท่อสายส่งน้ำ  สายดับเพลงิ  ถังดับเพลิง  
 ลูกบอลดับเพลิง ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
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  งบลงทุน รวม 7,500 บาท 
   ค่าครุภัณฑ ์ รวม 7,500 บาท 
   ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์       

    
เครือ่งพิมพ์Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank Printer) 

จำนวน 7,500 บาท 

      

  

เพ่ือจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง
ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน  1  เครื่อง  ราคา
เครื่องละ 7,500 บาท (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน พฤษภาคม 2563
ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563)   
โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 
- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถ เป็น Printer, Copier  
Scanner และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน 
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า
27 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm) 
- มีความเร็วในการพิมพ์สีสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า
15 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm) 
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดำ-สี) ได้ 
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า
1,200 x 600 หรือ 600 x 1,200 dpi 
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ(AutoDocument Feed) 
- สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ 
- สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สำเนา 
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรอืดีกว่า จำนวน
ไมน่้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า
1 ช่อง หรอื สามารถใช้งานผ่าน เครือข่ายไร้สาย Wi-Fi 
(IEEE 802.11b, g, n) ได้ 
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  
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  งบเงินอุดหนุน รวม 15,600 บาท 
   เงินอุดหนุน รวม 15,600 บาท 
   เงินอุดหนุนส่วนราชการ       

    
อุดหนุนสถานีตำรวจภูธรป่าซาง จำนวน 15,600 บาท 

      

  

1. โครงการการศึกษาเพ่ือต่อต้านการใช้ยาเสพติดในนักเรียน
(D.A.R.E) จำนวน  15,600 บาท  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ 2559  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2563 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565)    
ยุทธศาสตร์ที่  3  หน้าที่  129    ลำดับที่  17 
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 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 163,600 บาท 
  งบดำเนินงาน รวม 125,000 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 105,000 บาท 

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

      

    
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 5,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่า
เช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ  ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วน
พิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
  

      

    
ค่าลงทะเบียนในการอบรม จำนวน 5,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนาตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
 
  

      

    
โครงการฝึกอบรมจิตอาสาจราจร จำนวน 15,000 บาท 

      

  

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมจิตอาสาจราจร
เช่น  ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าวัสดุ
อุปกรณ ์ ค่าป้ายไวนิล  ค่าวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆที่จำเป็น
ในการดำเนินการตามโครงการ    
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  
พ.ศ.2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
ยุทธศาสตร์ที่  7  หน้าที่  163   ลำดับที่  1  
 
 
 
 
 
  

      



48 

 

    
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพบิัติประจำองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

จำนวน 20,000 บาท 

      

  

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น  ค่าอาหารว่าง
พร้อมเครื่องดื่มค่าอาหารค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าป้ายไวนิล  ค่า
วิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในการดำเนินการตาม
โครงการ    
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  
พ.ศ.2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม  
ครั้งที ่2/2563  ยุทธศาสตร์ที่  7  หน้าที่  44  ลำดับที ่ 1 
  

      

    
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ อปพร.และเจ้าหน้าที่งานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 

จำนวน 10,000 บาท 

      

  

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ  อปพร.
และเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่นค่าอาหาร
ว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าอาหาร  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าป้ายไว
นิล  ค่าวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในการดำเนินการ
ตามโครงการ   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที ่14)พ.ศ.2562 มาตรา 50 และมาตรา 51 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการ
กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
ข้อ 29 และข้อ 30  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
ยุทธศาสตร์ที่  7 หน้าที่  164  ลำดับที ่ 5 
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โครงการศูนย์ประสานงานความปลอดภัย เทศบาลตำบลป่าซาง จำนวน 10,000 บาท 

      

  

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการศูนย์ประสานงานความปลอดภัย
เทศบาลตำบลป่าซาง เช่น  ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม
ค่าอาหาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายไวนิล ค่าวิทยากรและค่าใช้จ่าย
อ่ืน ๆ ที่จำเป็นในการดำเนินการตามโครงการ    
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  
พ.ศ.2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
ยุทธศาสตร์ที่  7  หน้าที ่ 163  ลำดับที่  2 
  

      

    
โครงการหนูไม่จมน้ำแน่ถ้าช่วยกันดูแลและป้องกัน จำนวน 10,000 บาท 

      

  

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการหนูไม่จมน้ำแน่ถ้าช่วยกันดูแลและ
ป้องกนั  เช่น ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าอาหาร  
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายไวนิล  ค่าวิทยากร และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่
จำเป็นในการดำเนินการตามโครงการ    
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  
พ.ศ.2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
ยุทธศาสตร์ที่  7  หน้าที่  164   ลำดับที่  4 

      

   ค่าบำรงุรักษาและซ่อมแซม จำนวน 30,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินของเทศบาลที่ชำรุด
เสียหาย ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
  

      

   ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท 

   วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 20,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น  ไขควง
ประแจ แม่แรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีมล๊อค ล๊อคเกียร์
ล๊อคคลัตซ ์กระจกโค้งมน ล๊อค พวงมาลัย สัญญาณไฟกระพริบ
สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร ยางรถยนต ์น้ำมันเบรก น๊อต
และสกร ูสายไมล์ เพลา ฟิล์มกรองแสง เบาะรถยนต์ เครื่องยนต์
(อะไหล่) ชุดเกียร์รถยนต์ เบรก ครัช  พวงมาลัย สายพานใบพัด
หม้อน้ำ หัวเทียน แบตเตอรี่  จานจ่าย ล้อ ถังน้ำมัน ไฟหน้า  
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ตลับลูกปืน กระจกมองข้างรถยนต์  กันชนรถยนต์ เข็มขัดนิรภัย
ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์อันเกี่ยวเนื่องกับวัสดุยานพาหนะและ
ขนส่ง   
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
  

  งบลงทุน รวม 38,600 บาท 
   ค่าครุภัณฑ ์ รวม 38,600 บาท 
   ครุภัณฑ์การเกษตร       

    
เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง เครื่องยนต์เบนซิน สูบน้ำได้1,000 ลิตร
ต่อนาที ขนาด 5 แรงม้า 

จำนวน 8,600 บาท 

      

  

เพ่ือจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง เครื่องยนต์เบนซิน สูบน้ำได ้
1,000 ลิตรต่อนาที ขนาด 5 แรงม้าจำนวน  1  เครื่อง
ราคา  8,600 บาท  (ตามรายละเอียดบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์
ธันวาคม  2562)  
โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 
(1) เป็นเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ใช้เครื่องยนต์เบนซินขนาด 
ไม่น้อยกว่า 5 แรงม้า หรือขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อย
กว่า 160 ซีซี 
 (2) ขนาดท่อส่งไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว (75 มิลลิเมตร) 
 (3) สูบน้ำได้ไม่น้อยกว่าตามปริมาณท่ีกำหนด 
 (4) ส่งน้ำได้สูงไม่น้อยกว่า 9 เมตร หรือประมาณ 30 ฟุต 
 (5) อุปกรณ์ประกอบของเครื่องสูบน้ำและของเครื่องยนต์ต้องมี
ครบชุด พร้อมที่จะใช้งานได้ 
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560    
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม 
 ครั้งที ่3/2564  หน้าที่   42  ลำดับที่ 7 
  

      

   ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์       

    
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จำนวน 30,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ที่ชำรุดเสียหาย ให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
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แผนงานการศึกษา 

 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 2,889,530 บาท 
  งบบุคลากร รวม 2,204,530 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 2,204,530 บาท 

   เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 2,144,530 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงนิปรับปรุง
เงินเดือน  จำนวน  6  อัตรา  โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน
ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ( พ.ศ. 2564-2566 ) 
 -  เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
ลำพูน เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้พนักงานเทศบาลได้รับ
เงินเดือน 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 ตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดลำพูน  เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์
ตอบแทนอ่ืน (ฉบับที่ 7)  ลงวันที่  3 พฤษภาคม  พ.ศ. 2559 
 
  

      

  งบดำเนินงาน รวม 675,000 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 111,000 บาท 

   ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 5,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่
พนักงาน ลูกจ้างประจำ  และพนักงานจ้าง ทีม่าปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ 
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2559 
 
 
 
  

      



52 

 

   ค่าเช่าบ้าน จำนวน 96,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน  ค่าเช่าซ้ือ  ของพนักงานเทศบาลซึ่งมี
สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 
ค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548 และแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 หนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที ่มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้าน
ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
  

      

   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       

    
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ จำนวน 10,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร   ค่าบำรุงการศกึษา
และค่าธรรมเนียมการศึกษาต่าง ๆ ให้แก่   พนักงานเทศบาล
ลูกจ้างประจำของเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษา
บุตรได ้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2541 และ
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่3 ) พ.ศ.2549  หรอืหนังสือสั่งการ
ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 
 
  

      

   ค่าใช้สอย รวม 369,000 บาท 
   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

    
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 334,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการต่าง ๆ  ดังนี้ ค่าถ่าย
เอกสาร  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าซักฟอก ค่าเช่า
ทรัพย์สิน (ยกเว้น  ค่าเช่าบ้าน) ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบี้ย
ประกัน  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา  ค่าจ้างเหมา
บริการบุคคลภายนอก หรือค่าจ้างเหมาบริการอ่ืน ๆ ที่เข้า
ลักษณะรายจ่ายประเภทนี้ 
- 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 
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   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

      

    
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 5,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ  
ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ  ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วน
พิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  

      

    
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จำนวน 5,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนาตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

      

   ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 25,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินของเทศบาลที่ชำรุด
เสียหาย ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
 
  

      

   ค่าวัสดุ รวม 195,000 บาท 

   วัสดุสำนักงาน จำนวน 80,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุสำนักงาน เช่น  เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก
เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก   ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก   
ไม้บรรทัดเหล็ก   กรรไกร   เก้าอ้ีพลาสติก พระบรมฉายาลักษณ์
มู่ลี่  ม่านปรับแสง (ต่อผืน)กระดาษ   หมึกดินสอ ปากกายางลบ
น้ำยาลบคำผิด  เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ตลับผงหมึก  
น้ำหมึกปรินท ์ เทปพีวีซี แบบใส ไม้บรรทัด คลิป เป๊ก  เข็มหมุด
กระดาษคาร์บอน กระดาษไข แฟ้ม สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือ
จ้างพิมพ์  ฯลฯ ตลอดจนสิ่งของเครื่องใช้  ทีจ่ำเป็นในสำนักงาน   
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
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   วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 10,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น  ไมโครโฟน ขาตั้ง
ไมโครโฟน หัวแรงไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัด
แรงดันไฟฟ้า  มาตรสำหรับตรวจวงจรไฟฟ้า เครื่องประจุไฟ
ฟิวส์  เทปพันสายไฟฟ้า  สายไฟฟ้า  หลอดไฟฟ้าหลอดไฟ  
เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดวิทยุทราน 
ซิตเตอร์ และชิ้นส่วนวิทยุ ลูกถ้วยสายอากาศ รีซีสเตอร์   
มูฟวิ่ง คอยส์คอนเดนเซอร์ ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์  
เบรกเกอร์ ฯลฯ ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์อันเกี่ยวเนื่องกับวัสดุไฟฟ้า
และวิทยุ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  

      

   วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 15,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุงานบ้านงานครัวเช่น  หม้อ กระทะ
กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป มีด ถัง ถาด  แก้วน้ำ  จานรอง
ผงซักฟอก สบู่ น้ำยาดับกลิ่น แปรง ไม้กวาด เข่ง  มุ้ง  ผ้าปู 
ทีน่อน  ปลอกหมอน   หมอน ถ้วยชาม ช้อนส้อมฯลฯตลอดจน
วัสดุอุปกรณ์อันเกี่ยวเนื่องกับวัสดุงานบ้านงานครัว  
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
  

      

   วัสดุก่อสร้าง จำนวน 10,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ  ค้อน  คีม
ชะแลง  จอบ สิ่ว  เสียม  เลื่อย  ขวาน กบไสไม ้เทปวัดระยะ
เครื่องวัดขนาดเล็ก  ตลับเมตร ลูกดิ่ง สว่าน  โถส้วม อ่างล้างมือ
น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์    สีปูนซีเมนต์ ทราย อิฐหรือซีเมนต์บล็อก
ระเบื้อง สังกะสี ตะปู เหล็กเส้น แปรงทาสี ปูนขาว ท่อน้ำและ
อุปกรณ์ประปา ท่อต่างๆ ท่อน้ำบาดาล ฯลฯ  ตลอดจนวัสดุ
อุปกรณ์อันเกี่ยวเนื่องกับวัสดุก่อสร้าง   
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
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   วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 10,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น  ไขควง
ประแจ แม่แรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีมล๊อค ล๊อคเกียร์
ล๊อคคลัตซ ์กระจกโค้งมน ล๊อค พวงมาลัย สัญญาณไฟกระพริบ
สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร ยางรถยนต์ น้ำมันเบรก น๊อต
และสกร ูสายไมล์ เพลา ฟิล์มกรองแสง เบาะรถยนต์ เครื่องยนต์
(อะไหล่) ชุดเกียร์รถยนต์ เบรก ครัช   พวงมาลัย สายพานใบพัด
หม้อน้ำ หัวเทียน แบตเตอรี่  จานจ่าย ล้อ ถังน้ำมัน ไฟหน้า ตลับ
ลูกปืน กระจกมองข้างรถยนต์  กันชนรถยนต์ เขม็ขัดนิรภัย
ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์อันเกี่ยวเนื่องกับวัสดุยานพาหนะและ
ขนส่ง   
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  

      

   วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 30,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  เช่น  แก๊สหุงต้ม
น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล น้ำมันก๊าด น้ำมันเบนซิน น้ำมันเตา
น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง ถ่าน ก๊าส ฯลฯ เครื่องจักรกลต่าง ๆ ที่
ใช้ในราชการเทศบาลตำบลป่าซาง     
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
  

      

   วัสดุการเกษตร จำนวน 10,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุการเกษตร  เช่น สปริงเกลอร์
(Sprinkler) จอบหมุน  จานพรวน กระชัง   ปุ๋ย  ยาป้องกันและ
กำจัดศัตรูพืชและสัตว์  อาหารสัตว์ พืชและสัตว์  พันธุ์สัตวป์ีก
และสัตว์น้ำ น้ำเชื้อพันธุ์สัตว์ วัสดุเพาะชำ อุปกรณ์ในการ
ขยายพันธุ์พืช เช่น ใบมีด เชือก ผ้าใบหรือผ้าพลาสติก หน้ากาก
ป้องกันแก๊สพิษ ฯลฯ  ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์อันเกี่ยวเนื่องกับวัสดุ
การเกษตร   
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที ่28 พฤษภาคม 2564 
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   วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 10,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  เช่น ขาตั้ง
กล้อง ป้ายประชาสัมพันธ์  เครื่องกรอเทป เลนส์ซูม กระเป๋าใส่
กล้องถ่ายรูป   พู่กัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร์  ฟิล์ม  เมมโมรี่
การ์ด  ฟิล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือ
ภาพ  (ภาพยนตร์,วีดีโอเทป  แผ่นซีดี) รูปสีหรือขาวดำที่ได้จาก
การล้าง อัด ขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม ฯลฯ   ตลอดจนวัสดุ
อุปกรณ์อันเกี่ยวเนื่องกับวัสดุโฆษณาและเผยแพร่   
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิน่ ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  

      

   วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 20,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล  อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึก หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์
สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์  ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์
แบบเลเซอร์  กระดาษต่อเนื่อง   สายเคเบิล  หน่วยประมวลผล
ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ ซีดีรอมไดร์ฟ แผ่นกรองแสง แผงแป้นอักขระ
หรือแป้นพิมพ์ เมนบอร์ด แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องอ่าน
และบันทึกข้อมูล ฯลฯ  ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์อันเกี่ยวเนื่องกับ
วัสดุคอมพิวเตอร์   
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
 
  

      

  งบลงทุน รวม 10,000 บาท 
   ค่าครุภัณฑ ์ รวม 10,000 บาท 
   ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์       

    
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จำนวน 10,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ที่ชำรุดเสียหายให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ         
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
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 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 7,443,272 บาท 
  งบบุคลากร รวม 2,721,570 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 2,721,570 บาท 

   เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 1,939,170 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานครูเทศบาล ของโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตำบลป่าซาง พร้อมทั้งเงนิปรับปรุงเงินเดือน จำนวน 
 2 อตัรา โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน  ตามแผนอัตรากำลัง  
3 ปี (พ.ศ.2564-2566)  จำนวน 964,308 บาท ได้แก่ 
1.เงินเดือนสำหรับตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
จำนวน 1 อัตรา 
2.เงินเดือนสำหรับตำแหน่งพนักงานครูเทศบาล  จำนวน 1 อัตรา 
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานครูเทศบาล ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตำบลป่าซาง จำนวน 3 อัตรา พร้อมทั้งเงินปรับปรุง
เงินเดือน โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน ตามแผนอันตรา
กำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566) จำนวน  974,862 บาท ได้แก ่
1.เงินเดือนสำหรับตำแหน่งพนักงานครเูทศบาล จำนวน 3 อัตรา 
 
-  เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
ลำพูน  เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้พนักงานเทศบาล
ได้รับเงินเดือน พ.ศ.2558 
  

      

   เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 67,200 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนในอัตราเท่ากับเงิน 
วิทยฐานะ ที่ได้รับของข้าราชการครูหรือบุคลากรทางการศึกษา
ซึ่งได้รับเงินวิทยฐานะตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนเงินวิทยฐานะ
และเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ยกเว้น ข้าราชการครูหรือบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับ
เงินวิทยฐานะชำนาญการ ได้แก่ 
1.ผู้อำนวยการสถานศึกษา (ชำนาญการพิเศษ) โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตำบลป่าซาง ในอัตรา  เดือนละ 5,600 บาท โดย
คำนวณ ตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน รวมเป็นเงิน 67,200 บาท 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0809.4/ว 592 ลงวันที่  23 กรกฎาคม 2564  
เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 เพ่ือรองรับการจัดสรรงบประมาณเงิน
อุดหนุนทั่วไปด้านบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ สถานศึกษา
(โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

      



58 

 

   เงินวิทยฐานะ จำนวน 235,200 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะของพนักงานครูเทศบาล ข้าราชการ
ครูเทศบาล ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลป่าซาง จำนวน
2 อัตรา จำนวน 109,200 บาท ดังนี้ 
 1.ผู้อำนวยการสถานศึกษา (ชำนาญการพิเศษ)  
ในอัตราเดือนละ 5,600 บาท โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน  
รวมเป็นเงิน  67,200 บาท 
 2.พนักงานครูเทศบาล (ชำนาญการ)  
ในอัตราเดือนละ 3,500 บาท โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน  
รวมเป็นเงิน  42,000 บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะของพนักงานครูเทศบาล ข้าราชการ
ครูเทศบาล ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลป่าซาง  
เงินวิทยฐานะ (ชำนาญการ) จำนวน 3 อัตรา ในอัตราเดือนละ
3,500 บาท โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน รวมเป็นเงิน
126,000 บาท  
- เป็นไปตามหนังสือ สำนักงาน กจ. กท.และ กอบต.
ที ่มท 0809.4/ ว 2347 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2562  
เรื่องแนวทางในการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานครู
และบุคลากรทางการศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัด/ 
เทศบาล /องค์การบริหารส่วนตำบล สำหรับตำแหน่งในระบบ
วิทยฐานะ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที ่มท 0809.4/ว 592 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 เรื่องซักซ้อม
แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2565   เพ่ือรองรับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปด้าน
บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ สถานศึกษา (โรงเรียนและศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 432,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตำบลป่าซาง จำนวน 4 อัตรา โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้  
12 เดือน ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566) 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ด่วนที่สุด ที ่มท 0809.4/ว 592 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2564  
เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 เพ่ือรองรับการจัดสรรงบประมาณเงิน
อุดหนุนทั่วไปด้านบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ สถานศึกษา
(โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
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   เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 48,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวและเงินเพ่ิมต่างๆ สำหรับ
พนักงานจ้าง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลป่าซาง โดย
คำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที ่มท 0809.4/ว 592  ลงวันที่  23 กรกฎาคม 2564  
เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2565  เพ่ือรองรับการจัดสรรงบประมาณเงิน
อุดหนุนทั่วไปด้านบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ สถานศึกษา
(โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 
  

      

  งบดำเนินงาน รวม 3,461,702 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 14,800 บาท 
   เงนิช่วยเหลือการศึกษาบุตร       

    
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ จำนวน 14,800 บาท 

      

  

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ 
จำนวน  14,800 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ค่าบำรุงการศึกษาและ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่างๆ ให้แก่พนักงานเทศบาล พนักงาน
ครูเทศบาล ข้าราชการครูของเทศบาล รวม 14,800 บาท ดังนี้ 
1.เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ค่าบำรุงการศึกษา
และค่าธรรมเนียมการศึกษาต่างๆ ให้แก่พนักงานเทศบาล
พนักงานครูเทศบาล ข้าราชการครูของเทศบาล โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตำบลป่าซาง จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน  10,000 บาท 
2.เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ค่าบำรุงการศึกษา
และค่าธรรมเนียมการศึกษาต่างๆ ให้แก่พนักงานเทศบาล
พนักงานครูเทศบาล ข้าราชการครูของเทศบาล ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตำบลป่าซาง จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน  4,800 บาท 

ซึ่งมสีิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
ของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 3)
พ.ศ.2549 หรือหนังสือสั่งการต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
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   ค่าใช้สอย รวม 2,314,350 บาท 
   รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซึ่งบริการ       

    
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 658,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการต่าง ๆ  ดังนี้ ค่าถ่าย
เอกสาร  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าซักฟอก ค่าเช่า
ทรัพย์สิน (ยกเว้น  ค่าเช่าบ้าน) ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  ค่าเบี้ย
ประกัน  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา  ค่าจ้างเหมา
บริการบุคคลภายนอก หรือค่าจ้างเหมาบริการอ่ืน ๆ ที่เข้า
ลักษณะรายจ่ายประเภทนี้ 
- 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  
 
  

      

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

      

    
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 8,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่า
พาหนะ   ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ  ณ ท่าอากาศยาน ค่า
ผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้
สนามบนิ ค่าลงทะเบียนต่างๆ  ฯลฯ  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 
  

      

    
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จำนวน 7,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนาตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึงปัจจุบัน 
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โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือส่งเสริม
การเรียนรู้สู่ภูมิปัญญาท้องถิ่นวิถีคนป่าซาง  สถานศึกษาเทศบาล
ตำบลป่าซาง  

จำนวน 10,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการโครงการขับเคลื่อน
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้สู่ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นวิถีคนป่าซาง สถานศึกษาเทศบาลตำบลป่า
ซาง เช่น ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม  ค่าวิทยากรค่าวัสดุ ค่า
ป้ายไวนิล  และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จำเป็นในการดำเนินการตาม
โครงการ   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563
ข้อ 16  และข้อ 34 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การ
เบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 ข้อ 67  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ. 2557 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)     
ยุทธศาสตร์ที่  5 หน้าที่  145  ลำดับที่  22 

  

      

    
โครงการแข่งขันกีฬาของสถานศึกษาสังกัดเทศบาลตำบลป่าซาง จำนวน 15,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการแข่งขันกีฬาของ
สถานศึกษาสังกัดเทศบาลตำบลป่าซาง  เช่น ค่าวิทยากร
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ  ค่าป้ายไวนิล
ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จำเป็นในการดำเนินการตาม
โครงการ   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563
ข้อ 16  และข้อ 34 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การ
เบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 ข้อ 67  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
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ฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ. 2557 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เพ่ิมเติม  
ครั้งที ่2/2563 ยุทธศาสตร์ที่  5  หน้าที่  42  ลำดับที่  8 
 
 
  

    
โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการและมหกรรมการศึกษา จำนวน 15,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการแข่งขันทักษะทาง
วิชาการและมหกรรมการศึกษา  เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าท่ีพักค่า
น้ำมัน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในการดำเนินการตาม
โครงการ   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563
ข้อ 16  และข้อ 34 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การ
เบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 ข้อ 67  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ. 2557 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)    
ยุทธศาสตร์ที่  5  หน้าที่ 136  ลำดับที่  2 
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โครงการพัฒนาและเสริมสร้างประสบการณ์การจัดการเรียนรู้ระดับ
อนุบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

จำนวน 10,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาและ
เสริมสร้างประสบการณ์การจัดการเรียนรู้ระดับอนุบาลและศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหารค่าอาหารว่างพร้อม
เครื่องดื่ม ค่าวัสดุ  ค่าป้ายไวนิล ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่
จำเป็นในการดำเนินการตามโครงการ   
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย
อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง(ฉบับที ่2 )พ.ศ.2549 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขถึงฉบับ
ที ่13 พ.ศ.2552 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการ
จดังาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2542 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563
ข้อ 16  และข้อ 34 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การ
เบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเกบ็รักษาเงิน และการตรวจเงิน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 ข้อ 67  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ. 2557 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565)    
ยุทธศาสตร์ที่  5  หน้าที่  146   ลำดับที ่ 25 
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โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารศพด.และ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและผู้เกี่ยวข้องด้านการศึกษา 

จำนวน 10,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพคณะ
กรรมการบริหารศพด.และคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
และผู้เกี่ยวข้องด้านการศึกษา  เช่น ค่าวิทยากร
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ  ค่าป้ายไวนิล
ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จำเป็นในการดำเนินการตาม
โครงการ   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563
ข้อ 16  และข้อ 34 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การ
เบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 ข้อ 67  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ. 2557 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)    
ยุทธศาสตร์ที ่ 5  หน้าที่  140  ลำดับที่  13 
  

      

    
โครงการวันวิชาการ จำนวน 10,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการวันวิชาการ เช่น ค่าจ้างเหมา
ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ  ค่าวัสดุอุปกรณ์
และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ทีจ่ำเป็นในการดำเนินการตามโครงการ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการ
กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 2 )พ.ศ.2549 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขถึงฉบับ
ที ่13 พ.ศ.2552  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2542 
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- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563
ข้อ 16  และข้อ 34 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การ
เบิกจา่ยเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 ข้อ 67  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
- เป็น ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565)   
ยุทธศาสตร์ที ่5  หน้าที ่ 138   ลำดับที่  6 
 
 
  

    
โครงการวันสำคัญทางศาสนาและวันสำคัญของชาติ จำนวน 5,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการวันสำคัญทางศาสนา
และวันสำคัญของชาติ  เช่น  ค่าเครื่องไทยทานค่าอาหารว่าง
พร้อมเครื่องดื่ม ค่าสถานที่ ค่าป้ายไวนิล ค่าวัสดุและค่าใช้จ่าย
อ่ืนๆ ที่จำเป็นในการดำเนินการตามโครงการ   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563
ข้อ 16  และข้อ 34 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การ
เบิกจ่ายเงิน การฝากเงนิ การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 ข้อ 67  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)     
ยุทธศาสตร์ที่  5  หน้าที่  140  ลำดับที่  14 
 

      

    
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัยท้องถิ่นไทยผ่านการเล่น จำนวน 10,000 บาท 
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เพ่ือจ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย
ท้องถิ่นไทยผ่านการเล่นเช่น ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม  ค่า
วิทยากร  ค่าวัสดุ ค่าป้ายไวนิล  และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นใน
การดำเนินการตามโครงการ   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563
ข้อ 16  และข้อ 34 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การ
เบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 ข้อ 67  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ. 2557 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)    
ยุทธศาสตร์ที่   5 หน้าที่  143  ลำดับที่  18 

  

      

    
โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน จำนวน 10,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริม
ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน เช่น ค่าอาหารว่าง
พร้อมเครื่องดื่ม  ค่าวิทยากร  ค่าวัสดุ ค่าป้ายไวนิล  และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในการดำเนินการตามโครงการ   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563
ข้อ 16  และข้อ 34 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การ
เบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 ข้อ 67  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ. 2557 
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- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)     
ยุทธศาสตร์ที่  5  หน้าที่  138  ลำดับที่  7 
 
 

    
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา   
อุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น 

จำนวน 329,300 บาท 

      

  

 - เพ่ือเป็นค่าปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
จำนวน  20,000  บาท  
 - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน
จำนวน 50,000 บาท   
 - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียน
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่  จำนวน  12,000 บาท 
 - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดใน
สถานศึกษา  จำนวน  21,000 บาท  
 - เพ่ือเป็นคา่ใช้จ่ายอินเตอร์เน็ต
โรงเรียน ADSL  จำนวน 9,600 บาท 
 - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน WIFI
จำนวน 7,200 บาท  
 - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านใน
สถานศึกษา  จำนวน  50,000 บาท 
-โครงการอบรมสัมมนาจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาปฐมวัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตาม
กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561
จำนวน 22,000 บาท 
-โครงการอบรมสัมมนาจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม
กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561
จำนวน 33,000 บาท 
-โครงการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสังกัดเทศบาล
ที่รับผิดชอบงานด้านกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชนกีฬาและ
นันทนาการ  จำนวน  4,500 บาท 
- ค่าพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน จำนวน 100,000 บาท 
- เป็นไปตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย  ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0816.2/ว 3924  ลง
วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำ
งบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ

      



68 

 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 (เฉพาะเทศบาลตำบลและองค์การ
บริหารส่วนตำบล) 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เปลี่ยนแปลง ครั้งที ่5/2563 ยุทธศาสตร์ที่ 5 หน้าที่  55  ลำดับ
ที ่ 1 

      
  

       

    
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 
(โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลป่าซาง) 

จำนวน 773,300 บาท 

      

  

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันของนักเรียนโรงเรียนอนุบาล    
เทศบาลตำบลป่าซาง จำนวน110 คน  คนละ 21 บาท
จำนวน 200  วัน  รวมเป็นเงิน  462,000 บาท 
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว)ของนักเรียน
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลป่าซาง จำนวน  110 คน คนละ
1,700  บาท  รวมเป็นเงิน  187,000  บาท  
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ตำบลป่าซาง จำนวน 110  คน  คนละ 300 บาท  รวมเป็น
เงิน 33,000 บาท 
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าหนังสือของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ตำบลป่าซาง จำนวน 110  คน คนละ  200 บาท รวมเป็นเงิน
22,000 บาท 
 - ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบล 
ป่าซาง จำนวน 110 คน คนละ  430  บาท รวมเป็นเงิน
47,300 บาท 
 - ค่าอุปกรณ์การเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบล 
ป่าซาง จำนวน  110 คน คนละ 200  บาท  รวมเป็นเงิน
22,000 บาท 
- เป็นไปตามหนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วน
ที่สุด ที ่มท 0816.2/ว 4110  ลงวันที่ 14
กรกฎาคม 2563  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณ
รายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เฉพาะ
เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ยุทธศาสตร์
ที ่ 5  หน้าที่  142  ลำดับที ่16 
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลป่าซาง 

จำนวน 408,750 บาท 

      

  

 - เพ่ือจา่ยเป็นเงินอุดหนุนสำหรับอาหารกลางวันสำหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลป่าซาง จำนวน  50 คน คนละ
21 บาท จำนวน 245  วัน รวมเป็นเงิน 257,250  บาท 
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว)ของนักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลป่าซาง  จำนวน  50  คน   
คนละ 1,700  บาท  รวมเป็นเงิน  85,000  บาท 
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตำบลป่าซาง  จำนวน  50 คน  คนละ 300 บาท รวม
เป็นเงิน  15,000 บาท 
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าหนังสือของนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตำบลป่าซาง  จำนวน  50 คน  คนละ 200 บาท   รวม
เป็นเงิน  10,000 บาท 
 - ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล 
ป่าซาง   จำนวน  50 คน  คนละ 430 บาท รวมเป็นเงิน
21,500  บาท 
 - ค่าอุปกรณ์การเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลป่าซาง
จำนวน  50 คน  คนละ 200 บาท  รวมเป็นเงิน 10,000 บาท 
- เงินอุดหนุนสำหรับพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพสังกัด ศพด.
จำนวน 10,000 บาท 
- เป็นไปตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด
ที ่มท 0816.2/ว 3924  ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงิน
อุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เฉพาะเทศบาลตำบลและ
องค์การบริหารส่วนตำบล) 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)    
ยุทธศาสตร์ที่  5  หน้าที่  141  ลำดับที่ 15 
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โครงการหนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง จำนวน 20,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายตามโครงการหนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง
เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างพร้อม
เครื่องดื่ม ค่าเอกสาร ป้าย ค่าพาหนะ  และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่
จำเป็นในการดำเนินการตามโครงการ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 ข้อ 16
และข้อ 34 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการ
เบิกจ่ายเงนิ การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 ข้อ 67  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดนิทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 255 แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่3)  พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565)ยุทธศาสตร์
ที ่5 หน้าที่ 138  ลำดับที่ 8 

      

    
โครงการอบรมพัฒนาการประกันคุณภาพภายในและการบริหาร
สถานศึกษา 

จำนวน 10,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมพัฒนาการประกัน
คุณภาพภายในและการบริหารสถานศึกษา  เช่น ค่าวัสดุ
อุปกรณ ์ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม  
ค่าเอกสาร ป้าย ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จำเป็นในการ
ดำเนินการตามโครงการ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563
ข้อ 16  และข้อ 34 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน 
 การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจ 
เงินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 ข้อ 67 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่3)  พ.ศ.2559 
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-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง 
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) 
ยุทธศาสตร์ที ่ 5   หน้าที่  137   ลำดับที่  5  

   ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 5,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นคา่บำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินของเทศบาลที่ชำรุด
เสียหาย ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที ่28 พฤษภาคม 2564  
  

      

   ค่าวัสดุ รวม 1,039,452 บาท 

   วัสดุสำนักงาน จำนวน 20,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุสำนักงาน เช่น  เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก
เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก   ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก   
ไม้บรรทัดเหล็ก  กรรไกร เก้าอ้ีพลาสติก พระบรมฉายาลักษณ์
มู่ลี่  ม่านปรับแสง (ต่อผืน) กระดาษ หมึกดินสอ ปากกา ยางลบ
น้ำยาลบคำผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ตลับผงหมึก    
น้ำหมึกปรินท์  เทปพีวีซี แบบใส  ไม้บรรทัด คลิป เป๊ก  เข็มหมุด
กระดาษคาร์บอน กระดาษไข แฟ้ม  สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือ
จ้างพิมพ์ ฯลฯ ตลอดจนสิ่งของเครื่องใช้  ที่จำเป็นในสำนักงาน   
- เป็ น ไป ต ามหนั งสื อกรมส่ ง เส ริม การป กครองท้ อ งถิ่ น
ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  

      

   วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 10,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น  ไมโครโฟน ขาตั้ง
ไมโครโฟน  หัวแรงไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัด
แรงดันไฟฟ้า  มาตรสำหรับตรวจวงจรไฟฟ้า เครื่องประจุไฟ
ฟิวส์  เทปพันสายไฟฟ้า  สายไฟฟ้า  หลอดไฟฟ้า หลอดไฟ  
เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดวิทยุทราน 
ซิตเตอร์  และชิ้นส่วนวิทยุ ลูกถ้วยสายอากาศ รซีีสเตอร์ 
มูฟวิ่ง คอยส์คอนเดนเซอร์ ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์ เบรกเกอร์
ฯลฯ  ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์อันเกี่ยวเนื่องกับวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 
- เป็ น ไป ต ามหนั งสื อกรมส่ ง เส ริม การป กครองท้ อ งถิ่ น
ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
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   วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 931,452 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็น 
- ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น  หม้อ กระทะ กะละมัง  ตะหลิว
กรอบรูป มีด ถัง ถาด  แก้วน้ำ  จานรอง ผงซักฟอก สบู่ น้ำยา
ดับกลิ่น แปรง ไม้กวาด เข่ง  มุ้ง  ผ้าปูที่นอน  ปลอกหมอน
หมอน ถ้วยชาม ช้อนส้อม ฯลฯ ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์อัน
เกี่ยวเนื่องกับวัสดุงานบ้านงานครัว  จำนวน  50,000 บาท 
 - ค่าอาหารเสริม(นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล
ป่าซาง (50 คน จำนวน 260 วัน วันละ 7.37 บาท)
จำนวน  95,810 บาท 
 - เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม(นม) 
สำหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลป่าซาง 
 (110 คน จำนวน 260 วัน วันละ  7.37 บาท)
จำนวน 210,782 บาท 
 - ค่าอาหารเสริม(นม) สำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนในเขต
เทศบาลตำบลป่าซาง(สพฐ)  
(300คน จำนวน 260 วัน วันละ 7.37 บาท) 
จำนวน  574,860 บาท 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที ่28 พฤษภาคม 2564  
- เป็นไปตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด
ที ่มท 0816.2/ว 3924  ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564  

      

   วัสดุก่อสร้าง จำนวน 20,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ  ค้อน คีม ชะแลง
จอบ สิ่ว  เสียม  เลื่อย  ขวาน กบไสไม ้เทปวัดระยะเครื่องวัด
ขนาดเล็ก  ตลับเมตร ลูกดิ่ง สว่าน  โถส้วม อ่างล้างมือ  น้ำมัน
ทาไม ้ทินเนอร์  สีปูนซีเมนต์ ทราย อิฐหรือซีเมนต์บล็อก
กระเบื้อง  สังกะสี ตะปู เหล็กเส้น แปรงทาสี ปูนขาว ท่อน้ำและ
อุปกรณ์ประปา ท่อต่างๆ ท่อน้ำบาดาล ฯลฯ  ตลอดจนวัสดุ
อุปกรณ์อันเกี่ยวเนื่องกับวัสดุก่อสร้าง   
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
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   วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 3,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น   เช่น  แก๊สหุง
ต้ม  น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล น้ำมันก๊าด น้ำมันเบนซิน น้ำมัน
เตา น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง ถ่าน ก๊าซ ฯลฯ เครื่องจักรกล
ต่าง ๆ ที่ใช้ในราชการเทศบาลตำบลป่าซาง     
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  

      

   วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 5,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น ชุด
เครื่องมือผ่าตัดที่วางกรวยแก้ว  กระบอกตวง เบ้าหลอม  หูฟัง
(Stethoscope)  เปลหามคนไข ้คีมถอนฟัน เครื่องวัดน้ำฝน  
ถังเก็บเชื้อเพลิง  เครื่องนึ่ง เครื่องมือวิทยาศาสตร์   สำลีและ
ผ้าพันแผล เวชภัณฑ์  แอลกอฮอล์ ฟิล์มเอกซเรย์ เคมีภัณฑ์
ออกซิเจน น้ำยาต่างๆ  เลือด  สายยาง  ลูกยาง หลอดแก้ว  
ลวดเชื่อมเงิน ถุงมือ กระดาษกรอง จุกต่างๆ สัตว์เลี้ยงเพ่ือการ
ทดลองวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ หลอดเอกซเรย์ ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  

      

   วสัดุการเกษตร จำนวน 10,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุการเกษตร เช่น สปริงเกลอร์(Sprinkler)  
จอบหมุน  จานพรวน   กระชัง  ปุ๋ย  ยาป้องกันและกำจัด
ศัตรูพืชและสัตว์  อาหารสัตว์ พืชและสัตว์  พันธุ์สัตว์ปีกและ 
สัตว์น้ำ น้ำเชื้อพันธุ์สัตว์ วัสดุเพาะชำ อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์
พืช เช่น ใบมีด เชือก ผ้าใบหรือผ้าพลาสติก หน้ากากป้องกันแก๊ส
พิษ ฯลฯ  ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์อันเกี่ยวเนื่องกับวัสดุ
การเกษตร   
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
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   วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 10,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  เช่น ขาตั้งกล้อง
ป้ายประชาสัมพันธ์  เครื่องกรอเทป เลนส์ซูม กระเป๋าใส่กล้อง
ถ่ายรูป  พู่กัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร์  ฟิล์ม  เมมโมรี่การ์ด
ฟิล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร์,วีดีโอเทป  
แผ่นซีดี) รูปสีหรือขาวดำที่ได้จากการล้าง อัด ขยาย ภาพถ่าย
ดาวเทียม ฯลฯ   ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์อันเกี่ยวเนื่องกับวัสดุ
โฆษณาและเผยแพร่   
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  

      

   วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล  อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึก หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์
สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์  ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์
แบบเลเซอร ์  กระดาษต่อเนื่อง   สายเคเบิล  หนว่ยประมวลผล
ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ ซีดีรอมไดร์ฟ แผ่นกรองแสง แผงแป้นอักขระ
หรือแป้นพิมพ์ เมนบอร์ด แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องอ่าน
และบันทึกข้อมูล โปรแกรมคอมพิวเตอร์เกี่ยวกบัศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กและโรงเรียนอนุบาล  ฯลฯ  ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์อัน
เกี่ยวเนื่องกับวัสคอมพิวเตอร ์  
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  

      

   วัสดุการศึกษา จำนวน 10,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุการศึกษา เช่น   หุ่น แบบจำลองภูมิ
ประเทศ สื่อการเรียนการสอนทำด้วยพลาสติก  กระดานลื่น
พลาสติก  เบาะยืดหยุ่น  เบาะมวยปล้ำ เบาะยูโด ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  

      

   วัสดุสนาม จำนวน 10,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุสนาม เช่น   เต็นส์ ถุงนอน เข็ม
ทิศ เปล เตียงสนาม หญ้าเทียม  หญ้าสนาม ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
 
 
  

      



75 

 

   ค่าสาธารณูปโภค รวม 93,100 บาท 

   ค่าไฟฟ้า จำนวน 70,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตำบลป่าซาง 

      

   ค่าบริการโทรศัพท์ จำนวน 3,600 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตำบลป่าซาง 

      

   ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จำนวน 19,500 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม การใช้งาน
อินเตอร์เน็ต และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการใช้ระบบ
อินเตอร์เน็ต  ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตำบลป่าซาง 
  

      

  งบเงินอุดหนุน รวม 1,260,000 บาท 
   เงินอุดหนุน รวม 1,260,000 บาท 
   เงินอุดหนุนส่วนราชการ       

    
อุดหนุนโรงเรียน  (อาหารกลางวัน สพฐ.) จำนวน 1,260,000 บาท 

      

  

1. เงินอุดหนุนโรงเรียน(อาหารกลางวัน) โรงเรียน สพฐ.
จำนวน  300  คน  คนละ 21  บาท  จำนวน  200  วัน 
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) 
ยุทธศาสตร์ที่  5  หน้าที่  145   ลำดับที่  24 
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 งานศึกษาไม่กำหนดระดับ รวม 173,000 บาท 
  งบดำเนินงาน รวม 173,000 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 163,000 บาท 
   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

    
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 113,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการต่าง ๆ  ดังนี้  
ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าซักฟอก  
ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้น  ค่าเช่าบ้าน) ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ   
ค่าเบี้ยประกัน  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา 
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก หรือค่าจ้างเหมาบริการ
อ่ืน ๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่  28 พฤษภาคม  2564  
- เป็นไปตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่ มท 0808.2/
ว 1627 ลงวันที ่22 มีนาคม 2564 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/
ว 4044  ลงวันที่ 10 กรกฎาคม  2563  
  

      

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

      

    
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จำนวน 50,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
เช่น  ค่าอาหาร  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าสนับสนุนการแสดง   
ค่าของรางวัล  และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในการดำเนินการ
ตามโครงการ    
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการ
กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น พ.ศ.2542
มาตรา 16  ข้อ 10   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2563 ข้อ 16  และข้อ 34 
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- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การ
เบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 ข้อ 67  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) 
ยุทธศาสตร์ที่  5  หน้าที่   139  ลำดับที่  11 
  

   ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท 

   วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 10,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  เช่น ขาตั้งกล้อง
ป้ายประชาสัมพันธ์  เครื่องกรอเทป เลนส์ซูม กระเป๋าใส่กล้อง
ถ่ายรูป   พู่กัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร์  ฟิล์ม  เมมโมรี่การ์ด
ฟิล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร์,วีดีโอเทป  แผ่น
ซีดี) รูปสีหรือขาวดำที่ได้จากการล้าง อัด ขยาย ภาพถ่าย
ดาวเทียม ฯลฯ   ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์อันเกีย่วเนื่องกับวัสดุ
โฆษณาและเผยแพร่   
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
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แผนงานสาธารณสุข 

 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 5,097,850 บาท 
  งบบุคลากร รวม 2,985,850 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 2,985,850 บาท 

   เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 2,338,440 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุง
เงินเดือน  จำนวน  6 อัตรา  โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้  12 เดือน
ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ( พ.ศ. 2564-2566 )  
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
ลำพูน เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้พนักงานเทศบาลได้รับ
เงินเดือน พ.ศ. 2558  

      

   เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 60,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานเทศบาล ดังนี้ 
1.ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
ในอัตราเดือนละ  3,500  บาท   
2.หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข  
ในอัตราเดือนละ  1,500  บาท   
โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน  ตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดลำพูน  เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์
ตอบแทนอ่ืน (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 

      

   ค่าจ้างลูกจ้างประจำ จำนวน 587,410 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน
จำนวน 2  อัตรา โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือนตามแผน
อัตรากำลัง 3 ปี ( พ.ศ. 2564-2566 ) 
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
ลำพูน เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและให้ลูกจ้าง
ของเทศบาลได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2559 และ (ฉบับที ่5)
พ.ศ.2561 
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  งบดำเนินงาน รวม 2,032,000 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 210,000 บาท 

   ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

จำนวน 5,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้แก่ ค่าตอบแทนบุคลากรทาง
การแพทย์ ฯลฯตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และ
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่14) พ.ศ.2562 มาตรา 67(9)รายจ่ายอื่นใด
ตามข้อผูกพันหรือตามที่มีกฎหมายหรือระเบียบของ
กระทรวงมหาดไทยกำหนดไว้ 

      

   ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 5,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่
พนักงาน ลูกจ้างประจำ  และพนักงานจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ 
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2559 

      

   ค่าเช่าบ้าน จำนวน 180,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน  ค่าเช่าซื้อ  ของพนักงานเทศบาลซึ่งมี
สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่า
เช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 หนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที ่มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้าน
ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
  

      

   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       

    
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ จำนวน 20,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร   ค่าบำรุงการศึกษา
และค่าธรรมเนียมการศึกษาต่าง ๆ ให้แก่  พนักงานเทศบาล
ลูกจ้างประจำของเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษา
บุตรได ้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2541 และ
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบบัที ่3 ) พ.ศ.2549 หรือหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง 
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   ค่าใช้สอย รวม 1,422,000 บาท 
   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

    
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 1,377,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการต่าง ๆ  ดังนี้ ค่าถ่าย
เอกสาร  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าซักฟอก ค่าเช่า
ทรัพย์สิน (ยกเว้น  ค่าเช่าบ้าน) ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  ค่าเบี้ย
ประกัน  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา  ค่าจ้างเหมา
บริการบุคคลภายนอก หรือค่าจ้างเหมาบริการอ่ืน ๆ ที่เข้า
ลักษณะรายจ่ายประเภทนี้ 
- 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  
  

      

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

      

    
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 8,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่า
เช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ  ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วน
พิเศษ  ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆฯลฯ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
  

      

    
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จำนวน 7,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนาตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  

      

   ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 30,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินของเทศบาลที่ชำรุด
เสียหาย ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
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   ค่าวัสดุ รวม 400,000 บาท 

   วัสดุสำนักงาน จำนวน 20,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุสำนักงาน เช่น  เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก
เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก   ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก   
ไม้บรรทัดเหล็ก   กรรไกร เก้าอ้ีพลาสติก พระบรมฉายาลักษณ์
มู่ลี่  ม่านปรับแสง (ต่อผืน)กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ
น้ำยาลบคำผิด  เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ตลับผงหมึก  
น้ำหมึกปรินท ์ เทปพีวีซี แบบไม้บรรทัด คลิป เป๊ก  เข็มหมุด
กระดาษคาร์บอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชีสมุดประวัติ
ข้าราชการแบบพิมพ์ ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้าง
พิมพ์ ฯลฯ ตลอดจนสิ่งของเครื่องใช้  ที่จำเป็นในสำนักงาน   
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  

      

   วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 5,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น  ไมโครโฟน ขาตั้ง
ไมโครโฟน  หัวแรงไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัด
แรงดันไฟฟ้า  มาตรสำหรับตรวจวงจรไฟฟ้า เครื่องประจุไฟ
ฟิวส์  เทปพันสายไฟฟ้า  สายไฟฟ้า  หลอดไฟฟ้า หลอดไฟ  
เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดวิทยุทราน 
ซิตเตอร์ และชิ้นส่วนวิทยุ ลูกถ้วยสายอากาศ รีซีสเตอร์  
มูฟวิ่ง คอยส์คอนเดนเซอร์ ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์ เบรกเกอร์
ฯลฯ ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์อันเกี่ยวเนื่องกับวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  
- เป็ น ไป ต ามหนั งสื อกรมส่ ง เส ริม การป กครองท้ อ งถิ่ น
ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  

      

   วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น  หม้อ กระทะ
กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป มีด ถัง ถาด  แก้วน้ำ  จานรอง
ผงซักฟอก สบู่ น้ำยาดับกลิ่น แปรง ไม้กวาด เข่ง  มุ้ง ผ้าปูที่นอน 
ปลอกหมอน   หมอน ถ้วยชาม ช้อนส้อมฯลฯตลอดจนวัสดุ
อุปกรณ์อันเกี่ยวเนื่องกับวัสดุงานบ้านงานครัว  
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
 
 
 
  

      



82 

 

   วัสดุก่อสร้าง จำนวน 5,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุก่อสร้าง  เช่น  ไม้ต่างๆ ค้อน คีม ชะแลง
จอบ สิ่ว  เสียม  เลื่อย  ขวาน กบไสไม ้เทปวัดระยะ เครื่องวัด
ขนาดเล็ก  เช่น ตลับเมตร ลูกดิ่ง สว่าน  โถส้วม อ่างล้างมือ  ราว
พาดผ้า น้ำมันทาไม้ ทินเนอร ์ สีปูนซีเมนต์ ทราย อิฐหรือซีเมนต์
บล็อกกระเบื้อง สังกะสี ตะปู เหล็กเส้น แปรงทาสี ปูนขาว ท่อน้ำ
และอุปกรณ์ประปา ท่อต่างๆ ท่อน้ำบาดาล ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 

      

   วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 10,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น  ไขควง
ประแจ แม่แรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีมล๊อค ล๊อคเกียร์
ล๊อคคลัตซ ์กระจกโค้งมน ล๊อค พวงมาลัย สัญญาณไฟกระพริบ
สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร ยางรถยนต์ น้ำมันเบรก น๊อต
และสกร ู สายไมล์ เพลา ฟิล์มกรองแสง เบาะรถยนต์ เครื่องยนต์
(อะไหล่) ชุดเกียร์รถยนต์ เบรก ครัช   พวงมาลัย สายพานใบพัด
หม้อน้ำ หัวเทียน แบตเตอรี่  จานจ่าย ล้อ ถังน้ำมัน ไฟหน้า ตลับ
ลูกปืน กระจกมองข้างรถยนต์  กันชนรถยนต์ เข็มขัดนิรภัย
ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์อันเกี่ยวเนื่องกับวัสดุยานพาหนะและ
ขนส่ง   
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  

      

   วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 250,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  เช่น  แก๊สหุงต้ม
น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล น้ำมันก๊าด น้ำมันเบนซิน น้ำมันเตา
น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง ถ่าน ก๊าซ ฯลฯ เครื่องจักรกลต่าง ๆ ที่
ใช้ในราชการเทศบาลตำบลป่าซาง     
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น
ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
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   วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย ์ จำนวน 40,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น ชุด
เครื่องมือผ่าตัดที่วางกรวยแก้ว  กระบอกตวง เบ้าหลอม  หูฟัง
(Stethoscope)  เปลหามคนไข ้คีมถอนฟัน เครื่องวัดน้ำฝน  
ถังเก็บเชื้อเพลิง  เครื่องนึ่ง เครื่องมือวิทยาศาสตร์   สำลีและ
ผ้าพันแผล เวชภัณฑ์  แอลกอฮอล์ ฟิล์มเอกซเรย์เคมีภัณฑ์
ออกซิเจน น้ำยาต่างๆ เลือด สายยาง  ลูกยาง หลอดแก้ว ลวด
เชื่อมเงิน ถุงมือ กระดาษกรอง จุกต่างๆ  ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  

      

   วัสดุการเกษตร จำนวน 10,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุการเกษตร เช่น  สปริงเกลอร์(Sprinkler) 
จอบหมุน  จานพรวน   กระชัง  ปุ๋ย  ยาป้องกันและกำจัด
ศัตรูพืชและสัตว์  อาหารสัตว์ พืชและสัตว์  พันธุ์สัตว์ปีกและสัตว์
น้ำ น้ำเชื้อพันธุ์สัตว์ วัสดุเพาะชำ อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช
เช่น ใบมีด เชือก ผ้าใบหรือผ้าพลาสติก หน้ากากป้องกันแก๊ส
พิษ ฯลฯ ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์อันเกี่ยวเนื่องกับวัสดุการเกษตร   
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  

      

   วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 10,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  เช่น ขาตั้งกล้อง
ป้ายประชาสัมพันธ์  เครื่องกรอเทป เลนส์ซูม กระเป๋าใส่กล้อง
ถ่ายรูป   พู่กัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร์  ฟิล์ม  เมมโมรี่การ์ด
ฟิล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร์,วีดีโอเทป  แผ่น
ซีดี) รูปสีหรือขาวดำที่ได้จากการล้าง อัด ขยาย ภาพถ่าย
ดาวเทียม ฯลฯ   ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์อันเกี่ยวเนื่องกับวัสดุ
โฆษณาและเผยแพร่   
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  

      

   วัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 20,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เครื่องแบบ เสื้อ
กางเกง ผ้า เครื่องหมายยศและสังกัด ถุงเท้า รองเท้า เข็มขัด
หมวก ผ้าผูกคอ ฯลฯตลอดจนวัสดุอุปกรณ์อันเกี่ยวเนื่องกับวัสดุ
เครื่องแต่งกาย 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
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   วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 20,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล  อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึก หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์
สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์  ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์
แบบเลเซอร ์ กระดาษต่อเนื่อง  สายเคเบิล  หน่วยประมวลผล
ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ ซีดีรอมไดร์ฟ แผ่นกรองแสง แผงแป้นอักขระ
หรอืแป้นพิมพ์ เมนบอร์ด แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องอ่าน
และบันทึกข้อมูล ฯลฯ  ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์อันเกี่ยวเนื่องกับ
วัสดุคอมพิวเตอร์   
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
   

      

  งบลงทุน รวม 80,000 บาท 
   ค่าครุภัณฑ ์ รวม 80,000 บาท 
   ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์       

    
ค่าบำรุงรกัษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จำนวน 80,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ที่ชำรุดเสียหายให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่  28 พฤษภาคม  2564  
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 งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน รวม 3,878,000 บาท 
  งบดำเนินงาน รวม 1,278,000 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 1,278,000 บาท 

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เขา้ลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

      

    
ค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

จำนวน 10,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้ 
รับความเดือดร้อน  หรือไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ในการ   
ดำรงชีพ โดยอาจให้เป็นสิ่งของหรือจ่ายเป็นเงิน  หรือการ
จัดบริการสาธารณะเพ่ือให้การช่วยเหลือประชาชนในระดับเขต
พ้ืนที่หรือท้องถิ่น ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อ
ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2560  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่2) พ.ศ.2561 
  

      

    
โครงการ 3RS ประชารัฐคัดแยกขยะ จำนวน 35,000 บาท 

      

  

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ 3Rs ประชารัฐ คัดแยกขยะ
เช่น  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าเอกสาร ค่าป้ายไวนิล ค่าสมนาคุณ
วิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในการดำเนินการตาม
โครงการ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการ
กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
ยุทธศาสตร์ที่  4  หน้าที่  133   ลำดับที่  8 
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โครงการความรู้คู่ชุมชน สะอาดสดใสไร้มลพิษ จำนวน 12,000 บาท 

      

  

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการความรู้คู่ชุมชนสะอาดใสไร้มลพิษ
เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเอกสาร  ค่าสมนาคุณวิทยากรและ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ที่จำเป็นในการดำเนินการตามโครงการ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการ
กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542 และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่2)พ.ศ. 2549  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)     
ยุทธศาสตร์ที่  4  หน้า  131   ลำดับที่  1  

      

    
โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหารและน้ำ จำนวน 10,000 บาท 

      

  

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหาร  
และนำ้ เช่น  ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเอกสาร ค่าสมนาคุณ  ค่า
วิทยากร ค่าป้ายไวนิล และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในการ
ดำเนินการตามโครงการ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2549  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และท่ี
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่3) พ.ศ.2560 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)     
ยุทธศาสตร์ที่  6  หน้าที่  152  ลำดับที่   13 
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โครงการจัดซื้อถุงดำเพ่ือรองรับขยะมูลฝอยที่ประทับตราสัญลักษณ์/
ข้อความเทศบาลตำบลป่าซาง 

จำนวน 50,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดซื้อถุงดำเพ่ือรองรับขยะ 
มูลฝอย ในพ้ืนที่เทศบาลตำบลป่าซาง  โดยมีคุณลักษณะ  ดังนี้ 
1. ถุงดำพลาสติกสีดำ  พิมพ์สัญลักษณ์ตามท่ีเทศบาลตำบล    
ป่าซางกำหนด 
2. ขนาดไม่น้อยกว่า 28x36 นิ้ว   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 / พระราชบัญญัติกำหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2549 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)   
ยุทธศาสตร์ที ่ 4  หน้า 135   ลำดับที่  15 
  

      

    
โครงการชุมชนสวยใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม จำนวน 10,000 บาท 

      

  

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการชุมชนสวยใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเอกสาร ค่าป้ายไวนิล ค่าสมนาคุณ
วิทยากร  และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีจ่ำเป็นในการดำเนินการตาม
โครงการ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา เข้ารว่มการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562/ พระราชบัญญัติกำหนดแผน
และข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบบัที ่2)
พ.ศ. 2549 / พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535  และที่
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่3) พ.ศ.2560                               
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาสมัคร
ท้องถิ่นรักษ์โลก พ.ศ. 2561 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
ยุทธศาสตร์ที่  4  หน้าที่  135  ลำดับที่  13 
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โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ำดื่ม น้ำบริโภคในชุมชน จำนวน 20,000 บาท 

      

  

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามตรวจสอบคุณภาพน้ำดื่ม น้ำบริโภคใน
ชุมชน เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเอกสาร ค่าป้ายไวนิล ค่าสมนาคุณ
วิทยากร  และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในการดำเนินการตาม
โครงการ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 / พระราชบัญญัติกำหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2549 / พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่3) พ.ศ.2560 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
ยุทธศาสตร์ที่   6  หน้าที่  148   ลำดับที่  2 

      

    
โครงการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน จำนวน 864,000 บาท 

      

  

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน เช่น
ค่าตอบแทน ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าเวชภัณฑ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่
จำเป็นในการดำเนินการตามโครงการ    
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่14) พ.ศ.2562 /พระราชบัญญัติการแพทย์
ฉุกเฉิน พ.ศ.2551 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)     
ยุทธศาสตร์ที่ 6 หน้า  149  ลำดับที ่ 3 
  

      

    
โครงการบำบัด น้ำเสียด้วย มือเรา EM Ball ลดโลกร้อน จำนวน 12,000 บาท 

      

  

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการบำบัดน้ำเสียด้วยมือเรา
EM Ball ลดโลกร้อน เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ ์ค่าเอกสาร ค่าป้ายไว
นิล ค่าสมนาคุณวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในการ
ดำเนินการตามโครงการ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา เขา้ร่วมการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 
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- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการ
กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542 และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่2)พ.ศ. 2549  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่3) พ.ศ.2560 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาสมัคร
ท้องถิ่นรักษ์โลก พ.ศ. 2561 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)ยุทธศาสตร์
ที ่ 4  หน้า 134   ลำดับที่  9 

    
โครงการประชาชนร่วมใจติดตั้งบ่อดักไขมัน จำนวน 15,000 บาท 

      

  

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการประชาชนร่วมใจติดตั้งบ่อดัก
ไขมัน เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเอกสาร    
ค่าป้ายไวนิล  และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในการดำเนินการตาม
โครงการ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่14) พ.ศ. 2562  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการ
กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542 และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่2)พ.ศ. 2549  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่3) พ.ศ.2560 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาสมัคร
ท้องถิ่นรักษ์โลก พ.ศ. 2561 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
ยุทธศาสตร์ที่  4   หน้าที ่ 133   ลำดับที่  7   
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โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน จำนวน 150,000 บาท 

      

  

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออกในชุมชน เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเอกสาร ค่าป้าย  
ไวนิล ค่าสมนาคุณวิทยากร และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จำเป็นในการ
ดำเนินการตามโครงการ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562  
- พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2549 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)    
ยุทธศาสตร์ที่  6  หน้า 150  ลำดับที่ 7 
  

      

    
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อที่เกิดจากสัตว์สู่คน จำนวน 10,000 บาท 

      

  

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อที่
เกิดจากสัตว์สู่คน เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเอกสาร ค่าป้ายไวนิล
ค่าสมนาคุณวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในการ
ดำเนินการตามโครงการ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่14) พ.ศ. 2562  
- พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549  
- พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที ่3) พ.ศ.2560 
- พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)ยุทธศาสตร์
ที ่  6   หน้า 150   ลำดับที่ 6 
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โครงการฟื้นฟูและพัฒนาลำน้ำคูคลองเพ่ือสิ่งแวดล้อมและคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน 

จำนวน 15,000 บาท 

      

  

 
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฟื้นฟูและพัฒนาลำน้ำ คู  คลอง
เพ่ือสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน  เช่น ค่าวัสดุ
อุปกรณ ์ค่าเอกสาร ค่าป้ายไวนิล ค่าสมนาคณุวิทยากร และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในการดำเนินการตามโครงการ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562  
- พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549  
- พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535/พระราชบัญญัติ
รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที ่2)พ.ศ. 2560  
-พรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่2) พ.ศ.2561 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาสมัคร
ท้องถิ่นรักษ์โลก พ.ศ. 2561 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)    
ยุทธศาสตร์ที่ 4 หน้าที่  135  ลำดับที่  14 

      

    
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 50,000 บาท 

      

  

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ ์ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่า
เอกสาร ค่าป้ายไวนิล และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในการ
ดำเนินการตามโครงการ 
- ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระน้องนางเธอเจ้า
ฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวร
ขัตติยราชนารี 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
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- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2549 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535/
พระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 2535  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณฯพ.ศ. 2541แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3)พ.ศ. 2543 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ยุทธศาสตร์
ที ่ 6   หน้าที่   151   ลำดับที่  10 
  

    
โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ จำนวน 15,000 บาท 

      

  

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ เช่น ค่าวัสดุ
อุปกรณ ์ค่าเอกสาร ค่าป้ายไวนิล ค่าสมนาคุณวิทยากรและ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในการดำเนินการตามโครงการ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการ
กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2549  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2560  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับที ่2) พ.ศ.2561 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ยุทธศาสตร์
ที ่4 หน้าที่  132  ลำดับที่  5 
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  งบลงทุน รวม 2,400,000 บาท 
   ค่าครุภัณฑ ์ รวม 2,400,000 บาท 
   ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง       

    
รถบรรทุกขยะ  ขนาด 6 ตัน  6  ล้อ  กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 
ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์  แบบอัด
ท้าย  จำนวน  1  คัน 

จำนวน 2,400,000 บาท 

      

  

เพ่ือจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ กระบอกสูบไม่ต่ำ
กว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำ
กว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัด
ท้าย  จำนวน 1 คัน  ราคา  2,400,000  บาท  ตามรายละเอียด
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 2563) โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 
 (1) ตู้บรรทุกมูลฝอย มีขนาดความจุของตู้ไม่น้อย
กว่า 10 ลูกบาศก์เมตรและสามารถรับน้ำหนักมูลฝอยได้ไม่น้อย
กว่า 5,000 กิโลกรัม 
 (2) ตัวถงัทำด้วยเหล็กหนาไม่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร พ้ืนหนาไม่
น้อยกว่า 4.50 มิลลิเมตร 
 (3) รถรับน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า 6,000 กิโลกรัม และน้ำหนัก
ของรถรวมน้ำหนักบรรทุก ไม่ต่ำกว่ำ 12,000 กิโลกรัม 
 (4) ชุดอัดท้ายทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก สามารถผลิตแรงดัน
สูงสุดไม่น้อยกว่ำ 2,500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว 
 (5) มีโคมไฟสัญญาณวับวาบสีเหลือง 1 ดวง 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560    
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เพ่ิมเติม  ครั้งที ่3/2564 หน้าที ่ 41 ลำดับที่  3 
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  งบเงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท 
   เงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท 
   เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน        

    
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 1 ตำบลปากบ่อง 
(โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข) 

จำนวน 20,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการตาม
พระราชดำริด้านสาธารณสุข ดังนี้ 
1.โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิ
ราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ 2559 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
  - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่  28 พฤษภาคม  2564     
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เพ่ิมเติม ครั้งที ่4/2563 ยุทธศาสตร์ที ่6  หน้าที่ 34  ลำดับที ่ 6 
  

      

    
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 1 ตำบลป่าซาง  
(โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข) 

จำนวน 20,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการตาม
พระราชดำริด้านสาธารณสุข ดังนี้  
1. การปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของ สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ 2559  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่  28 พฤษภาคม  2564     
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
เพ่ิมเติม ครัง้ที ่4/2563 ยุทธศาสตร์ที่  6 หน้าที่ 30 ลำดับที ่1 
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อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 2 ตำบลปากบ่อง  
(โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข) 

จำนวน 20,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการตาม
พระราชดำริด้านสาธารณสุข ดังนี้ 
1.โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของ สมเด็จพระกนิษฐาธิ
ราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ 2559  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่  28 พฤษภาคม  2564     
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม  
ครั้งที ่4/2563 ยุทธศาสตร์ที่ 6 หน้าที่ 35 ลำดับที่ 7 

  

      

    
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 2 ตำบลป่าซาง  
(โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข) 

จำนวน 20,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการตาม
พระราชดำริด้านสาธารณสุข ดังนี้ 
1.การปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของ สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ 2559  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่  28 พฤษภาคม  2564     
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  เพ่ิมเติม 
ครั้งที ่4/2563 ยุทธศาสตร์ที่ 6 หน้าที่ 31 ลำดับที่  2 
 

      

    
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 3 ตำบลปากบ่อง  
(โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข) 

จำนวน 20,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการตาม
พระราชดำริด้านสาธารณสุข ดังนี้ 
1.โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของ สมเด็จพระกนิษฐาธิ
ราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ 2559 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
  - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่  28 พฤษภาคม  2564     
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม  
ครั้งที ่4/2563 ยุทธศาสตร์ที่ 6 หน้าที่  36 ลำดับที่  8 
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อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 3 ตำบลป่าซาง  
(โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข) 

จำนวน 20,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการตาม
พระราชดำริด้านสาธารณสุข ดังนี้ 
1.การปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ 2559  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่  28 พฤษภาคม  2564     
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม   
ครั้งที ่4/2563 ยุทธศาสตร์ที่ 6 หน้าที่  32 ลำดับที่ 3 

      

    
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 4 ตำบลปากบ่อง  
(โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข) 

จำนวน 20,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการตาม
พระราชดำริด้านสาธารณสุข ดังนี้ 
1. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของ สมเด็จพระกนิษฐา 
ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ 2559 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
  - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่  28 พฤษภาคม  2564     
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เพ่ิมเติม ครั้ง
ที ่4/2563 ยุทธศาสตร์ที่ 6 หน้าที ่37 ลำดับที่ 9 

      

    
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 4 ตำบลป่าซาง (โครงการ
พระราชดำริด้านสาธารณสุข) 

จำนวน 20,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการตาม
พระราชดำริด้านสาธารณสุข ดังนี้ 
1. การปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของสมเด็จพระ
กนษิฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ 2559  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่  28 พฤษภาคม  2564     
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เพ่ิมเติม   
ครั้งที ่4/2563 ยุทธศาสตร์ที่  6 หน้าที่  3 ลำดับที่ 4 
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อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 5 ตำบลปากบ่อง 
(โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข) 

จำนวน 20,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการตาม
พระราชดำริด้านสาธารณสุข ดังนี้ 
1.โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของ สมเด็จพระกนิษฐา  
ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ 2559 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่  28 พฤษภาคม  2564     
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เพ่ิมเติม   
ครั้งที ่4/2563 ยุทธศาสตร์ที่ 6 หน้าที่ 38 ลำดับที่ 10 

      

    

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 5 ตำบลป่าซาง  
(โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข) 
   เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการตาม      
   พระราชดำริด้านสาธารณสุข ดังนี้ 

จำนวน 20,000 บาท 

      

  

1.การปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของ สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ 2559  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่  28 พฤษภาคม  2564     
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม  
ครั้งที ่4/2563 ยุทธศาสตร์ที่ 6 หน้าที่  33  ลำดับที ่5 
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แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

 
  

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

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

      

    
ค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

จำนวน 10,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับ
ความเดือดร้อน  หรือไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ในการ   
ดำรงชีพ  โดยอาจให้เป็นสิ่งของหรือจ่ายเป็นเงินหรือการ
จัดบริการสาธารณะเพ่ือให้การช่วยเหลือประชาชนในระดับเขต
พ้ืนที่หรือท้องถิ่น ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อ
ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นพ.ศ.2560 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่2 ) พ.ศ. 2561 
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แผนงานเคหะและชุมชน  
 งานไฟฟ้าและประปา รวม 429,500 บาท 
  งบเงินอุดหนุน รวม 429,500 บาท 
   เงินอุดหนุน รวม 429,500 บาท 
   เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ       

    
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอป่าซาง จำนวน 429,500 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอป่าซาง ตาม
โครงการ 
1. ขยายเขตไฟฟ้าพร้อมไฟฟ้าสาธารณะ บ้านล้อง หมู่ที ่2 ไป
หน้าฌาปนสถานหนองหอย หมู่ที ่5 ตำบลป่าซาง
งบประมาณ 105,000 บาท 
2. ขยายเขตไฟฟ้าพร้อมไฟฟ้าสาธารณะถนนสายหลังอุโบสถ
หมู่ 4 ไปหมู่ 3 ต.ป่าซาง  งบประมาณ 324,500 บาท 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่  28 พฤษภาคม  2564 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ 2559  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2563 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เปลี่ยนแปลง ครั้งที ่4/2564 หน้าที่  14  ลำดับที่ 1-2 
  

      

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

   วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่นหม้อ กระทะ
กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป มีด ถัง ถาด  แก้วน้ำ จานรอง
ผงซักฟอก สบู่ น้ำยาดับกลิ่น แปรง ไม้กวาด เข่ง มุ้ง ผ้าปูที่นอน
ปลอกหมอน   หมอน ถ้วยชาม ช้อนส้อมฯลฯตลอดจนวัสดุ
อุปกรณ์อันเกี่ยวเนื่องกับวัสดุงานบ้านงานครัว  
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
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 งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 750,000 บาท 
  งบดำเนินงาน รวม 750,000 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 750,000 บาท 

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

      

    
โครงการจัดการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลป่าซาง จำนวน 750,000 บาท 

      

  

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาล
เช่น  ค่าตอบแทน  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าจ้างเหมา และค่าใช้จ่าย
อ่ืน ๆ ที่จำเป็นในการดำเนินการตามโครงการ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการ
กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่2)พ.ศ. 2549 / พระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ.2535 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
  

 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวม 2,240,280 บาท 
  งบบุคลากร รวม 1,731,280 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 1,731,280 บาท 

   เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 1,671,280 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุง
เงินเดือน  จำนวน  5 อัตรา  โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้  12 เดือน
ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี  (พ.ศ. 2564-2566 )  
-  เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
ลำพูน เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้พนักงานเทศบาลได้รับ
เงินเดือน พ.ศ. 2558 

      

   เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 60,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งพนักงานเทศบาล ดังนี้ 
1.ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม  ในอัตราเดือนละ
3,500  บาท     
2.หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน ในอัตราเดือนละ  1,500  บาท   
โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้  12 เดือน ตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดลำพูน  เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์
ตอบแทนอ่ืน (ฉบับที่ 7) ลงวันที่  3  พฤษภาคม  พ.ศ. 2559   
  

      

  งบดำเนินงาน รวม 509,000 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 169,000 บาท 

   ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 5,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่
พนักงาน ลูกจ้างประจำ  และพนักงานจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ 
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2559 
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   ค่าเช่าบ้าน จำนวน 144,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน  ค่าเช่าซื้อ  ของพนักงานเทศบาลซึ่งมี
สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่า
เช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548 และแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 หนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที ่มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้าน
ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
  

      

   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       

    
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ จำนวน 20,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร   ค่าบำรุงการศึกษา
และค่าธรรมเนียมการศึกษาต่าง ๆ ให้แก่  พนักงานเทศบาล
ลูกจ้างประจำของเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษา
บุตรได ้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2541 และ
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่3 ) พ.ศ.2549 หรือหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง 
  

      

   ค่าใช้สอย รวม 263,000 บาท 
   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

    
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 243,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการต่าง ๆ  ดังนี้ ค่าถ่าย
เอกสาร  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าซักฟอก ค่าเช่า
ทรัพย์สิน(ยกเว้น ค่าเช่าบ้าน) ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา  ค่าจ้างเหมาบริการ
บุคคลภายนอก หรือค่าจ้างเหมาบริการอ่ืน ๆ ที่เข้าลักษณะ
รายจ่ายประเภทนี้ 
- เป็นไปตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
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  
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   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ

รายจ่ายอื่น ๆ  
      

    
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 8,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่า
เช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ  ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วน
พิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  

      

    
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จำนวน 7,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนาตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  

      

   ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 5,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินของเทศบาลที่ชำรุด
เสียหาย ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
  

      

   ค่าวัสดุ รวม 61,000 บาท 

   วัสดุสำนักงาน จำนวน 20,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุสำนักงาน เช่น  เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก
เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก   ทีเ่ย็บกระดาษขนาดเล็ก 
ไม้บรรทัดเหล็ก  กรรไกร เก้าอ้ีพลาสติก พระบรมฉายาลักษณ์
มู่ลี่  ม่านปรับแสง (ต่อผืน) กระดาษหมึก  ดินสอ ปากกา ยางลบ  
น้ำยาลบคำผิด  เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ตลับผงหมึก  
น้ ำหมึกปรินท์  เทป พีวีซี   ไม้บรรทั ด  คลิป  เป๊ ก  เข็มหมุ ด        
กระดาคาร์บอน กระดาษไข แฟ้ม สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือ
จ้างพิมพ์ ฯลฯ ตลอดจนสิ่งของเครื่องใช้  ที่จำเป็นในสำนักงาน   
- เป็ น ไป ต ามหนั งสื อกรมส่ ง เส ริม การป กครองท้ อ งถิ่ น
ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
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   วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น  ไขควง
ประแจ แม่แรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีมล๊อค ล๊อคเกียร์
ล๊อคคลัตซ์ กระจกโค้งมน ล๊อค พวงมาลัย สัญญาณไฟกระพริบ
สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร ยางรถยนต์ น้ำมันเบรก น๊อต
และสกร ูสายไมล์ เพลา ฟิล์มกรองแสง เบาะรถยนต์ เครื่องยนต์
(อะไหล่) ชุดเกียร์รถยนต์ เบรก ครัช พวงมาลัย สายพานใบพัด
หม้อน้ำ หัวเทียน แบตเตอรี่  จานจ่าย ล้อ ถังน้ำมัน ไฟหน้า  
ตลับลูกปืน กระจกมองข้างรถยนต์  กันชนรถยนต์ เข็มขัดนิรภัย
ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์อันเกี่ยวเนื่องกับวัสดุยานพาหนะและ
ขนส่ง   
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  

      

   วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 5,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  เช่น  แก๊สหุงต้ม
น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล น้ำมันก๊าด น้ำมันเบนซิน น้ำมันเตา
น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง ถ่าน ก๊าซ ฯลฯ เครื่องจักรกลต่าง ๆ  
ที่ใช้ในราชการเทศบาลตำบลป่าซาง     
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่
ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  

      

   วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 3,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  เช่น ขาตัง้กล้อง
ป้ายประชาสัมพันธ์  เครื่องกรอเทป เลนส์ซูม กระเป๋าใส่กล้อง
ถ่ายรูป พู่กัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร ์ ฟิล์ม  เมมโมรี่การ์ด
ฟิล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร์,วีดีโอเทป  
แผ่นซีดี) รูปสีหรือขาวดำที่ได้จากการล้าง อัด ขยาย ภาพถ่าย
ดาวเทียม ฯลฯ ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์อันเกี่ยวเนื่องกับวัสดุ
โฆษณาและเผยแพร่   
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
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   วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 30,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล  อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึก หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์
สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์  ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์
แบบเลเซอร ์ กระดาษต่อเนื่อง   สายเคเบิล  หน่วยประมวลผล
ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ ซีดีรอมไดร์ฟ แผ่นกรองแสง แผงแป้นอักขระ
หรือแป้นพิมพ์ เมนบอร์ด แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องอ่าน
และบันทึกข้อมูล ฯลฯ  ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์อันเกี่ยวเนื่องกับ
วัสดุคอมพิวเตอร์   
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที ่28 พฤษภาคม 2564   

      

   ค่าสาธารณูปโภค รวม 16,000 บาท 

   ค่าไฟฟ้า จำนวน 10,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ เทศบาล 
ตำบลป่าซาง 

      

   ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล จำนวน 6,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ เทศบาล    
ตำบลป่าซาง       

 งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 190,000 บาท 
  งบดำเนินงาน รวม 190,000 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 190,000 บาท 

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

      

    
โครงการครอบครัวเข้มแข็งรวมกันเป็นหนึ่ง จำนวน 15,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการครอบครัวเข้มแข็ง
รวมกันเป็นหนึ่ง  เช่น ค่าวิทยากร  ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่าย
อ่ืน ๆ ที่จำเป็นในการฝึกอบรม 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ. 2557 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม  
ครั้งที ่4/2563 ยุทธศาสตร์ที่  3 หน้าที่  27 ลำดับที ่1 
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โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน จำนวน 15,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพเด็ก
และเยาวชน  เช่น ค่าวิทยากร  ค่าวัสดุอุปกรณ ์ และค่าใช้จ่าย
อ่ืนๆ ที่จำเป็นในการฝึกอบรม 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ. 2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
 ยุทธศาสตร์ที่  3  หน้าที่  122  ลำดับที ่ 15 
  

      

    
โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี จำนวน 50,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมพัฒนา
ศักยภาพสตรี  เช่น ค่าวิทยากร  ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่มค่าวัสดุอุปกรณ ์ ค่าพิมพ์เอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่
จำเป็นในการฝึกอบรม  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ. 2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   
ยุทธศาสตร์ที่  3  หน้าที่  124   ลำดับที ่ 20 
  

      

    
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ จำนวน 50,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพผู้สูงอายุ  เช่น เช่น ค่าวิทยากร  ค่าวัสดุอุปกรณ์  และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในการฝึกอบรม 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ. 2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)     
ยุทธศาสตร์ที่  3  หน้าที่  119  ลำดับที่  2 
 
 
 

 
 

      



107 

 

    
โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพการตัดเย็บเสื้อผ้าลำลองของผู้สูงอายุ จำนวน 15,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมส่งเสริม
อาชีพการตัดเย็บเสื้อผ้าลำลองของผู้สูงอายุ   เช่น ค่าวิทยากร 
ค่าวัสดุอุปกรณ์  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการฝึกอบรม 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ. 2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)    
ยุทธศาสตร์ที่  2  หน้าที่  116  ลำดับที่  3 

      

    
โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพการถนอมอาหาร จำนวน 15,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมส่งเสริมอาชีพ
การถนอมอาหาร  เช่น ค่าวิทยากร  ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม  ค่าวัสดุอุปกรณ์  และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ทีจ่ำเป็นในการ
ฝึกอบรม  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ. 2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม 
ครั้งที ่4/2563  ยุทธศาสตร์ที่ 2 หน้าที่  26 ลำดับที่ 3 
  

      

    
โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพการทำขนม จำนวน 15,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมส่งเสริมอาชีพ
การทำขนม เช่น ค่าวิทยากร  ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม  ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จำเป็นในการ
ฝึกอบรม  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ. 2557 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)     
ยุทธศาสตร์ที่  2  หน้าที่ 115  ลำดับที่  2 
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โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพโคมล้านนา จำนวน 15,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมส่งเสริมอาชีพ
โคมล้านนา  เช่น ค่าวิทยากร  ค่าอาหารค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม  ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จำเป็นในการ
ฝึกอบรม  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ. 2557 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม   
ครั้งที ่4/2563 ยุทธศาสตร์ที่  2 หน้าที่ 26 ลำดับที่  3 

 
 

      

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
 งานกีฬาและนันทนาการ รวม 779,200 บาท 
  งบดำเนินงาน รวม 779,200 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 709,200 บาท 
   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

    
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 539,200 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการต่าง ๆ  ดังนี้ ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่าเช่า
ทรัพย์สิน(ยกเว้น ค่าเช่าบ้าน)ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบีย้ประกัน  
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา  ค่าจ้างเหมาบริการ
บุคคลภายนอก 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  
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   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

      

    
โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ต้านยาเสพติด จำนวน 150,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการแข่งขันกีฬาชุมชน
สัมพันธ์ต้านยาเสพติด เช่น  ค่าอุปกรณ์ในการแข่งขัน ค่าอาหาร
ทำการนอกเวลา/ค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน  
ค่าโล่รางวัลหรือถ้วยรางวัล  เงินหรือของรางวัล  ค่าจัดสถานที่
และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จำเป็นในการดำเนินการตามโครงการ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขถึงฉบับ
ที ่13 พ.ศ.2552 มาตรา 50 (8) 
- เป็นไปตามประกาศในราชกิจจานุเบกษากระทรวงมหาดไทย/
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที ่2) พ.ศ.2549 
- เป็นไปตามแนวทางการส่งเสริมกีฬาตามมาตรฐานการส่งเสริม
กีฬา ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 
 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 3) ข้อ 16  และข้อ 34 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การ
เบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ.2547 ข้อ 67  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา เข้ารว่มการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครฐั พ.ศ.2560 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
ยุทธศาสตร์ที่  5  หน้าที่  147   ลำดับที่  29 
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โครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก 

จำนวน 10,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เช่น ต้นไม้
ดอกไม ้หญ้า ปุ๋ย ดิน วัสดุเพาะชำ สปริงเกอร์ ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เพ่ิมเติม  
ครั้งที ่4/2563  หนา้ที ่ 45  ลำดับที่  1 

      

   ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 10,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินของเทศบาลที่ชำรุด
เสียหาย ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
  

      

   ค่าวัสดุ รวม 70,000 บาท 

   วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 5,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น  ไมโครโฟน ขาตั้ง
ไมโครโฟน หัวแรงไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัด
แรงดันไฟฟ้า มาตรสำหรับตรวจวงจรไฟฟ้า  เครื่องประจุไฟ
ฟิวส์  เทปพันสายไฟฟ้า  สายไฟฟ้า  หลอดไฟฟ้า หลอดไฟ  
เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดวิทยุทราน 
ซิตเตอร์ และชิ้นส่วนวิทยุ ลูกถ้วยสายอากาศ รีซีสเตอร์ มูฟวิ่ง
คอยส์คอนเดนเซอร์ ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์ เบรกเกอร์ ฯลฯ 
ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์อันเกี่ยวเนื่องกับวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  

      

   วสัดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น  หม้อ กระทะ
กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป มีด ถัง ถาด  แก้วน้ำ จานรอง
ผงซักฟอก สบู่ น้ำยาดับกลิ่น แปรง ไม้กวาด เข่ง  มุ้ง ผ้าปูที่นอน
ปลอกหมอน  หมอน ถ้วยชาม ช้อนส้อมฯลฯตลอดจนวัสดุ
อุปกรณ์อันเกี่ยวเนื่องกับวัสดุงานบ้านงานครัว  
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
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   วัสดุก่อสร้าง จำนวน 10,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ  ค้อน  คีมชะแลง
จอบ  สิ่ว  เสียม  เลื่อย  ขวาน กบไสไม ้เทปวัดระยะ เครื่องวัด
ขนาดเล็ก  ตลับเมตร  ลูกดิ่ง สว่าน  โถส้วม อ่างล้างมือ น้ำมัน
ทาไม ้ ทินเนอร์  สีปูนซีเมนต์ ทราย อิฐหรือซีเมนต์บล็อก
กระเบื้อง สังกะสี ตะปู เหล็กเส้น แปรงทาสี ปูนขาว ท่อน้ำและ
อุปกรณ์ประปา ท่อต่างๆ ท่อน้ำบาดาล ฯลฯ  ตลอดจนวัสดุ
อุปกรณ์อันเกี่ยวเนื่องกับวัสดุก่อสร้าง   
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  

      

   วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 10,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น แก๊สหุงต้ม
น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล น้ำมันก๊าด น้ำมันเบนซิน น้ำมัน
เตา น้ำมนัจารบี น้ำมันเครื่อง ถ่าน ก๊าซ ฯลฯ เครื่องจักรกล
ต่าง ๆ ที่ใช้ในราชการเทศบาลตำบลป่าซาง     
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที ่28 พฤษภาคม 2564  

      

   วัสดุการเกษตร จำนวน 10,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุการเกษตร เช่น   สปริงเกลอร์
(Sprinkler) จอบหมุน  จานพรวน   กระชัง   ปุ๋ย  ยาป้องกัน
และกำจัดศัตรูพืชและสัตว์  อาหารสัตว์ พืชและสัตว์  พันธุ์สัตว์
ปีกและสัตว์น้ำ น้ำเชื้อพันธุ์สัตว์ วัสดุเพาะชำ อุปกรณ์ในการ
ขยายพันธุ์พืช เช่น ใบมีด เชือก ผ้าใบหรือผ้าพลาสติก หน้ากาก
ป้องกันแก๊สพิษ ฯลฯ  ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์อันเกี่ยวเนื่องกับวัสดุ
การเกษตร   
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
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   วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 5,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  เช่น ขาตั้งกล้อง
ป้ายประชาสัมพันธ์  เครื่องกรอเทป เลนส์ซูม กระเป๋าใส่กล้อง
ถ่ายรูป   พู่กัน สี กระดาษเขียนโปรสเตอร์  ฟิล์ม  เมมโมรี่การ์ด
ฟิล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร์,วีดีโอเทป แผ่น
ซีดี) รูปสีหรือขาวดำที่ได้จากการล้าง อัด ขยาย ภาพถ่าย
ดาวเทียม ฯลฯ  ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์อันเกี่ยวเนื่องกับวัสดุ
โฆษณาและเผยแพร่   
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  

      

   วัสดุกีฬา จำนวน 20,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุกีฬา เช่น  ห่วงยาง ลูกฟุตบอล ลูกปิงปอง
ไม้ตีปิงปอง ลูกแชร์บอล ไม้แบตมินตัน ลูกแบตมินตัน ไม้เทนนิส
ลูกเทนนิส เชือกกระโดด ดาบสองมือ ตะกร้อ ตะกร้าหวายแชร์
บอล ตาข่ายกีฬา เช่น ตาข่ายตะกร้อ นกหวีด นาฬิกาจับเวลา
นวม ลูกทุ่มน้ำหนัก เสาตาข่ายกีฬา เช่น  เสาตาข่ายวอลเลย์บอล 
หว่งบาสเก็ตบอลเหล็ก ฯลฯ  
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
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 งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 557,000 บาท 
  งบดำเนินงาน รวม 245,000 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 245,000 บาท 

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

      

    
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง จำนวน 30,000 บาท 

      

  

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง  
เช่น  เงินรางวัล  ค่าทราย  ค่าป้าย  ค่าจัดขบวน  และค่าใช้จ่าย
อ่ืน ๆ ที่จำเป็นในการดำเนินการตามโครงการ   
- เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ 2560
มาตรา 43 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขถึงฉบับ
ที ่13 พ.ศ.2552  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการ
กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542แก้ไข
เพ่ิมเติม ถึง (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2549 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 (แก้ไข
เพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 3)  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การ
เบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 ข้อ 67  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามหนังสือซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
ยุทธศาสตร์ที่  3  หน้าที่   125   ลำดับที่ 2 
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โครงการจดังานประเพณีสงกรานต์ จำนวน 200,000 บาท 

      

  

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์
เช่น   ค่าป้าย  ค่าจัดสถานที ่ ค่าแถลงข่าว  ค่าเครื่องเสียง   
ค่าขบวน ค่าอาหารทำการนอกเวลา และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่
จำเป็นในการดำเนินการตามโครงการ   
- เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ 2560
มาตรา 43 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขถึงฉบับ
ที ่13 พ.ศ.2552 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการ
กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
แก้ไขเพ่ิมเติม ถึง (ฉบับที ่2 ) พ.ศ.2549 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 
(แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 3)  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การ
เบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 ข้อ 67  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามหนังสือซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)    
ยุทธศาสตร์ที ่ 3 หน้าที่  125   ลำดับที่  3 
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โครงการถวายเทียนเข้าพรรษา จำนวน 15,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการถวายเทียนเข้าพรรษา 
เช่น ค่าปัจจัยไทยธรรม ค่าดอกไม้ ธูป เทียน  ค่าต้นเทียน      
ค่าป้าย ค่าสนับสนุนขบวนและค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ  ที่จำเป็นในการ
ดำเนินการตามโครงการ 
- เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ 2560
มาตรา 43 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขถึงฉบับ
ที ่13 พ.ศ.2552  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการ
กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
แก้ไขเพ่ิมเติม ถึง (ฉบับที ่2 ) พ.ศ.2549 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541     
(แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 3)  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การ
เบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 ข้อ 67  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามหนังสือซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)    
ยุทธศาสตร์ที่  3 หน้าที่  125   ลำดับที่  1 
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  งบเงินอุดหนุน รวม 312,000 บาท 
   เงินอุดหนุน รวม 312,000 บาท 
   เงินอุดหนุนส่วนราชการ       

    
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอป่าซาง จำนวน 92,000 บาท 

      

  

1.งานเทศกาลลำไยจังหวัดลำพูน  จำนวน  12,000 บาท 
2.งานพระนางจามเทวีและงานฤดูหนาวจังหวัดลำพูน
จำนวน  30,000 บาท 
3.งานประเพณีสงกรานต์อำเภอป่าซาง               
  จำนวน  50,000 บาท 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ 2559  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2563 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เปลี่ยนแปลง ครั้งที ่5/2563 หน้าที่  53  ลำดับที่  10 

      

   เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน       

    
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านบ้านฉางข้าวน้อยใต้ จำนวน 20,000 บาท 

      

  

โครงการประเพณีสรงน้ำพระธาตุกู่อัฐิครูบาคันธา(ครูบาคางเป็ด)
วัดฉางข้าวน้อยใต้  จำนวน  20,000 บาท  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ 2559 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2563 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เปลี่ยนแปลง  ครั้งที ่5/2563  หน้าที่  51  ลำดับที่  6 
  

      

    
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านบ้านฉางข้าวน้อยเหนือ จำนวน 20,000 บาท 

      

  

โครงการประเพณีสรงน้ำพระธาตุศรีจอมยอง วัดฉางข้าวน้อย
เหนือ  จำนวน  20,000 บาท    
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ 2559 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2563 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เปลี่ยนแปลง  ครั้งที ่5/2563  หน้าที่  52  ลำดับที ่ 7 
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อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านบ้านท่าต้นงิ้ว จำนวน 20,000 บาท 

      

  

โครงการประเพณีสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุและกู่อัฐิอดีตเจ้า
อาวาสวัดท่าต้นงิ้ว  จำนวน  20,000 บาท   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ 2559 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2563 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เปลี่ยนแปลง  ครั้งที ่5/2563  หน้าที่  50  ลำดับที่  2 
  

      

    
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านบ้านปากบ่อง จำนวน 20,000 บาท 

      

  

โครงการประเพณีสรงน้ำพระธาตุและกู่อัฐิครูบาอดีตเจ้าอาวาส
วัดบ้านก้อง  จำนวน  20,000 บาท  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ 2559 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่2)   
พ.ศ.2563 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)
เปลี่ยนแปลง  ครั้งที ่5/2563  หน้าที ่ 50  ลำดับที่  1 
    

      

    
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านบ้านป่าซาง จำนวน 60,000 บาท 

      

  

- โครงการประเพณีใส่ขันดอกไม้บูชาเสาอินทขิล เสาหลักเมือง 
ป่าซาง งานสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุและรูปเหมือนครูบาอดีต
เจ้าอาวาสวัดอินทขิล   จำนวน  20,000 บาท  
 - โครงการประเพณีสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ สรงน้ำกู่อัฐิครูบา
อดีตเจ้าอาวาสวัดป่าซางงาม  จำนวน  20,000 บาท  
 - โครงการสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุเจ้า และสรงน้ำกู่อัฐิครูบา
อดีตเจ้าอาวาสวัดพานิชสิทธิการาม จำนวน 20,000 บาท   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ 2559 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่2)
พ.ศ.2563 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เปลี่ยนแปลง  ครั้งที ่5/2563  หน้าที่  52   ลำดับที่  8 
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อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านบ้านล้อง จำนวน 20,000 บาท 

      

  

โครงการประเพณีสรงน้ำพระธาตุและกู่อัฐิครูบาอดีตเจ้าอาวาส
วัดบ้านล้อง   จำนวน  20,000 บาท   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ 2559 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับ
ที ่2) พ.ศ.2563 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เปลี่ยนแปลง  ครั้งที ่5/2563  หน้าที่  50  ลำดับที่  3 
  

      

    
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านบ้านหนองผำ จำนวน 20,000 บาท 

      

  

โครงการประเพณีสรงน้ำพระธาตุและกู่อัฐิครูบาอดีตเจ้าอาวาส
วัดหนองผำ จำนวน  20,000 บาท  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ 2559 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2563 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เปลี่ยนแปลง  ครั้งที ่5/2563  หน้าที่  51   ลำดับที ่ 4 
  

      

    
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านบ้านหนองสลีก จำนวน 20,000 บาท 

      

  

โครงการประเพณีสรงน้ำพระธาตุและรูปเหมือนครูบาอดีตเจ้า
อาวาสวัดธรรมสังเวช(วัดหนองสลีก) จำนวน  20,000 บาท 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ 2559 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับ
ที ่2) พ.ศ.2563 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เปลี่ยนแปลง  ครั้งที ่5/2563  หน้าที่  51  ลำดับที่  5 
   

      

    
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านบ้านหนองหอย จำนวน 20,000 บาท 

      

  

โครงการประเพณีแห่ไม้ก้ำและประเพณีสรงน้ำกูอั่ฐิครูบาอดีตเจ้า
อาวาสวัดหนองหอย  จำนวน  20,000 บาท  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ 2559 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2563 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เปลี่ยนแปลง  ครั้งที ่5/2563  หน้าที่  53   ลำดับที่  9 
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 6,246,405 บาท 
  งบบุคลากร รวม 3,325,405 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 3,325,405 บาท 

   เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 2,624,581 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุง
เงินเดือน จำนวน  7 อัตรา โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้  12 เดือน  
ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564-2566)  
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
ลำพูน เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้พนักงานเทศบาลได้รับ
เงินเดือน 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 ตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลำพูน  เรื่องหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและ
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับที ่7) ลงวันที่ 3 พฤษภาคม
พ.ศ. 2559 

      

   เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 103,200 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งพนักงานเทศบาล ดังนี้ 
1.ผู้อำนวยการกองช่าง   ในอัตราเดือนละ5,600 บาท   
2.หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง  ในอัตราเดือนละ
1,500  บาท   
3.หัวหน้าฝ่ายการโยธา  ในอัตราเดือนละ  1,500  บาท   
โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้  12 เดือน ตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดลำพูน  เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์
ตอบแทนอ่ืน  (ฉบับที ่7)  ลงวันที่  3  พฤษภาคม  พ.ศ. 2559 
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   ค่าจ้างลูกจ้างประจำ จำนวน 530,424 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน
จำนวน   2  อัตรา โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือนตามแผน
อัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564-2566)  
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
ลำพูน เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและให้ลูกจ้าง
ของเทศบาลได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2559 และ (ฉบับที ่5)
พ.ศ.2561 

      

  งบดำเนินงาน รวม 2,804,000 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 95,000 บาท 

   ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 10,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่
พนักงาน ลูกจ้างประจำ  และพนักงานจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ 
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2559 

      

   ค่าเช่าบ้าน จำนวน 60,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน  ค่าเช่าซื้อ  ของพนักงานเทศบาลซึ่งมี
สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 
ค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548 และแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 หนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที ่มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้าน
ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
  

      

   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       
    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ จำนวน 25,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร   ค่าบำรุงการศึกษา
และค่าธรรมเนียมการศึกษาต่าง ๆ ให้แก่  พนักงานเทศบาล
ลูกจ้างประจำของเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษา
บุตรได ้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2541 และ
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่3 ) พ.ศ.2549 หรือหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง 
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   ค่าใช้สอย รวม 1,679,000 บาท 
   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

    
รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 1,589,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการต่าง ๆ  ดังนี้ ค่าถ่าย
เอกสาร  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าซักฟอก ค่าเช่า
ทรัพย์สิน (ยกเว้น  ค่าเช่าบ้าน) ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  ค่าเบี้ย
ประกัน  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา  ค่าจ้างเหมา
บริการบุคคลภายนอก หรือค่าจ้างเหมาบริการอ่ืน ๆ ที่เข้า
ลักษณะรายจ่ายประเภทนี้ 
- 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 
  

      

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

      

    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 15,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ  
ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ  ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วน
พิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ
ฯลฯ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555  
  

      

    
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จำนวน 15,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนาตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  
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โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างเทศบาล
ตำบลป่าซาง 

จำนวน 10,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาศักยภาพ
คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างเทศบาลตำบลป่าซาง  เช่น  
ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าเอกสาร  ป้ายไวนิล  ค่าวิทยากรค่าอาหาร
ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม  และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จำเป็นใน
การดำเนินการตามโครงการ  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ. 2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) 
ยุทธศาสตร์ที่  7  หน้าที่  166  ลำดับที่  1 

      

   ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 50,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินของเทศบาลที่ชำรุด
เสียหาย ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
  

      

   ค่าวัสดุ รวม 350,000 บาท 

   วัสดุสำนักงาน จำนวน 20,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุสำนักงาน เช่น  เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก
เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก   ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก   
ไม้บรรทัดเหล็ก  กรรไกร เก้าอ้ีพลาสติก พระบรมฉายาลักษณ์
มู่ลี่  ม่านปรับแสง (ต่อผืน) กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ
น้ำยาลบคำผิด  เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ตลับผงหมึก  
น้ำหมึกปรินท ์เทปพีวีซี แบบใส ไม้บรรทัด คลิป เป๊ก  เข็มหมุด
กระดาษคาร์บอน แฟ้ม สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์
ฯลฯ ตลอดจนสิ่งของเครื่องใช้  ที่จำเป็นในสำนักงาน   
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
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   วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 100,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น  ไมโครโฟน ขาตั้ง
ไมโครโฟน หัวแรงไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัด
แรงดันไฟฟ้า  มาตรสำหรับตรวจวงจรไฟฟ้า เครื่องประจุไฟ
ฟิวส์  เทปพันสายไฟฟ้า  สายไฟฟ้า  หลอดไฟฟ้า หลอดไฟ    
เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดวิทยุทราน 
ซิตเตอร์ และชิ้นส่วนวิทยุ ลูกถ้วยสายอากาศ รีซีสเตอร์ 
มูฟวิ่ง คอยส์คอนเดนเซอร์ ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์  เบรกเกอร์
ฯลฯ  ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์อันเกี่ยวเนื่องกับวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  

      

   วสัดุงานบ้านงานครัว 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 ช้อนส้อมฯลฯตลอดจนวัสดุ
อุปกรณ์อันเกี่ยวเนื่องกับวัสดุงานบ้านงานครัว  
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  

      

   วัสดุก่อสร้าง จำนวน 100,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ  ค้อน  คีม
ชะแลง  จอบ สิ่ว  เสียม  เลื่อย  ขวาน กบไสไม ้เทปวัดระยะ
เครื่องวัดขนาดเล็ก  ตลับเมตร ลูกดิ่ง สว่าน  โถส้วม อ่างล้าง
มือ  น้ำมันทาไม้ ทินเนอร ์   สีปูนซีเมนต์ ทราย อิฐหรือซีเมนต์
บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู เหล็กเส้น แปรงทาสี ปูนขาว ท่อ
น้ำและอุปกรณ์ประปา ท่อต่างๆ ท่อน้ำบาดาล ฯลฯ  ตลอดจน
วัสดุอุปกรณ์อันเกี่ยวเนื่องกับวัสดุก่อสร้าง   
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
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   วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 30,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น  ไขควง
ประแจ แม่แรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีมล๊อค ล๊อคเกียร์
ล๊อคคลัตซ ์กระจกโค้งมน ล๊อค พวงมาลัย สัญญาณไฟกระพริบ
สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร ยางรถยนต์ น้ำมันเบรก น๊อต
และสกร ูสายไมล์ เพลา ฟิล์มกรองแสง เบาะรถยนต์ เครื่องยนต์
(อะไหล่) ชุดเกียร์รถยนต์ เบรก ครัช   พวงมาลัย สายพานใบพัด
หม้อน้ำ หัวเทียน แบตเตอรี่  จานจ่าย ล้อ ถังน้ำมัน ไฟหน้า  
ตลับลูกปืน กระจกมองข้างรถยนต์  กันชนรถยนต์ เข็มขัดนิรภัย
ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์อันเกี่ยวเนื่องกับวัสดุยานพาหนะและ
ขนส่ง   
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  

      

   วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 50,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  เช่น  แก๊สหุงต้ม
น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล น้ำมันก๊าด น้ำมันเบนซิน น้ำมันเตา
น้ำมนัจารบี น้ำมันเครื่อง ถ่าน ก๊าซ ฯลฯ เครื่องจักรกลต่าง ๆ ที่
ใช้ในราชการเทศบาลตำบลป่าซาง     
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  

      

   วัสดุการเกษตร จำนวน 10,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุการเกษตร  เช่น   สปริงเกลอร์
(Sprinkler) จอบหมุน  จานพรวน   กระชัง  ปุ๋ย  ยาป้องกันและ
กำจัดศัตรูพืชและสัตว์  อาหารสัตว์ พืชและสัตว์  พันธุ์สัตวป์ีก
และสัตว์น้ำ น้ำเชื้อพันธุ์สัตว์ วัสดุเพาะชำ อุปกรณ์ในการ
ขยายพันธุ์พืช เช่น ใบมีด เชือก ผ้าใบหรือผ้าพลาสติก หน้ากาก
ป้องกันแก๊สพิษ ฯลฯ  ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์อันเกี่ยวเนื่องกับวัสดุ
การเกษตร   
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
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   วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 5,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  เช่น ขาตั้งกล้อง
ป้ายประชาสัมพันธ์  เครื่องกรอเทป เลนส์ซูม กระเป๋าใส่กล้อง
ถ่ายรูป   พู่กนั สี กระดาษเขียนโปสเตอร์  ฟิล์ม  เมมโมรี่การ์ด
ฟิล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ  (ภาพยนตร์,วีดีโอเทป แผ่น
ซีดี) รูปสีหรือขาวดำที่ได้จากการล้าง อัด ขยาย ภาพถ่าย
ดาวเทียม ฯลฯ   ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์อันเกี่ยวเนื่องกับวัสดุ
โฆษณาและเผยแพร่   
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  

      

   วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 30,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล  อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึก หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์
สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์  ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์
แบบเลเซอร ์ กระดาษต่อเนื่อง  สายเคเบิล  หน่วยประมวลผล
ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ ซีดีรอมไดร์ฟ แผ่นกรองแสง แผงแป้นอักขระ
หรือแป้นพิมพ์ เมนบอร์ด แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องอ่าน
และบันทึกข้อมูล ฯลฯ  ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์อันเกี่ยวเนื่องกับ
วัสดุคอมพิวเตอร์   
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564   

      

   ค่าสาธารณูปโภค รวม 680,000 บาท 

   ค่าไฟฟ้า จำนวน 680,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าโครงการสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า       

  งบลงทุน รวม 117,000 บาท 
   ค่าครุภัณฑ ์ รวม 117,000 บาท 
   ครุภัณฑ์การเกษตร       
    เลื่อยโซ่ยนต์ จำนวน 10,000 บาท 

      

  

เพ่ือจัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ ขนาดบาร์ไม่เกิน 12 นิ้ว  
จำนวน  1  เครื่อง ๆ ละ 10,000 บาท  (ราคาท้องตลาด/ราคา
ท้องถิ่น)   
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม  
ครั้งที ่3/2564 หน้าที่  43   ลำดับที่   11  
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   ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์       

    
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 *  
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 

จำนวน 60,000 บาท 

      

  

เพ่ือจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล  
แบบที ่2 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
จำนวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ  30,000 บาท รวมเป็นเงิน
60,000 บาท (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ฉบับเดือน พฤษภาคม 2563
ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม2563)          
โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก
(6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า
3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีท่ีต้องใช้
ความสามารถในการประมวลผลสูง จำนวน 1 หน่วย 
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ
Cache Memory รวมในระดับ(Level) เดียวกันขนาด 
ไม่น้อยกว่า 12 MB 
- มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใด
อย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มี
หน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 
2) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics  
Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดง
ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 
3) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้
หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาด 
ไม่น้อยกว่า 8 GB  
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุ 
ไม่น้อยกว่า 2 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุ 
ไม่น้อยกว่า 480 GB จำนวน 1 หนว่ย 
- มีDVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า
1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า  
ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
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- มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560    

      
  

       

    
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน * (จอแสดงภาพขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิ้ว) 

จำนวน 17,000 บาท 

      

  

เพ่ือจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน * (จอแสดง
ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
จำนวน 1 เครื่อง ราคา 17,000 บาท(ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ฉบับเดือน พฤษภาคม
2563 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม2563)  โดยมีคุณลักษณะ
พ้ืนฐาน ดังนี้  
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก
(4 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า
3.1 GHz หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย 
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ
Cache Memory รวมในระดับ(Level) เดียวกันขนาด 
ไม่น้อยกว่า 4 MB 
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาด 
ไม่น้อยกว่า 4 GB  
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุ 
ไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจ ุ
ไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย 
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย(Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อย
กว่า 3 ช่อง 
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560    
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   ค่าบำรงุรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์       

    
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จำนวน 30,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ที่ชำรุดเสียหายให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ  
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที ่ 28 พฤษภาคม  2564 
   

      

 งานก่อสร้าง รวม 6,496,600 บาท 
  งบดำเนินงาน รวม 40,000 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท 
   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

    
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 40,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการต่าง ๆ  ดังนี้ ค่าจ้าง
เหมาบริการบุคคลภายนอก  เช่น ค่าจา้งออกแบบ  ค่ารับรอง
แบบ หรือค่าจ้างเหมาบริการอ่ืน ๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่าย
ประเภทนี้ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่  28 พฤษภาคม  2564  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 

  

      

  งบลงทุน รวม 6,456,600 บาท 
   ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 6,456,600 บาท 
   ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ       

    
ก่อสร้างดาดคอนกรีตสายสวนนายจันทร์ดี  หมู่ 4 ตำบลปากบ่อง จำนวน 850,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างคลองดาดคอนกรีต ความสูงเฉลี่ย
1.00 เมตร ความกว้างปากคลอง  3.80 เมตร  ความกว้าง 
ก้นคลอง 1.80  เมตร ความยาว  800  เมตร (ตามแบบแปลน
เทศบาล) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496    
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เปลี่ยนแปลง  ครั้งที ่4/2564  ยุทธศาสตร์ที่ 1  หน้าที่  13   
ลำดับที่   10 
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ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ซอยวาสนา  ชุมชนป่าซางงาม 
หมู่ 1 ตำบลป่าซาง 

จำนวน 133,400 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง
4.00 เมตร ระยะทาง 60 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่ 
ไมน่้อยกว่า 240.00  ตารางเมตร (ตามแบบแปลนเทศบาล) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496    
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม  
  ครั้งที ่2/2564 ยุทธศาสตร์ที่ 1 หน้าที่ 23  ลำดับที่ 12 
  

      

    
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 11 หมู่ที ่2 ตำบลปากบ่อง จำนวน 100,500 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง
2.70 เมตร ระยะทาง 67 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่ 
ไม่น้อยกว่า 180.90 ตารางเมตร  (ตามแบบแปลนเทศบาล) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496    
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เปลี่ยนแปลง  ครั้งที ่4/2564  ยุทธศาสตร์ที่ 1หน้าที่  12 
ลำดับที ่  9 
  

      

    
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านนายบุญส่ง วังธิยอง 
หมู่ 5 ตำบลป่าซาง 

จำนวน 387,600 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง
3.50 เมตร ระยะทาง 197 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนที ่
ไม่น้อยกว่า 689.50 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนเทศบาล) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496    
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เปลี่ยนแปลง  ครั้งที ่4/2564  ยุทธศาสตร์ที่ 1  หน้าที ่10  
ลำดับที่   5 
  

      

    
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อ  สายลำเหมืองกลาง 
ฉางข้าวน้อยใต้ หมู่ 4 ตำบล ป่าซาง ไป หมู่ 3 ตำบลป่าซาง 

จำนวน 844,500 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร
กว้าง 5.00 เมตร  ระยะทาง 85 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
พ้ืนทีไ่ม่น้อยกว่า 425  ตารางเมตร  พร้อมงานดินถมคันทางบด
อัดและงานลูกรังชั้นรองพ้ืนทางบดอัด,งานวางท่อ ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง  1.00 เมตร จำนวน 82 ท่อน พร้อมบ่อพัก
จำนวน 6 บ่อ (ตามแบบแปลนเทศบาล) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496    
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง
ครั้งที ่4/2564  ยุทธศาสตร์ที่ 1หน้าที่  10 ลำดับที ่4 
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ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก  หน้าโรงเรียนวัดบ้านก้อง 
หมู่ที ่1 - หมู่ที ่5 ตำบล ปากบ่อง 

จำนวน 1,345,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด
กว้าง 0.40 เมตร ยาว 353 เมตร หนา 0.12 เมตร  
ลึก 0.66 เมตร -  1.11 เมตร (ตามแบบแปลนเทศบาล) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496    
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เปลี่ยนแปลง  ครัง้ที ่4/2564  ยุทธศาสตร์ที่  1หน้าที่  13  
ลำดับที่  11 
  

      

    
วางท่อส่งน้ำเพ่ือการเกษตร  บ่อวัดส้มหวาน ม.5 ตำบลป่าซาง จำนวน 126,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวางท่อพีวีซี ขนาดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
4 นิ้ว ความยาว 310 เมตร  (ตามแบบแปลนเทศบาล) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496    
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง
ครั้งที ่4/2564  ยุทธศาสตร์ที่  หน้าที่ 11  ลำดับที่   6 
  

      

    
วางท่อส่งน้ำเพ่ือการเกษตร บ้านล้อง - ดอนนา  หมู่ที่ 2 ตำบล 
ป่าซาง 

จำนวน 172,500 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวางท่อ พีวีซี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว  
ความยาว 445 เมตร (ตามแบบแปลนเทศบาล) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496    
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เปลี่ยนแปลง ครั้งที ่4/2564  ยุทธศาสตร์ที่ 1 หน้าที่  9   
ลำดับที่  2 
  

      

    
เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 6/2 เชื่อม ซอย 4 หมู่ที่ 3 
ตำบลป่าซาง 

จำนวน 518,600 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ความกว้าง  
4.00 - 5.00 เมตร ความยาวรวม  302 เมตร ความหนา
0.05 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 1,349.35 ตารางเมตร  
(ตามแบบแปลนเทศบาล) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496    
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เปลี่ยนแปลง ครั้งที ่4/2564 ยุทธศาสตร์ที่ 1  หน้าที่  9   
ลำดับที่   3 
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เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสาย ซอย 7 และ ซอย 10 หมู่ที่ 
2 ตำบลปากบ่อง 

จำนวน 685,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 3.00 -
 4.00  เมตร  ความยาวรวม 512 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 1,749.90 ตารางเมตร (ตามแบบแปลน
เทศบาล) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496    
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เปลี่ยนแปลง  ครั้งที ่4/2564  ยุทธศาสตร์ที่ 1  
หน้าที่  12   ลำดับที่   8 
  

      

    
เสริมผิวแอสฟัสท์ติกคอนกรีต  ถนนอินทขิล หน้าประปาภูมิภาค 
ม.1 ต.ป่าซาง 

จำนวน 92,800 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ความกว้าง 3.00 -
 3.80 เมตร ความยาว 72 เมตร ความหนา 0.05 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 237.05 ตารางเมตร  (ตามแบบแปลนเทศบาล) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496    
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม  
ครั้งที ่2/2564  ยุทธศาสตร์ที่ 1 หน้าที่  22 ลำดับที่ 9 
  

      

   ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค        

    
ติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) ระบบประปาหมู่บ้าน 
จำนวน 3 จุด ม.1 ต.ปากบ่อง 

จำนวน 300,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่า ติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์โซล่า
เซลล์ ชนิด Mono Half Cell เชื่อมระบบไฟฟ้าด้วย
อินเวอร์เตอร์ 220 โวลล์ ขนาดไม่น้อยกว่า 3,600 วัตต์ เข้าระบบ
ประปาหมู่บ้าน จำนวน 3 จุด  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496    
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง
ครั้งที ่4/2564 ยุทธศาสตร์ที่ 1  หน้าที่  11  ลำดับที่  7 

      

    
วางท่อประปา ชุมชนพานิช หมู่ที่ 1 ตำบลป่าซาง จำนวน 580,700 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวางท่อประปา ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว
ความยาวไม่น้อยกว่า 2,913 เมตร(ตามแบบแปลนเทศบาล)  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496    
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง
ครั้งที ่4/2564  ยุทธศาสตร์ที่ 1 หน้าที่   8   ลำดับที่   1 
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   ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง       

    
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 300,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ของ
เทศบาลตำบลป่าซาง 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที ่ 28 พฤษภาคม  2564  
  

      

   ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)       

    
เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) จำนวน 20,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินชดเชยค่าก่อสร้าง (ค่า K)  
- ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างฯ 
ด่วนที่สุดที่ กค(กวจ) 04052/ว110 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561
เรื่องหนังสือซักซ้อมแนวทางในการกำหนดเงื่อนไขและ
หลักเกณฑ์สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK) ไว้ในสัญญาจ้าง
ก่อสร้าง 
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แผนงานการเกษตร 
 งานส่งเสริมการเกษตร รวม 20,000 บาท 
  งบดำเนินงาน รวม 20,000 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท 

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

      

    
ค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

จำนวน 10,000 บาท 

      

  

ค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับ
ความเดือดร้อน หรือไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ในการดำรง
ชีพโดยอาจให้เป็นสิ่งของหรือจ่ายเป็นเงิน หรือการจัดบริการ
สาธารณะเพ่ือให้การช่วยเหลือประชาชนในระดับเขตพ้ืนที่หรือ
ท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตาม
อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2560 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม  
  

      

   ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท 

   วัสดุการเกษตร  จำนวน 10,000 บาท 

 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุการเกษตร  เช่น   สปริงเกลอร์(Sprinkler)  
จอบหมุน  จานพรวน   กระชัง  ปุ๋ย  ยาป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและ
สัตว์  อาหารสัตว์ พืชและสัตว์  พันธุ์สัตว์ปีกและสัตว์น้ำ น้ำเชื้อพันธุ์
สัตว์ วัสดุเพาะชำ อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช เช่น ใบมีด เชือก ผ้าใบ
หรือผ้าพลาสติก หน้ากากป้องกันแก๊สพิษ ฯลฯ  ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์
อันเกี่ยวเนื่องกับวัสดุการเกษตร   
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที ่มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
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งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 

รวม 20,000 บาท 

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

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

      

    
โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ จำนวน 5,000 บาท 

      

  

เพ่ือเป็นค่าใช่จ่ายในการจัดกิจกรรมตามโครงการปลูกต้นไม้เฉลิม
พระเกียรติ เช่น ค่าสนับสนุนวิทยากร ค่าสถานที่ ค่าอาหารค่า
ป้ายไวนิล  ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอืน่ ๆ ที่จำเป็นในการ
ดำเนินการตามโครงการ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาฯ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์
ที ่ 7  หน้าที่  157  ลำดับที่  15 
 
  

      

    
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี  

จำนวน 15,000 บาท 

      

  

เพ่ือเป็นค่าใช่จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
เช่น ค่าสนับสนุนวิทยากร ค่าสถานที่ การรวบรวมพันธุ์พืชใน
ท้องถิ่น  การจัดทำโรงเรือน  แปลงสาธิต เป็นต้น   
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที ่มท 0810.6/ว1470  ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560  
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0810.6/ว1425  ลงวันที่ 5 เมษายน 2562 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม  
ครั้งที ่ 3/2564  ยุทธศาสตร์ที่  7  หน้าที่  19  ลำดับที่  2 
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แผนงานการพาณิชย์ 
 งานโรงฆ่าสัตว์ รวม 20,000 บาท 
  งบดำเนินงาน รวม 20,000 บาท 
   ค่าสาธารณูปโภค รวม 20,000 บาท 

   ค่าไฟฟ้า จำนวน 10,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้า โรงฆ่าสัตว์สุขาภิบาล โรงฆ่าสัตว์
เทศบาลตำบลป่าซาง  สุสานป่าซาง   

      

   ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล จำนวน 10,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าน้ำประปา  โรงฆ่าสัตว์สุขาภิบาล โรงฆ่าสัตว์
เทศบาลตำบลป่าซาง สุสานป่าซาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

      

      
  

       
 


