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หนา้ : 1/1 

วนัท่ีพิมพ ์: 25/8/2563  15:41:39     
 

        

รายงานรายละเอยีดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
เทศบาลต าบลป่าซาง 

อ าเภอ ป่าซาง   จงัหวดัล าพูน 
                        

ประมาณการรายจ่ายรวมท้ังส้ิน 84,500,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเกบ็เอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน
อุดหนุนท่ัวไป แยกเป็น  

แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
 งานบริหารท่ัวไป รวม 12,038,200 บาท 

  งบบุคลากร รวม 8,400,800 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,848,320 บาท 

   เงินเดือนนายก/รองนายก จ านวน 725,760 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของผูบ้ริหาร อปท. ไดแ้ก่    

1.นายกเทศมนตรีต าบลป่าซาง  อตัราเดือนละ 

28,800 บาท     เป็นเงิน   345,600 บาท 
2.รองนายกเทศมนตรีต าบลป่าซาง  2 อตัรา  
 อตัราเดือนละ 15,840 บาท เป็นเงิน  380,160 บาท     
โดยค านวณตั้งจ่ายไว ้ 12 เดือน 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงินเดือน       
เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอ่ืนของนายกเทศมนตรี 

รองนายกเทศมนตรี  ประธานสภาเทศบาล  รองประธานสภา
เทศบาล  เลขานุการนายกเทศมนตรี ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี
และการจ่ายเบ้ียประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554 แกไ้ข
เพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2 ) พ.ศ.2557 
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   เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก จ านวน 180,000 บาท 

      

  

1.ค่าตอบแทนนายกเทศมนตรีต าบลป่าซาง   
อตัราเดือนละ  6,000 บาท   เป็นเงิน 72,000 บาท 

2.ค่าตอบแทนรองนายกเทศมนตรีต าบลป่าซาง 2 อตัรา  
อตัราเดือนละ  4,500 บาท   เป็นเงิน 108,000 บาท    

โดยค านวณตั้งจ่ายไว ้ 12 เดือน 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงินเดือน  
เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอ่ืนของนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล  รองประธานสภา
เทศบาล  เลขานุการนายกเทศมนตรี ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี
และการจ่ายเบ้ียประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554 แกไ้ข
เพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2 ) พ.ศ.2557  

      

   เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จ านวน 180,000 บาท 

      

  

1.ค่าตอบแทนนายกเทศมนตรีต าบลป่าซาง อตัรา 
เดือนละ 6,000 บาท  เป็นเงิน 72,000 บาท 
2.ค่าตอบแทนรองนายกเทศมนตรีต าบลป่าซาง 2 อตัรา   
อตัราเดือนละ  4,500  บาท  เป็นเงิน 108,000 บาท  
โดยค านวณตั้งจ่ายไว ้ 12 เดือน 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงินเดือน 
เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอ่ืนของนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล  รองประธานสภา
เทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 

และการจ่ายเบ้ียประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554 แกไ้ข
เพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2 ) พ.ศ.2557 
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   เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี  จ านวน 207,360 บาท 

      

  

1.เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลป่าซาง 
อตัราเดือนละ 10,080 บาท  เป็นเงิน 120,960 บาท 

2.ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลป่าซาง 
อตัราเดือนละ  7,200 บาท  เป็นเงิน 86,400 บาท 

โดยค านวณตั้งจ่ายไว ้ 12 เดือน 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงินเดือน  
เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอ่ืนของนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล  รองประธานสภา
เทศบาล  เลขานุการนายกเทศมนตรี ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี
และการจ่ายเบ้ียประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554 แกไ้ข
เพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2 ) พ.ศ.2557 

      

   เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จ านวน 1,555,200 บาท 

      

  

1.ค่าตอบแทนประธานสภาเทศบาลต าบลป่าซาง   

อตัราเดือนละ 15,840 บาท  เป็นเงิน 190,080 บาท 

2.ค่าตอบแทนรองประธานสภาเทศบาลต าบลป่าซาง   
อตัราเดือนละ 12,960 บาท  เป็นเงิน 155,520 บาท 

3.ค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาลต าบลป่าซาง  10  อตัรา   
อตัราเดือนละ 10,080 บาท  เป็นเงิน 1,209,600 บาท 

โดยค านวณตั้งจ่ายไว ้ 12 เดือน 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงินเดือน  

เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอ่ืนของนายกเทศมนตรี 
รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล  รองประธานสภา
เทศบาล  เลขานุการนายกเทศมนตรี ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี
และการจ่ายเบ้ียประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554 แกไ้ข
เพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2 ) พ.ศ.2557 
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   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 5,552,480 บาท 

   เงินเดือนพนกังาน จ านวน 4,108,100 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนกังานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุง
เงินเดือน จ านวน  10  อตัรา โดยค านวณตั้งจ่ายไว ้ 12 เดือน 
ตามแผนอตัราก าลงั 3 ปี (พ.ศ. 2561-2563 )  
 -  เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนกังานเทศบาลจงัหวดั
ล าพูน เร่ืองหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขเก่ียวกบัการใหพ้นกังาน
เทศบาลไดรั้บเงินเดือน พ.ศ. 2558 

      

   เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนกังาน จ านวน 84,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนกังาน  ดงัน้ี 
(1) ค่าตอบแทนรายเดือนปลดัเทศบาล   

(นกับริหารงานทัว่ไป ระดบักลาง)    ในอตัราเดือนละ
7,000  บาท  จ านวน 12 เดือน  เป็นเงิน  84,000 บาท 
ตามประกาศคณะกรรมการพนกังานเทศบาลจงัหวดัล าพูน    
เร่ืองหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขเก่ียวกบัอตัราเงินเดือนและวิธีการ
จ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบบัท่ี 7)

วนัท่ี  3  พฤษภาคม พ.ศ. 2559 

      

   เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 204,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งพนกังานเทศบาล ดงัน้ี 
1. ปลดัเทศบาล                ในอตัราเดือนละ  7,000   บาท      

 2.รองปลดัเทศบาล         ในอตัราเดือนละ  3,500   บาท   
 3.หวัหนา้ส านกัปลดั       ในอตัราเดือนละ  3,500   บาท   

 4.หวัหนา้ฝ่ายอ านวยการ ในอตัราเดือนละ  1,500   บาท   
 5.หวัหนา้ฝ่ายปกครอง     ในอตัราเดือนละ  1,500   บาท   

โดยค านวณตั้งจ่ายไว ้ 12 เดือน ตามประกาศคณะกรรมการ
พนกังานเทศบาลจงัหวดัล าพูน    เร่ืองหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไข
เก่ียวกบัอตัราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์
ตอบแทนอ่ืน (ฉบบัท่ี 7) วนัท่ี  3  พฤษภาคม พ.ศ. 2559  
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   ค่าจา้งลูกจา้งประจ า จ านวน 1,156,380 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งลูกจา้งประจ าพร้อมทั้งเงินปรับปรุง
เงินเดือน  จ านวน  5 อตัรา โดยค านวณตั้งจ่ายไว ้ 12 เดือน     
ตามแผนอตัราก าลงั 3 ปี ( พ.ศ. 2561-2563 ) 

- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนกังานเทศบาลจงัหวดั
ล าพูน เร่ือง ก าหนดอตัราค่าจา้งและการใหลู้กจา้งของเทศบาล
ไดรั้บค่าจา้ง (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ.2561  

      

  
 

งบด าเนินงาน 
รวม 3,513,800 บาท 

   ค่าตอบแทน รวม 488,800 บาท 

   
ค่าตอบแทนผูป้ฏิบติัราชการอนัเป็นประโยชน์แก่องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน 

จ านวน 50,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผูป้ฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  เช่น  เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน
จ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนส าหรับพนักงานเทศบาล
ลูกจา้งประจ า  พนักงานจา้งตามภารกิจ  พนักงานจา้งทัว่ไปเป็น
กรณีพิเศษ(เงินรางวลัประจ าปี)  ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
ประเมินผลพนักงานเทศบาล   ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบ
คัดเลือกพนักงานเทศบาล  ฯลฯ ตามพระราชบัญญัติเทศบาล 

พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับท่ี  14)  พ.ศ.2562 มาตรา
67(9) รายจ่ายอ่ืนใดตามข้อผูกพันหรือตามท่ีมีกฎหมายหรือ
ระเบียบของกระทรวงมหาดไทยก าหนดไว ้

      

   ค่าเช่าบา้น จ านวน 312,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบา้น  ค่าเช่าซ้ือ ของพนกังานเทศบาลซ่ึงมีสิทธิ
เบิกค่าเช่าบา้นได ้  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยค่าเช่า
บา้น  ของขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ิน  พ.ศ. 2548  และแกไ้ขเพิ่มเติม   
(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ.2562 
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   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 126,800 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ค่าบ ารุงการศึกษาและ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่าง ๆ ให้แก่  ผูบ้ริหาร พนกังานเทศบาล  
ลูกจา้งประจ าของเทศบาล  ซ่ึงมีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษา
บุตรได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวสัดิการ
เก่ียวกบัการศึกษาบุตรของพนกังานส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2541  และ
แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ.2549  และตามหนังสือกรมบญัชี  
กลาง   ท่ี กค 0422.32/ว 257   ลงวนัท่ี 28 มิถุนายน 2559  

      

   ค่าใช้สอย รวม 1,595,000 บาท 
   รายจ่ายเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ       
    รายจ่ายเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ จ านวน 450,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงบริการต่าง ๆ  ดงัน้ี  ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าเยบ็หนงัสือหรือเขา้ปกหนงัสือ  ค่าซกัฟอก  ค่าเช่า
ทรัพยสิ์น (ยกเวน้ ค่าเช่าบา้น) ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบ้ียประกนั
ค่าใชจ่้ายในการด าเนินคดีตามค าพิพากษา  ค่าจา้งเหมาบริการ
หรือค่าจา้งเหมาบริการอ่ืน ๆ ท่ีเขา้ลกัษณะรายจ่ายประเภทน้ี 
- เป็นไปตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนมาก
ท่ี มท 0808.2/ว 1657 ลงวนัท่ี 16 กรกฎาคม 2556 เร่ืองรูปแบบ
และการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
- เป็นไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท.0808.2/ว 254
ลงวนัท่ี 15 มกราคม 2563 เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละอตัราค่าใชจ่้าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปี ท่ีเบิกจ่ายใน
ลกัษณะค่าใชส้อย วสัดุ และค่าสาธารณูปโภค 
- เป็นไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 4044

ลงวนัท่ี 10 กรกฎาคม  2563 เร่ือง หลกัเกณฑก์ารด าเนินการจา้ง
เอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจา้งเหมาบริการขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
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   รายจ่ายเก่ียวกบัการรับรองและพิธีการ จ านวน 100,000 บาท 

      

  

- เพื่อเป็นค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัการรับรองและพิธีการ  เช่น 
1.  ค่าใช่จ่ายในการเตรียมการ ระหวา่งการรับเสด็จ ส่งเสด็จ  

หรือเก่ียวเน่ืองกบัการรับเสด็จ  ส่งเสด็จ  พระมหากษตัริย ์ 
พระราชินี  พระบรมวงศานุวงศ ์งานรัฐพิธี หรือพระราชพิธี 
ต่าง ๆ 
2. ค่าพานพุ่มดอกไม ้พานประดบัพุ่มดอกไม ้ พานพุ่มเงิน  

พุ่มทอง กรวยดอกไม ้พวงมาลยั ช่อดอกไม ้กระเชา้ดอกไม ้ 
หรือพวงมาลา ส าหรับวางอนุสาวรีย ์หรือใชใ้นการจดังาน  

จดักิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสต่าง ๆ 
3.  ค่าใช่จ่ายในการจดัประชุมราชการขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินและใหห้มายความรวมถึง การประชุมราชการทางไกล
ผา่นดาวเทียม  เช่น ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม ค่าอาหารในกรณี
ท่ีมีการประชุมคาบเก่ียวม้ืออาหาร ค่าเช่าหอ้งประชุม ค่าดอกไม้
ตกแต่งสถานท่ีประชุม ค่าใช่จ่ายอ่ืน ๆ ท่ีจ าเป็น เป็นตน้   
การประชุมราชการขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีสามารถ
เบิกค่าใชจ่้ายได ้ ตอ้งเป็นการประชุมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการภารกิจ
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อน าผล
จากการประชุมไปเป็นแนวทางในการปฏิบติังานขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  เพื่อรับทราบนโยบายในการท างาน
ประชุมช้ีแจงหลกัเกณฑต่์าง ๆ หรือซกัซอ้มความเขา้ใจใน
ระเบียบวิธีปฏิบติัต่าง ๆ รับทราบและรับฟังปัญหาอุปสรรคหรือ
พิจารณาหาขอ้ยติุ ประสานงานหรือแกไ้ขปัญหาเฉพาะเร่ือง
ร่วมกนั ดงัน้ี 
3.1  การประชุมราชการภายในหน่วยงานประจ าเดือน 

3.2  การประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือ
คณะท างานต่าง ๆ ท่ีไดรั้บแต่งตั้งตามกฎหมาย ระเบียบ หนงัสือ
สั่งการกระทรวงมหาดไทย หรือค าสั่งขอองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน  
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3.3  การประชุมสภาทอ้งถ่ิน หรือคณะกรมการท่ีสภาทอ้งถ่ิน
ตั้งขึ้น 
3.4  การประชุมประชาคมหมู่บา้นเพื่อบูรณาการจดัท าแผน
ชุมชน  หรือเร่ืองอ่ืนท่ีกฎหมาย ระเบียบ หรือหนงัสือสั่งการท่ี
กระทรวงมหาดไทยก าหนด 
3.5  การประชุมระหวา่งองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินกบัองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
3.6  การประชุมระหวา่งองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินกบัส่วน
ราชการ หน่วยงานอ่ืนของรัฐหรือเอกชน 

3.7  การประชุมกรณีอ่ืนท่ีจ าเป็นในการปฏิบติัหนา้ท่ีขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  

4.  ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม ค่าอาหาร ส าหรับกรณีหน่วยงาน
อ่ืนหรือบุคลภายนอกเขา้ดูงานหรือเยีย่มชมองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน หรือ กรณีการตรวจเยีย่มหรือตรวจราชการ การแถลง
ข่าวของ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  การมอบเงินหรือส่ิงของ
บริจาคให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
5. ค่าใชจ่้ายในการประดบั ตกแต่งอาคารสถานท่ีขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
ตามนโยบายหรือค าสั่งของอ าเภอ  จงัหวดั  กรมส่งเสริมการ
ปกครองทอ้งถ่ิน กระทรวงมหาดไทย รัฐบาล หรือตามภารกิจ
อ านาจหนา้ท่ี  
ตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0766 ลงวนัท่ี 

5 กุมภาพนัธ์ 2563 เร่ือง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการ
เบิกค่าใช่จ่ายในการบริหารงานขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2562 
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รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ 

      

    ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 150,000 บาท 

      

  

เพื่อเป็นค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจกัรและ
นอกราชอาณาจกัร  เช่น  ค่าเบ้ียเล้ียงการเดินทาง   ค่าเช่าท่ีพัก  
ค่าพาหนะ ค่าธรรมเนียมลงทะเบียนต่าง ๆ ของพนกังานเทศบาล
ตลอดจนลูกจา้งเทศบาล ฯ ท่ีมีความจ าเป็นตอ้งเดินทางไปติดต่อ
ราชการ  อบรมสัมมนา  สอบคดัเลือก และมีสิทธิตามระเบียบท่ี
ราชการก าหนดถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง  มหาดไทยว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเขา้รับการฝึกอบรมของ
เจา้หนา้ท่ีทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2557 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน
พ.ศ. 2555 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ.2561 

      

    ค่าใชจ่้ายในการเลือกตั้งหรือการคดัสรร จ านวน 600,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการเลือกตั้งหรือการคดัสรรของเทศบาล
ต าบลป่าซาง เช่น ค่าวสัดุอุปกรณ์ท่ีใชส้ าหรับการเลือกตั้ง
ค่าตอบแทนคณะกรรมการ การประชาสัมพนัธ์  รณรงค ์หรือการ
ใหข้อ้มูลข่าวสารแก่ประชาชน และค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ ท่ีจ าเป็นใน
การด าเนินการตามโครงการ  
- เป็นไปตามตามพระราชบญัญติัการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ทอ้งถ่ิน หรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน พ.ศ.2562 
- เป็นไปตามตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0818.2/

ว 4289 ลงวนัท่ี 22 กรกฎาคม 2563 เร่ือง การเตรียมการจดัท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2564 เพื่อเป็นค่าใชจ่้ายในการ
ด าเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูน้ าทอ้งถ่ิน 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)    

ยทุธศาสตร์ท่ี  7  หนา้ท่ี  157  ล าดบัท่ี 14 
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โครงการเชิดชูเกียรติพนกังานลูกจา้งผูมี้คุณธรรมจริยธรรมในการ
ปฏิบติัราชการและใหบ้ริการดีเด่น 

จ านวน 10,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการเชิดชูเกียรติพนกังานลูกจา้งผู ้
มีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบติัราชการ และใหบ้ริการดีเด่น
เช่น  ค่าวิทยากร ค่าอาหาร  ค่าสถานท่ี  ค่าป้ายไวนิล  ค่าวสัดุ
อุปกรณ์ และค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ ท่ีจ าเป็นในการด าเนินการตาม
โครงการ   

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยค่าใชจ่้ายในการ
ฝึกอบรมและเขา้รับการฝึกอบรมของเจา้หนา้ท่ีทอ้งถ่ิน
พ.ศ. 2557  

- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)     

ยทุธศาสตร์ท่ี 7 หนา้ท่ี 154   ล าดบัท่ี  4 

      

    
โครงการตามนโยบายต่าง ๆ ของรัฐ จ านวน 30,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการตามนโยบายต่าง ๆของรัฐ
เช่น ค่าสถานท่ี ค่าอาหาร ค่าป้ายไวนิล ค่าวสัดุ และค่าใชจ่้าย
อ่ืน ๆ ท่ีจ าเป็นในการด าเนินการตามโครงการ   

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบิกจ่าย
ค่าใชจ่้ายในการจดังาน การจดัการแข่งขนักีฬาฯ ขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยค่าใชจ่้ายในการ
ฝึกอบรมและเขา้รับการฝึกอบรมของเจา้หนา้ท่ีทอ้งถ่ิน
พ.ศ. 2557 

- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)  
ยทุธศาสตร์ท่ี  7  หนา้ท่ี  162   ล าดบัท่ี  24 
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โครงการเทศบาลพบประชาชน จ านวน 30,000 บาท 

      

  

เพื่อเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการเทศบาลพบประชาชน  เช่น   
ค่าสนบัสนุนวิทยากร   ค่าสถานท่ี  ค่าอาหาร  ค่าป้ายไวนิล   

ค่าวสัดุ  และค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ ท่ีจ าเป็นในการด าเนินการตาม
โครงการ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบิกจ่าย
ค่าใชจ่้ายในการจดังาน การจดัการแข่งขนักีฬาฯ ขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 

ยทุธศาสตร์ท่ี  7  หนา้ท่ี 155  ล าดบัท่ี  8 
  

      

    
โครงการปลูกตน้ไมเ้ฉลิมพระเกียรติ จ านวน 5,000 บาท 

      

  

เพื่อเป็นค่าใช่จ่ายในการจดักิจกรรมตามโครงการปลูกตน้ไม้
เฉลิมพระเกียรติ เช่น ค่าสนบัสนุนวทิยากร ค่าสถานท่ี ค่าอาหาร
ค่าป้ายไวนิล  ค่าวสัดุ และค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ ท่ีจ าเป็นในการ
ด าเนินการตามโครงการ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบิกจ่าย
ค่าใชจ่้ายในการจดังาน การจดัการแข่งขนักีฬาฯ ขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 

ยทุธศาสตร์ท่ี  7  หนา้ท่ี  157  ล าดบัท่ี  15 
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โครงการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้และพฒันาทกัษะการปฏิบติั
ราชการ ส าหรับพนกังานเทศบาล ลูกจา้ง ของเทศบาลต าบลป่าซาง 

จ านวน 20,000 บาท 

      

  

เพื่อเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการฝึกอบรมเพิ่มพนูความรู้และ
พฒันาทกัษะการปฏิบติัราชการส าหรับพนกังานเทศบาลลูกจา้ง
ของเทศบาลต าบลป่าซาง เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าสถานท่ี
ค่าป้ายไวนิล  ค่าวสัดุอุปกรณ์ และค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ  ท่ีจ าเป็นใน
การด าเนินการตามโครงการ   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยค่าใชจ่้ายในการ
ฝึกอบรมและเขา้รับการฝึกอบรมของเจา้หนา้ท่ีทอ้งถ่ิน
พ.ศ. 2557 

- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)    
ยทุธศาสตร์ท่ี  7 หนา้ท่ี  162   ล าดบัท่ี  25 

      

    
โครงการฝึกอบรมมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมและเพิ่ม
ประสิทธิภาพ พนกังาน ลูกจา้ง เทศบาลต าบลป่าซาง 

จ านวน 20,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการฝึกอบรมมาตรฐานคุณธรรม
จริยธรรมและเพิ่มประสิทธิภาพพนกังาน  ลูกจา้ง เทศบาลต าบล
ป่าซาง เช่น  ค่าสนบัสนุนวิทยากร  ค่าสถานท่ีค่าอาหาร ค่าป้าย 

ไวนิล ค่าวสัดุ และค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ ท่ีจ าเป็นในการด าเนินการตาม
โครงการ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยค่าใชจ่้ายในการ
ฝึกอบรมและเขา้รับการฝึกอบรมของเจา้หนา้ท่ีทอ้งถ่ินพ.ศ.2557 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)    

ยทุธศาสตร์ท่ี  7  หนา้ท่ี  157  ล าดบัท่ี  12 
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โครงการพฒันาศกัยภาพขา้ราชการดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและ
การส่ือสาร 

จ านวน 20,000 บาท 

      

  

เพื่อเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการพฒันาศกัยภาพขา้ราชการดา้น
เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารเช่น ค่าสนบัสนุนวิทยากร
ค่าสถานท่ี  ค่าอาหาร  ค่าป้าย ไวนิลค่าวสัดุ  และค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ
ท่ีจ าเป็นในการด าเนินการตามโครงการ   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยค่าใชจ่้ายใน 
การฝึกอบรมและเขา้รับการฝึกอบรมของเจา้หนา้ท่ีทอ้งถ่ิน    
พ.ศ.2557 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)    

ยทุธศาสตร์ท่ี   7 หนา้ท่ี  155  ล าดบัท่ี  6 

      

    
โครงการลดใชพ้ลงังาน จ านวน 20,000 บาท 

      

  

เพื่อเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการลดใชพ้ลงังาน  เช่น  ค่าวสัดุ  ค่า
สนบัสนุนวิทยากร ค่าสถานท่ี ค่าอาหาร ค่าป้ายไวนิล และ
ค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ ท่ีจ าเป็นในการด าเนินการตามโครงการ   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยค่าใชจ่้ายในการ
ฝึกอบรมและเขา้รับการฝึกอบรมของเจา้หนา้ท่ีทอ้งถ่ิน
พ.ศ. 2557 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)  

ยทุธศาสตร์ท่ี  7  หนา้ท่ี  153   ล าดบัท่ี  1 
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โครงการวนัทอ้งถ่ินไทย จ านวน 10,000 บาท 

      

  

เพื่อเป็นค่าใชจ่้ายในการด าเนินกิจกรรมวนัทอ้งถ่ินไทย   
เช่น   ค่าสนบัสนุนวิทยากร  ค่าสถานท่ี ค่าอาหาร ค่าป้ายไวนิล 
ค่าวสัดุ และค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ  ท่ีจ าเป็นในการด าเนินการตาม
โครงการ    

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบิกจ่าย
ค่าใชจ่้ายในการจดังาน การจดัการแข่งขนักีฬาฯ ขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามประกาศในราชกิจจานุเบกษากระทรวงมหาดไทย/
พระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2542  มาตรา 16 ขอ้ 11
ขอ้ 16  

- เป็นไปพระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ.2496 แกไ้ขถึงฉบบั
ท่ี 13 พ.ศ.2552 มาตรา 50 (8) 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 

ยทุธศาสตร์ท่ี  7  หนา้ท่ี  157   ล าดบัท่ี  13 

      

    
โครงการวนัเทศบาล จ านวน 30,000 บาท 

      

  

เพื่อเป็นค่าใชจ่้ายในการด าเนินกิจกรรมตามโครงการวนั
เทศบาล เช่น ค่าสนบัสนุนวิทยากร  ค่าสถานท่ี  ค่าอาหาร  

ค่าป้ายไวนิล  ค่าวสัดุ  และค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ ท่ีจ าเป็นในการ
ด าเนินการตามโครงการ    

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบิกจ่าย
ค่าใชจ่้ายในการจดังาน การจดัการแข่งขนักีฬาฯ ขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2559 

- เป็นไปตามประกาศในราชกิจจานุเบกษากระทรวงมหาดไทย/
พระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2542 มาตรา 16
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ขอ้ 11  ขอ้ 16 

- เป็นไปพระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ.2496 แกไ้ขถึงฉบบั
ท่ี 13 พ.ศ.2552 มาตรา 50 (8) 

- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 
ยทุธศาสตร์ท่ี  7  หนา้ท่ี 156   ล าดบัท่ี  9 
  

   ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 100,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซมทรัพยสิ์นของเทศบาลท่ีช ารุด
เสียหาย ใหส้ามารถใชง้านไดต้ามปกติ  เป็นไปตามหนงัสือกรม
ส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว1657  ลง
วนัท่ี 16 กรกฎาคม 2556 เร่ือง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
  

      

   ค่าวัสด ุ รวม 440,000 บาท 

   วสัดุส านกังาน จ านวน 100,000 บาท 

      

  

เพื่ อ จ่ายเป็นค่ าว ัส ดุส านักงานและจัด ซ้ือส่ิ งของเค ร่ืองใช้
ต่าง  ๆ  เช่น  กระดาษ  ปากกา  ดินสอ  คลิป  เป็ก  ไม้บรรทัด
กาว  ลวดเยบ็  เคร่ืองเยบ็กระดาษ หนงัสือพิมพ ์ส่ิงพิมพท่ี์ไดจ้าก
การซ้ือหรือจา้งพิมพ ์พวงมาลา พานพุ่ม  ฯลฯ   ตลอดจนส่ิงของ
เคร่ืองใช้ท่ีจ าเป็นในส านักงาน   ตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน  ด่วน ท่ี สุด  ท่ี  มท  0808.2/ว  1248 ลงวัน ท่ี 

27 มิถุนายน 2559  เร่ือง แนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจดัเป็น
วัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ 
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   วสัดุไฟฟ้าและวิทย ุ จ านวน 20,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น หลอดไฟฟ้าสายไฟ เทป
พนัสายไฟ  สวิทซ์ไฟฟ้า  ขาหลอดฟลูออเรสเซนต ์ เบรกเกอร์ 

บาลาสต ์ฯลฯ ส าหรับซ่อมแซมหรือเปล่ียนอุปกรณ์ไฟฟ้าท่ีช ารุด
เสียหาย  ตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนท่ีสุด
ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวนัท่ี  27 มิถุนายน 2559 เร่ืองแนวทาง 
การพิจารณาส่ิงของ ท่ีจดัเป็นวสัดุและครุภณัฑต์ามหลกัการ
จ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

      

   วสัดุงานบา้นงานครัว จ านวน 70,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าส่ิงของเคร่ืองใชต่้าง ๆ เช่น  แปรง  ไมก้วาดน ้ายา
ลา้งจาน น ้ายาลา้งหอ้งน ้า  สบู่  ผงซกัฟอก แกว้น ้าจาน ชาม ฯลฯ
ตลอดจนวสัดุอุปกรณ์อนัเก่ียวเน่ืองกบัวสัดุงานบา้นงานครัว  
ตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนท่ีสุด  ท่ี มท
0808.2/ว1248   ลงวนัท่ี 27 มิถุนายน 2559 เร่ือง แนวทางการ
พิจารณาส่ิงของท่ีจดัเป็นวสัดุและครุภณัฑต์ามหลกัการจ าแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

      

   วสัดุก่อสร้าง จ านวน 30,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าคอ้น ตะปู  จอบ  เสียม  เล่ือย  เหลก็เส้น  เหลก็ท่อ
กระเบ้ืองหลงัคา อิฐ ปูน ปูนขาว  สี ทินเนอร์ ไมต้่างๆ ตลบัเมตร
ลูกด่ิง  ท่อน ้า   ท่อปูน  อุปกรณ์ประปา  โถส้วม  อ่างลา้งมือ
ลูกรัง ฯลฯ  ตลอดจนวสัดุอุปกรณ์อนัเก่ียวเน่ืองกบัวสัดุก่อสร้าง
ตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนท่ีสุด  ท่ี มท
0808.2/ว 1248  ลงวนัท่ี  27 มิถุนายน 2559 เร่ืองแนวทางการ
พิจารณาส่ิงของท่ีจดัเป็นวสัดุและครุภณัฑต์ามหลกัการจ าแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

      



119 

 

   วสัดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 40,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าแบตเตอร่ี  ยางใน  ยางนอก  สายไมล ์ หวัเทียน 
น ้ากลัน่ อะไหล่  ส าหรับรถยนต ์รถจกัรยานยนตเ์คร่ืองจกัรกล
ต่าง ๆ  ตลอดจนวสัดุอุปกรณ์อนัเก่ียวเน่ืองกบัวสัดุยานพาหนะ
และขนส่ง  ตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วน
ท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248  ลงวนัท่ี  27  มิถุนายน  2559

เร่ือง แนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจดัเป็นวสัดุและครุภณัฑต์าม
หลกัการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

      

   วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 100,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าน ้ามนัดีเซล น ้ ามนัเบนซิน น ้ามนัซุปเปอร์  น ้ามนั 
เคร่ือง ฯลฯ  ส าหรับรถยนต ์รถจกัรยานยนตเ์คร่ืองจกัรกลต่าง ๆ 
ท่ีใชใ้นราชการเทศบาลต าบลป่าซาง  ตามหนงัสือกรมส่งเสริม
การปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนท่ีสุดท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวนัท่ี  
27 มิถุนายน 2559 เร่ือง แนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจดั เป็น
วสัดุและครุภณัฑต์ามหลกัการจ าแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ 

      

   วสัดุการเกษตร จ านวน 30,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าสารเคมีป้องกนัและก าจดัศตัรูพืช   ปุ๋ ย  พนัธ์ไม้
ดอกไมป้ระดบั  ดินส าหรับปลูก สปริงเกอร์  วสัดุเพาะช า ผา้ใบ
หรือผา้พลาสติก ฯลฯ  ตลอดจนวสัดุอุปกรณ์อนัเก่ียวเน่ืองกบั
วสัดุการเกษตร  ตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน
ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248  ลงวนัท่ี 27 มิถุนายน 2559

เร่ือง แนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจดัเป็นวสัดุและครุภณัฑต์าม
หลกัการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
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   วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 20,000 บาท 

      

  

เพือ่จ่ายเป็นค่ากระดาษเขียนโปสเตอร์  สี  พู่กนั  ฟิลม์   รูปสี
หรือขาวด าท่ีไดจ้ากการลา้งอดั-ขยาย ไมอ้ดั  ป้ายผา้ ป้ายไวนิล
ฯลฯ   ตลอดจนวสัดุอุปกรณ์อนัเก่ียวเน่ืองกบัวสัดุโฆษณาและ
เผยแพร่  ตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนท่ีสุด
ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวนัท่ี 27 มิถุนายน 2559  เร่ืองแนวทาง
การพิจารณาส่ิงของท่ีจดัเป็นวสัดุและครุภณัฑต์ามหลกัการ
จ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

      

   วสัดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 30,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าแผน่ หรือจานบนัทึกขอ้มูล  เทปบนัทึกขอ้มูล
หวัพิมพ ์หรือแถบพิมพ ์ เมาส์  ตลบัหมึกส าหรับเคร่ืองพิมพ ์สาย
ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ตลอดจนวสัดุอุปกรณ์อนัเก่ียวเน่ืองกบั
วสัดุคอมพิวเตอร์  ตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน
ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248  ลงวนัท่ี  27 มิถุนายน  2559  
เร่ือง แนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจดัเป็นวสัดุและครุภณัฑต์าม
หลกัการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
  

      

   ค่าสาธารณูปโภค รวม 990,000 บาท 

   ค่าไฟฟ้า จ านวน 800,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าและค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้นเก่ียวเน่ืองกบั
การใชบ้ริการไฟฟ้า ของเทศบาลต าบลป่าซาง       

   ค่าน ้าประปา ค่าน ้าบาดาล จ านวน 10,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าน ้าประปาและค่า น ้าบาดาล ของเทศบาลต าบล   
ป่าซาง 
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   ค่าบริการโทรศพัท ์ จ านวน 30,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศพัทแ์ละค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้นเก่ียวเน่ืองกบัการ
ใชบ้ริการโทรศพัทใ์นการติดต่อประสานงานของเทศบาลต าบล
ป่าซาง 

      

   
ค่าบริการไปรษณีย ์ จ านวน 70,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าฝากส่งส่ิงของทางไปรษณีย ์   ช าระค่าฝากส่งเป็น
เงินเช่ือรายเดือน 

      

   ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม จ านวน 80,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม การใชง้าน
อินเตอร์เน็ต และค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบัการใชร้ะบบอินเตอร์เน็ต
ของเทศบาลต าบลป่าซาง 
  

      

  งบลงทุน รวม 93,600 บาท 
   ค่าครุภัณฑ์ รวม 93,600 บาท 
   ครุภณัฑส์ านกังาน       
    เคร่ืองปรับอากาศแบบติดผนงั ขนาด 24,000 บีทีย ู จ านวน 56,000 บาท 

      

  

เพื่อจดัซ้ือเคร่ืองปรับอากาศแบบติดผนงั ขนาด 24,000 บีทียู
จ านวน  2  เคร่ือง  ราคาเคร่ืองละ 28,000 บาท  รวมเป็นเงิน
56,000 บาท (ตามรายละเอียดราคามาตรฐานครุภณัฑ ์ธนัวาคม
2562) โดยมีคุณลกัษณะดงัน้ี 
1) ขนาดท่ีก าหนดเป็นขนาดไม่ต ่ากวา่ 24,000 บีทีย ูแบบติด
ผนงั           
2) ราคาท่ีก าหนดเป็นราคาท่ีรวมค่าติดตั้ง           
3) เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีความสามารถในการท าความเยน็ขนาด
ไม่เกิน 40,000 บีทีย ู ตอ้งไดรั้บการรับรองมาตรฐาน
ผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม และฉลากประหยดัไฟฟ้าเบอร์ 5          
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 4) ตอ้งเป็นเคร่ืองปรับอากาศท่ีประกอบส าเร็จรูปทั้งชุด  
ทั้งหน่วยส่งความเยน็และหน่วยระบายความร้อนจากโรงงาน
เดียวกนั           
5) มีความหน่วงเวลาการท างานของคอมเพรสเซอร์           

6) การจดัซ้ือเคร่ืองปรับอากาศขนาดอ่ืน ๆ (นอกจากขอ้ 3)

นอกเหนือจากการพิจารณาดา้นราคาแลว้ เพื่อเป็นการประหยดั
พลงังานควรพิจารณาจดัซ้ือเคร่ืองปรับอากาศท่ีมีค่าประสิทธิภาพ   
พลงังานตามฤดูกาล (SEER) สูงกวา่ 
7)  การติดตั้งเคร่ืองปรับอากาศ                 
(1)  แบบแยกส่วน ประกอบดว้ยอุปกรณ์ ดงัน้ี  สวิตช์ 1 ตวั   

ท่อทองแดงไปกลบัหุม้ฉนวน ยาว 4 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน  

15  เมตร 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้ง
และการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560    
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม   

คร้ังท่ี 4/2563 หนา้ท่ี  40  ล าดบัท่ี  6 
  

   ครุภณัฑง์านบา้นงานครัว       
    เคร่ืองท าน ้าร้อน - น ้าเยน็ จ านวน 5,000 บาท 

      

  

เพือ่จดัซ้ือเคร่ืองท าน ้าร้อน – น ้าเยน็ จ านวน  1  เคร่ือง
ราคา 5,000 บาท  (ตามราคาทอ้งตลาด/ราคาทอ้งถ่ิน) โดยมี
คุณลกัษณะดงัน้ี   

1. มีหวัก๊อกจ่ายน ้า โดยเป็น น ้าร้อน 1 หวั  น ้าเยน็  1  หวั 
2. เป็นเคร่ืองท าน ้าร้อน น ้าเยน็ แบบตั้งพื้น 

3. ตวัเคร่ืองทั้งภายนอกและภายในท าดว้ยวสัดุหรือโลหะ ไม่เป็น
สนิม 
4. ถงับรรจุน ้าภายในท าดว้ยวสัดุหรือโลหะไม่เป็นสนิม ไร้สาร
ตะกัว่  

5. มีระบบคอมเพรสเซอร์ท าความเยน็ 
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- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้ง
และการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560    
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม   

คร้ังท่ี 4/2563 หนา้ท่ี  40  ล าดบัท่ี  5 
  

   ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์        

    
เคร่ืองพิมพเ์ลเซอร์หรือ LED ขาวด า (18 หนา้/นาที) จ านวน 2,600 บาท 

      

  

เพื่อจดัเคร่ืองพิมพเ์ลเซอร์หรือ LED ขาวด า (18 หนา้/นาที)
จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 2,600 บาท(ตามเกณฑร์าคากลางและ
คุณลกัษณะพื้นฐานครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ ฉบบัเดือนพฤษภาคม
2563 ประกาศ ณ วนัท่ี 12 พฤษภาคม 2563)   

โดยมีคุณลกัษณะพื้นฐาน ดงัน้ี 
- มีความละเอียดในการพิมพไ์ม่นอ้ยกวา่ 600x600 dpi 

- มีความเร็วในการพิมพส์ าหรับกระดาษ A4 ไม่นอ้ย
กวา่ 18 หนา้ต่อนาที (ppm) 

- มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 8 MB 

- มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา่ จ านวน
ไม่นอ้ยกวา่ 1 ช่อง 

- มีถาดใส่กระดาษไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 150 แผน่ 
- สามารถใชไ้ดก้บั A4, Letter, Legal และ Custom 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้ง
และการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560    

- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม   
คร้ังท่ี  4/2563  หนา้ท่ี  40  ล าดบัท่ี  1 
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   ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์       

    
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์ จ านวน 30,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาครุภณัฑข์นาดใหญ่ท่ีช ารุดเสียหายให้
สามารถใชง้านไดต้ามปกติ 
เป็นไปตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน  ด่วนมากท่ี
มท 0808.2/ว1657 ลงวนัท่ี 16 กรกฎาคม 2556 เร่ือง รูปแบบ
และการจ าแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

      

  งบรายจ่ายอ่ืน รวม 30,000 บาท 
   รายจ่ายอ่ืน รวม 30,000 บาท 
   รายจ่ายอ่ืน       
    ค่าจา้งท่ีปรึกษาเพื่อวิจยัประเมินผล จ านวน 30,000 บาท 

      

  

จา้งท่ีปรึกษาเพื่อศึกษาวิจยัประเมินผล เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งองคก์ร
หรือสถาบนัท่ีเป็นกลางเพื่อเป็นผูด้  าเนินการส ารวจความพึง
พอใจของผูรั้บบริการ ตามมติการประเมินท่ี ก.ท.ก าหนด   

- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)ยทุธศาสตร์
ท่ี  7  หนา้ท่ี  156  ล าดบัท่ี  10 

- ตามพระราชบญัญติัวา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหาร
พสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
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 งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 4,094,400 บาท 
  งบบุคลากร รวม 2,840,300 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 2,840,300 บาท 

   เงินเดือนพนกังาน จ านวน 2,527,200 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนกังานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุง
เงินเดือน จ านวน  7  อตัรา โดยค านวณตั้งจ่ายไว ้12 เดือนตาม
แผนอตัราก าลงั 3 ปี ( พ.ศ. 2561-2563 )  
-  เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนกังานเทศบาลจงัหวดั
ล าพูน เร่ืองหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขเก่ียวกบัการใหพ้นกังาน
เทศบาลไดรั้บเงินเดือน พ.ศ. 2558 

      

   เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 78,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งพนกังานเทศบาล ดงัน้ี 
1.ผูอ้  านวยการกองวิชาการและแผนงาน ในอตัรา 
เดือนละ  3,500  บาท   
2.หวัหนา้ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ ในอตัรา 
เดือนละ 1,500  บาท    
3.หวัหนา้ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ ในอตัรา 
เดือนละ 1,500  บาท    

โดยค านวณตั้งจ่ายไว ้ 12 เดือน ตามประกาศคณะกรรมการ
พนกังานเทศบาลจงัหวดัล าพูน  เร่ืองหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไข
เก่ียวกบัอตัราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์
ตอบแทนอ่ืน(ฉบบัท่ี 7) ลงวนัท่ี  3 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 
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   ค่าจา้งลูกจา้งประจ า จ านวน 235,100 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งลูกจา้งประจ าพร้อมทั้งเงินปรับปรุง
เงินเดือน จ านวน  1 อตัรา โดยค านวณตั้งจ่ายไว ้12 เดือนตาม
แผนอตัราก าลงั 3 ปี ( พ.ศ. 2561-2563 ) 

- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนกังานเทศบาลจงัหวดั
ล าพูน เร่ือง ก าหนดอตัราค่าจา้งและการใหลู้กจา้งของเทศบาล
ไดรั้บค่าจา้ง (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ.2561 

      

  งบด าเนินงาน รวม 1,245,200 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 190,200 บาท 

   ค่าเช่าบา้น จ านวน 168,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบา้น  ค่าเช่าซ้ือ ของพนกังานเทศบาลซ่ึงมีสิทธิ
เบิกค่าเช่าบา้นไดต้ามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยค่าเช่า
บา้นของขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ิน  พ.ศ. 2548 และแกไ้ขเพิม่เติม
(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ.2562 

      

   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 22,200 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ค่าบ ารุงการศึกษาและ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่าง ๆ ใหแ้ก่ ผูบ้ริหาร พนกังานเทศบาล
ลูกจา้งประจ าของเทศบาล  ซ่ึงมีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษา
บุตรได ้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงินสวสัดิการ
เก่ียวกบัการศึกษาบุตรของพนกังานส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2541 และ
แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 3 ) พ.ศ.2549 และตามหนงัสือกรมบญัชี 
กลาง ท่ี กค 0422.32/ว 257 ลงวนัท่ี 28 มิถุนายน 2559  
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   ค่าใช้สอย รวม 770,000 บาท 
   รายจ่ายเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ       

    รายจ่ายเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ จ านวน 450,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงบริการต่าง ๆ  ดงัน้ี  ค่าถ่าย
เอกสาร  ค่าเยบ็หนงัสือหรือเขา้ปกหนงัสือ  ค่าซกัฟอก  ค่าเช่า
ทรัพยสิ์น (ยกเวน้  ค่าเช่าบา้น)  ค่าโฆษณาและเผยแพร่
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  ค่าเบ้ียประกนั  ค่าใชจ่้ายในการด าเนินคดี
ตามค าพิพากษา ค่าจา้งเหมาบริการ หรือค่าจา้งเหมาบริการอ่ืน ๆ
ท่ีเขา้ลกัษณะรายจ่ายประเภทน้ี 
- เป็นไปตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนมาก
ท่ี มท 0808.2/ว1657 ลงวนัท่ี 16 กรกฎาคม 2556 เร่ือง รูปแบบ
และการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
- เป็นไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท.0808.2/ว 254
ลงวนัท่ี 15 มกราคม 2563 เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละอตัราค่าใชจ่้าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปี ท่ีเบิกจ่ายใน
ลกัษณะค่าใชส้อย วสัดุ และค่าสาธารณูปโภค 

- เป็นไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 4044
ลงวนัท่ี 10 กรกฎาคม  2563 เร่ือง หลกัเกณฑก์ารด าเนินการจา้ง
เอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจา้งเหมาบริการขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

      

   
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืน ๆ 

      

    ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 70,000 บาท 

      

  

เพื่อเป็นค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจกัรและ
นอกราชอาณาจกัร  เช่น  ค่าเบ้ียเล้ียงการเดินทาง  ค่าเช่าท่ีพกั 
ค่าพาหนะ ค่าธรรมเนียมลงทะเบียนต่าง ๆ ของพนกังานเทศบาล
ตลอดจนลูกจา้งเทศบาล ฯ ท่ีมีความจ าเป็นตอ้งเดินทางไปติดต่อ
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ราชการ  อบรมสัมมนา  สอบคดัเลือก และมีสิทธิตามระเบียบท่ี
ราชการก าหนดถือปฏิบติัตามระเบียบกระทรวง  มหาดไทยวา่
ดว้ยค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรมและการเขา้รับการฝึกอบรมของ
เจา้หนา้ท่ีทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2557 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่
ดว้ยค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการของเจา้หนา้ท่ีทอ้งถ่ิน
พ.ศ. 2555 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ.2561 
  

    
โครงการจดัท าแผนพฒันาของเทศบาลต าบลป่าซาง จ านวน 20,000 บาท 

      

  

เพื่อเป็นค่าใชจ่้ายโครงการจดัท าแผนพฒันาของเทศบาลต าบล 
ป่าซาง  เช่น  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าอาหาร  ค่าอาหารวา่งพร้อม
เคร่ืองด่ืม  ค่าป้ายไวนิล ค่าวสัดุอุปกรณ์  และค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ ท่ี
จ าเป็นในการด าเนินการตามโครงการ  

- เป็นไปตามพระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542

มาตรา 16  

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการจดัท าแผน 
พฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2548 และท่ีแกไ้ข
เพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2)พ.ศ 2559 (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ 2561 และหนงัสือ
ซกัซอ้มท่ีเก่ียวขอ้ง 
- เป็นไปตามตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยค่าใชจ่้าย 
ในการฝึกอบรมและเขา้รับการฝึกอบรมของเจา้หนา้ท่ีทอ้งถ่ิน
พ.ศ. 2557 

- เป็นไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0766
ลงวนัท่ี 5 กุมภาพนัธ์ 2563  เร่ือง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่
ดว้ยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหารงานขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561- 2565)   

ยทุธศาสตร์ท่ี  7 หนา้ท่ี  159    ล าดบัท่ี 19 
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    โครงการด าเนินงานศูนยช่์วยเหลือประชาชนเทศบาลต าบลป่าซาง จ านวน 50,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายโครงการด าเนินงานศูนยช่์วยเหลือ
ประชาชน เทศบาลต าบลป่าซาง  เช่น การใหค้วามช่วยเหลือ
ประชาชนท่ีไดรั้บความเดือดร้อน ดา้นสาธารณภยั  ดา้นการ
ส่งเสริมพฒันาคุณภาพชีวิต  ดา้นการป้องกนัและควบคุมโรค  
ติดต่อหรือดา้นอ่ืน ๆโดยอาจมอบเป็นส่ิงของหรือจ่ายเป็นเงิน  
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าอาหารวา่งพร้อมเคร่ืองด่ืม ค่าป้าย
ไวนิล  ค่าวสัดุอุปกรณ์ และค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ ท่ีจ าเป็นในการ
ด าเนิน  การตามโครงการ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยค่าใชจ่้ายเพือ่
การช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหนา้ท่ีขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2560 แกไ้ขเพิ่มเติม ฉบบัท่ี 2 พ.ศ.2561 

- เป็นไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0766
ลงวนัท่ี 5 กุมภาพนัธ์ 2563 เร่ือง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่
ดว้ยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหารงานขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2562 
-เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)     

ยทุธศาสตร์ท่ี 7  หนา้ท่ี   165   ล าดบัท่ี  10 

      

    
โครงการประชุมเชิงปฏิบติัการเพื่อประชาคมแผนพฒันาทอ้งถ่ิน/
แผนชุมชน เทศบาลต าบลป่าซาง 

จ านวน 40,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานตามโครงการประชุม 
เชิงปฏิบติัการเพื่อประชาคมแผนพฒันาทอ้งถ่ิน/แผนชุมชน 
เทศบาลต าบลป่าซาง เช่น  ค่าถ่ายเอกสาร ค่าอาหารวา่งพร้อม
เคร่ืองด่ืม ค่าป้ายไวนิล  ค่าวสัดุอุปกรณ์  และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ี
จ าเป็นในการด าเนินการตามโครงการ  

- เป็นไปตามพระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542
มาตรา 16 
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- เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการจดัท าแผนพฒันา
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2548 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม
(ฉบบัท่ี 2)พ.ศ 2559  (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ 2561 และหนงัสือซกัซอ้ม
ท่ีเก่ียวขอ้ง 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยค่าใชจ่้ายในการ 
ฝึกอบรมและเขา้รับการฝึกอบรมของเจา้หนา้ท่ีทอ้งถ่ินพ.ศ.2557 
- เป็นไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0766

ลงวนัท่ี 5 กุมภาพนัธ์ 2563 เร่ือง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่
ดว้ยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหารงานขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2562 

- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 

ยทุธศาสตร์ท่ี  7  หนา้ท่ี  154   ล าดบัท่ี  5 

    
โครงการเผยแพร่กฏหมายแก่ประชาชน จ านวน 20,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานตามโครงการเผยแพร่
กฎหมายแก่ประชาชน  เช่น ค่าวิทยากร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าวสัดุ
อุปกรณ์  ค่าอาหาร  ค่าอาหารวา่งพร้อมเคร่ืองด่ืม  ค่าป้ายผา้/ป้าย
ไวนิล  และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีจ าเป็นในการด าเนินการตาม
โครงการ    
- เป็นไปตามพระราชบญัญติัขอ้มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.
2540 

- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาวา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวิธีการ
บริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 

-เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช  
2560 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยค่าใชจ่้ายในการ
ฝึกอบรมและเขา้รับการฝึกอบรมของเจา้หนา้ท่ีทอ้งถ่ินพ.ศ.2557 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561- 2565)   
ยทุธศาสตร์ท่ี  7  หนา้ท่ี 158  ล าดบัท่ี 16   
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โครงการพฒันาศกัยภาพคณะกรรมการจดัท าแผนพฒันา 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา เทศบาลต าบล 
ป่าซาง 

จ านวน 50,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการพฒันาศกัยภาพคณะกรรมการ
จดัท าแผนพฒันา คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน 
พฒันา เทศบาลต าบลป่าซาง เช่น ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าสนบัสนุน
วิทยากร  ค่าพาหนะ  ค่าสถานท่ีค่าอาหารค่าป้ายไวนิล  ค่าวสัดุ
อุปกรณ์ และค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ ท่ีจ าเป็นในการด าเนินการตาม
โครงการ  
- เป็นไปตามพระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542

มาตรา 16  
- เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการจดัท าแผนพฒันา
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2548 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม
(ฉบบัท่ี 2)พ.ศ 2559  (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ 2561และหนงัสือซกัซอ้ม
ท่ีเก่ียวขอ้ง 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยค่าใชจ่้ายในการ
ฝึกอบรมและเขา้รับการฝึกอบรมของเจา้หนา้ท่ีทอ้งถ่ิน
พ.ศ. 2557 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561- 2565)   
ยทุธศาสตร์ท่ี  7  หนา้ท่ี  158   ล าดบัท่ี  18 
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โครงการพฒันาศูนยบ์ริการประชาชน จ านวน 10,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการพฒันาศูนยบ์ริการประชาชน
เช่น   ค่าป้ายไวนิล ค่าวสัดุอุปกรณ์ ค่าอาหารวา่งพร้อมเคร่ืองด่ืม
ค่าวิทยากร ค่าถ่ายเอกสาร และค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆท่ีจ าเป็นในการ
ด าเนินการตามโครงการ   

- เป็นไปตามพระราชบญัญติัขอ้มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.
2540  

- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาวา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวิธีบริหาร
กิจการบา้นเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546  

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยค่าใชจ่้ายในการ
ฝึกอบรมและเขา้รับการฝึกอบรมของเจา้หนา้ท่ีทอ้งถ่ินพ.ศ.2557 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) ยทุธศาสตร์
ท่ี 7   หนา้ท่ี   158   ล าดบัท่ี  17 
  

      

    
โครงการศูนยป์ฏิบติัการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน อ าเภอป่าซาง จงัหวดั ล าพูน 

จ านวน 40,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชโ้ครงการศูนยป์ฏิบติัการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน อ าเภอป่าซาง จงัหวดั
ล าพูน  เช่น ค่าจา้งเหมาบริการ  ค่าอาหารค่าอาหารวา่งพร้อม
เคร่ืองด่ืม  ค่าวสัดุอุปกรณ์  และค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ ท่ีจ าเป็นในการ
ด าเนินการตามโครงการ   

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยค่าใชจ่้ายเพื่อ
การช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหนา้ท่ีขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2560 แกไ้ขเพิ่มเติม ฉบบัท่ี 2 พ.ศ.2561 

- เป็นไประเบียบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้งและ
การบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560 

-เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม    
คร้ังท่ี 4/2563  ยทุธศาสตร์ท่ี   7  หนา้ท่ี   39   ล าดบัท่ี  1 
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   ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 20,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซมทรัพยสิ์นของเทศบาลท่ีช ารุด
เสียหาย ใหส้ามารถใชง้านไดต้ามปกติ  เป็นไปตามหนงัสือกรม
ส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน  ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว1657 ลง
วนัท่ี 16  กรกฎาคม 2556  เร่ือง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

      

   ค่าวัสด ุ รวม 275,000 บาท 

   วสัดุส านกังาน จ านวน 40,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุส านักงานและจดัซ้ือส่ิงของเคร่ืองใช้ต่าง ๆ 
เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ  คลิป  เป็ก กาว ลวดเยบ็  เคร่ืองเยบ็
กระดาษ  หนังสือพิมพ์  ส่ิงพิมพ์ท่ีได้จากการซ้ือหรือจา้งพิมพ์
ฯลฯ ตลอดจนส่ิงของเคร่ืองใชท่ี้จ าเป็นในส านกังาน ตามหนงัสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน  ด่วนท่ีสุด  ท่ี  มท  0808.2/

ว 1248 ลงวนัท่ี 27 มิถุนายน 2559 เร่ือง แนวทางการพิจารณา
ส่ิงของท่ีจดัเป็นวสัดุและครุภณัฑ์ตามหลกัการจ าแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ  

      

   วสัดุไฟฟ้าและวิทย ุ จ านวน 80,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟ  เทป
พนัสายไฟ   เบรกเกอร์  สวิทซ์ไฟฟ้า บาลาสต์ ขาหลอดฟลูออ
เรสเซนต์  ฯลฯ ส าหรับซ่อมแซมหรือเปล่ียนอุปกรณ์ไฟฟ้าท่ี
ช ารุดเสียหาย  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 

ด่วนท่ีสุด ท่ี มท  0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี   27 มิถุนายน 2559  

เร่ือง แนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจดัเป็นวสัดุและครุภณัฑต์าม
หลกัการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
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   วสัดุก่อสร้าง จ านวน 5,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าคอ้น ตะปู  จอบ เสียม เล่ือย  เหล็กเส้น เหล็ก ท่อ
กระเบ้ืองหลงัคา อิฐ  ปูน  ปูนขาว  สี  ทินเนอร์  ตลบัเมตร  ไม้
ต่าง ๆ ลูกด่ิง ท่อน ้า  ท่อปูน อุปกรณ์ประปา  โถส้วม  อ่างลา้งมือ  
ลูกรัง ฯลฯ  ตลอดจนวสัดุอุปกรณ์อนัเก่ียวเน่ืองกบัวสัดุก่อสร้าง
ตามหนังสือกรมส่งเส ริมการปกครองท้องถ่ิน  ด่วน ท่ี สุด             
ท่ี  มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี  27 มิถุนายน 2559 เร่ือง แนว
ทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจดัเป็นวสัดุและครุภณัฑ์ตามหลกัการ
จ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

      

   วสัดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 5,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าแบตเตอร่ี  ยางใน  ยางนอก  สายไมล ์ หวัเทียน 

น ้ากลัน่ อะไหล่ฯลฯ รถจกัรยานยนต ์ รถยนตเ์คร่ืองจกัรกล
ต่าง ๆ  ตลอดจนวสัดุอุปกรณ์อนัเก่ียวเน่ืองกบัวสัดุยานพาหนะ
และขนส่ง  ตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วน
ท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวนัท่ี  27  มิถุนายน 2559

เร่ือง แนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจดัเป็นวสัดุและครุภณัฑต์าม
หลกัการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

      

   
วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 5,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าน ้ ามันดีเซล   น ้ ามันซุปเปอร์  น ้ ามันเบนซิน
น ้ ามันเคร่ือง  ส าหรับรถจักรยานยนต์  รถยนต์เคร่ืองจักรกล
ต่าง ๆ ท่ีใชใ้นราชการกองวิชาการและแผนงาน ตามหนงัสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 
ลงวนัท่ี 27 มิถุนายน 2559 เร่ือง แนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ี
จดัเป็นวสัดุและครุภณัฑต์ามหลกัการจ าแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ 
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   วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 100,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษเขียนโปสเตอร์  สี  พู่กนั  ฟิลม์   รูปสี
หรือขาวด าท่ีไดจ้ากการลา้งอดั-ขยาย ไมอ้ดั  ป้ายผา้ ป้ายไวนิล
ฯลฯ  ตลอดจนวสัดุอุปกรณ์อนัเก่ียวเน่ืองกบัวสัดุโฆษณาและ
เผยแพร่  ตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วน
ท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวนัท่ี 27 มิถุนายน 2559

เร่ือง แนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจดัเป็นวสัดุและครุภณัฑต์าม
หลกัการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

      

   วสัดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 40,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าแผ่น  หรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล
หัวพิมพห์รือแถบพิมพ์  เมาส์  ตลบัหมึกส าหรับเคร่ืองพิมพส์าย
ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ ฯลฯ  ตลอดจนวสัดุอุปกรณ์อนัเก่ียวเน่ือง
กับวสัดุคอมพิวเตอร์  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ทอ้งถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวนัท่ี 27 มิถุนายน
2559  เร่ือง แนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
  

      

   ค่าสาธารณูปโภค รวม 10,000 บาท 

   ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม จ านวน 10,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าต่ออายเุวบ็ไซด์ ค่าเช่าพื้นท่ีเวบ็ไซดแ์ละ
ค่าธรรมเนียมท่ีเก่ียวขอ้ง 
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  งบลงทุน รวม 8,900 บาท 
   ค่าครุภัณฑ์ รวม 8,900 บาท 
   ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์       

    
เคร่ืองพิมพเ์ลเซอร์หรือLED ขาวด าชนิด Network แบบท่ี 1  

(28 หนา้/นาที) 
จ านวน 8,900 บาท 

      

  

เพื่อจดัซ้ือเคร่ืองพิมพเ์ลเซอร์ หรือ LED ขาวด าชนิด Network
แบบท่ี 1 (28 หนา้/นาที) จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 8,900 บาท 
(ตามเกณฑร์าคากลางและคุณลกัษณะพื้นฐานครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์  ฉบบัเดือนพฤษภาคม 2563  ประกาศ  
ณ วนัท่ี 12 พฤษภาคม 2563)  โดยมีคุณลกัษณะพื้นฐาน ดงัน้ี 

- มีความละเอียดในการพิมพไ์ม่นอ้ยกวา่ 1,200x1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพส์ าหรับกระดาษ A4 ไม่นอ้ยกวา่
28  หนา้ตอ่นาที (ppm) 

- สามารถพิมพเ์อกสารกลบัหนา้อตัโนมติัได ้
- มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 128 MB 

- มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา่ จ านวน
ไม่นอ้ยกวา่ 1 ช่อง 

- มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา่ จ านวนไม่นอ้ยกวา่
1 ช่อง หรือ สามารถใชง้านผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi 
(IEEE 802.11b, g, n) ได ้

- มีถาดใส่กระดาษไดร้วมกนัไม่นอ้ยกวา่ 250 แผน่ 

- สามารถใชไ้ดก้บั A4, Letter, Legal และ Custom 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้ง
และการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560    
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม  

คร้ังท่ี 2/2563 หนา้ท่ี  52  ล าดบัท่ี  7 
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 งานบริหารงานคลงั รวม 5,743,700 บาท 
  งบบุคลากร รวม 4,789,700 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 4,789,700 บาท 

   เงินเดือนพนกังาน จ านวน 4,242,250 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนกังานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุง
เงินเดือน จ านวน  11 อตัรา โดยค านวณตั้งจ่ายไว ้ 12 เดือนตาม
แผนอตัราก าลงั 3 ปี ( พ.ศ. 2561-2563 )  
 -  เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนกังานเทศบาลจงัหวดั
ล าพูน เร่ืองหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขเก่ียวกบัการใหพ้นกังาน
เทศบาลไดรั้บเงินเดือน พ.ศ. 2558 

      

   เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนกังาน จ านวน 67,200 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนกังาน  ดงัน้ี 

(1) ค่าตอบแทนรายเดือนผูอ้  านวยการกองคลงั   
(นกับริหารงานคลงัระดบักลาง)ในอตัราเดือนละ 5,600 บาท
จ านวน 12 เดือน  เป็นเงิน 67,200 บาท 
ตามประกาศคณะกรรมการพนกังานเทศบาลจงัหวดัล าพูน 
เร่ืองหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขเก่ียวกบัอตัราเงินเดือนและวิธีการ
จ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน(ฉบบัท่ี 7) ลงวนัท่ี   

3  พฤษภาคม พ.ศ. 2559 

      

   
เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 121,200 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งพนกังานเทศบาล ดงัน้ี 

1.ผูอ้  านวยการกองคลงั เงินประจ าต าแหน่ง ในอตัรา            
เดือนละ  5,600  บาท   

2.หวัหนา้ฝ่ายบริหารงานคลงั ในอตัราเดือนละ  1,500  บาท 
3.หวัหนา้ฝ่ายพฒันารายได ้   ในอตัราเดือนละ  1,500  บาท 

4.หวัหนา้ฝ่ายแผนท่ีภาษี        ในอตัราเดือนละ  1,500  บาท 
โดยค านวณตั้งจ่ายไว ้12 เดือน  ตามประกาศคณะกรรมการ
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พนกังานเทศบาลจงัหวดัล าพูน   เร่ืองหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไข
เก่ียวกบัอตัราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์
ตอบแทนอ่ืน(ฉบบัท่ี 7) ลงวนัท่ี  3พฤษภาคม พ.ศ. 2559 

   ค่าจา้งลูกจา้งประจ า จ านวน 239,050 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งลูกจา้งประจ าพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน
จ านวน 1  อตัรา โดยค านวณตั้งจ่ายไว ้12 เดือน ตามแผนอตัรา  
ก าลงั 3 ปี ( พ.ศ. 2561-2563 )   

- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนกังานเทศบาลจงัหวดั
ล าพูน เร่ือง ก าหนดอตัราค่าจา้งและการใหลู้กจา้งของเทศบาล
ไดรั้บค่าจา้ง (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ.2561  

      

   ค่าตอบแทนพนกังานจา้ง จ านวน 108,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนกังานจา้ง จ านวน   1  อตัรา  โดย
ค านวณตั้งจ่ายไว ้12  เดือน ตามแผนอตัราก าลงั 3 ปี 

(พ.ศ. 2561-2563)  

      

   
เงินเพิ่มตา่ง ๆ ของพนกังานจา้ง จ านวน 12,000 บาท 

      

  

 เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพชัว่คราวและเงินเพิ่มต่าง ๆ ส าหรับ
พนกังานจา้ง โดยค านวณตั้งจ่ายไว ้ 12 เดือน ตามแผน
อตัราก าลงั 3 ปี ( พ.ศ. 2561-2563 )  

 -  เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนกังานเทศบาลจงัหวดั
ล าพูน เร่ืองหลกัการใหพ้นกังานเทศบาล ลูกจา้ง  และพนกังาน
จา้งของเทศบาลไดรั้บเงินค่าครองชีพชัว่คราว (ฉบบัท่ี 2)         

ลงวนัท่ี 28 กรกฎาคม  พ.ศ. 2558 
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  งบด าเนินงาน รวม 922,000 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 367,000 บาท 

   
ค่าตอบแทนผูป้ฏิบติัราชการอนัเป็นประโยชน์แก่องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน 

จ านวน 100,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผูป้ฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ไดแ้ก่ ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
เปิดซองสอบราคา  ฯลฯ  ตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.
2496 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 14) พ.ศ.2562 มาตรา 67(9)
รายจ่ายอ่ืนใดตามข้อผูกพันหรือตามท่ีมีกฎหมายหรือระเบียบ
ของกระทรวงมหาดไทยก าหนดไว ้

      

   ค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ จ านวน 50,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ ใหแ้ก่
พนกังาน ลูกจา้งประจ า  และพนกังานจา้ง ท่ีมาปฏิบติังานนอก
เวลาราชการ 
-  เป็นไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.4/ว4562 

ลงวนัท่ี 15  พฤษภาคม 2550 เร่ือง การเบิกจ่ายเงินตอบแทนการ
ปฏิบติังานนอกวลา ราชการขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

      

   ค่าเช่าบา้น จ านวน 192,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบา้น  ค่าเช่าซ้ือ ของพนกังานเทศบาลซ่ึงมีสิทธิ
เบิกค่าเช่าบา้นไดต้ามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยค่าเช่า
บา้นของขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ิน  พ.ศ. 2548 และแกไ้ขเพิม่เติม
(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ.2562 
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   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 25,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  ค่าบ ารุงการศึกษาและ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่าง ๆ ใหแ้ก่ ผูบ้ริหาร พนกังานเทศบาล
ลูกจา้งประจ าของเทศบาล ซ่ึงมีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษา
บุตรได ้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงินสวสัดิการ
เก่ียวกบัการศึกษาบุตรของพนกังานส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2541 และ
แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 3 ) พ.ศ.2549  และตามหนงัสือกรมบญัชี 
กลาง  ท่ี กค 0422.32/ว 257  ลงวนัท่ี 28 มิถุนายน 2559  

      

   ค่าใช้สอย รวม 380,000 บาท 
   รายจ่ายเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ       
    รายจ่ายเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ จ านวน 300,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงบริการต่างๆ  ดงัน้ี  ค่าถ่าย
เอกสาร  ค่าเยบ็หนงัสือหรือเขา้ปกหนงัสือ  ค่าซกัฟอก  ค่าเช่า
ทรัพยสิ์น (ยกเวน้ ค่าเช่าบา้น)  ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบ้ียประกนั
ค่าใชจ่้ายในการด าเนินคดีตามค าพิพากษา  ค่าจา้งเหมาบริการ
หรือค่าจา้งเหมาบริการอ่ืนๆ ท่ีเขา้ลกัษณะรายจ่ายประเภทน้ี 

- เป็นไปตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนมาก
ท่ี มท 0808.2/ว 1657 ลงวนัท่ี 16 กรกฎาคม 2556 เร่ืองรูปแบบ
และการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
- เป็นไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท.0808.2/ว 254
ลงวนัท่ี 15 มกราคม 2563 เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละอตัราค่าใชจ่้าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปี ท่ีเบิกจ่ายใน
ลกัษณะค่าใชส้อย วสัดุ และค่าสาธารณูปโภค 

- เป็นไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 4044
ลงวนัท่ี 10 กรกฎาคม  2563 เร่ือง หลกัเกณฑก์ารด าเนินการจา้ง
เอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจา้งเหมาบริการขององคก์ร
ปกครอง  ส่วนทอ้งถ่ิน 
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รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ 

      

    ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 50,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจกัร
และนอกราชอาณาจกัร เช่น ค่าเบ้ียเล้ียงการเดินทาง  ค่าเช่าท่ีพกั
ค่าพาหนะ ค่าธรรมเนียมลงทะเบียนต่าง ๆ ของพนกังานเทศบาล  
ตลอดจนลูกจา้งเทศบาล ฯ ท่ีมีความจ าเป็น ตอ้งเดินทางไปติดต่อ  
ราชการอบรมสัมมนา สอบคัดเลือก และมีสิทธิตามระเบียบท่ี
ราชการก าหนด  ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ดว้ย  ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเขา้รับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าท่ีทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2557  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าดว้ยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าท่ีทอ้งถ่ิน
พ.ศ. 2555 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ.2561 

      

    
 
โครงการพฒันารายได ้

จ านวน 20,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการพฒันารายได ้ เช่น  ค่าเอกสาร
แผน่พบั  ค่าวสัดุอุปกรณ์   ค่าป้ายประชาสัมพนัธ์ และค่าใชจ่้าย
อ่ืนๆ ท่ีจ าเป็นในการด าเนินการตามโครงการ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้ง
และการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560 

- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)     

ยทุธศาสตร์ท่ี 7หนา้ท่ี  160  ล าดบัท่ี 21 

      

   ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 10,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซมทรัพยสิ์นของเทศบาลท่ีช ารุด
เสียหาย ใหส้ามารถใชง้านไดต้ามปกติ  เป็นไปตามหนงัสือกรม
ส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว1657 ลง
วนัท่ี 16 กรกฎาคม 2556  เร่ือง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององคก์ร
ปกครอง  ส่วนทอ้งถ่ิน  
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   ค่าวัสด ุ รวม 175,000 บาท 

   วสัดุส านกังาน จ านวน 120,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุส านกังานและจดัซ้ือส่ิงของเคร่ืองใชต่้าง ๆ 
เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ คลิป  เป็ก  กาว ลวดเยบ็เคร่ืองเยบ็
กระดาษ  หนงัสือพิมพ ์ ส่ิงพิมพท่ี์ไดจ้ากการซ้ือหรือจา้งพิมพ์
ฯลฯ  ตลอดจนส่ิงของเคร่ืองใชท่ี้จ าเป็นในส านกังาน ตาม
หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท
0808.2/ว 1248 ลงวนัท่ี 27 มิถุนายน 2559 เร่ือง แนวทางการ
พิจารณาส่ิงของท่ีจดัเป็นวสัดุและครุภณัฑต์ามหลกัการจ าแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

      

   วสัดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 5,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าแบตเตอร่ี  ยางใน  ยางนอก  สายไมล ์ หวัเทียน 
น ้ ากลั่น อะไหล่  ฯลฯ  รถยนต์ รถจักรยานยนต์เคร่ืองจักรกล
ต่างๆ ตลอดจนวสัดุอุปกรณ์อนัเก่ียวเน่ืองกับวสัดุยานพาหนะ
และขนส่ง  ตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน 
ด่วนท่ีสุด  ท่ี มท 0808.2/ว 1248   ลงวนัท่ี 27 มิถุนายน 2559

เร่ือง แนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจดัเป็นวสัดุและครุภณัฑต์าม
หลกัการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ  

      

   วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 10,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่า น ้ามนัดีเซล  น ้ามนัเบนซิน  น ้ามนัซุปเปอร์
น ้ามนัเคร่ือง ส าหรับรถจกัรยานยนต ์รถยนต ์ ท่ีใชใ้นราชการ
กองคลงั ตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนท่ีสุด
ท่ี มท 0808.2/ว 1248  ลงวนัท่ี 27 มิถุนายน 2559      

เร่ือง แนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจดัเป็นวสัดุและครุภณัฑต์าม
หลกัการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
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   วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 10,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษเขียนโปสเตอร์ สี  พู่กนั  ฟิล์ม รูปสีหรือ
ขาวด าท่ีไดจ้ากการลา้งอดั-ขยาย ไมอ้ดั  ป้ายผา้  ป้ายไวนิล ฯลฯ
ตลอดจนวสัดุอุปกรณ์อนัเก่ียวเน่ืองกบัวสัดุโฆษณาและเผยแพร่
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน  ด่วนท่ีสุดท่ี
มท  0808.2/ว  1248 ลงวัน ท่ี  27 มิถุนายน  2559   เร่ือง  แนว
ทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจดัเป็นวสัดุและครุภณัฑ์ตามหลกัการ
จ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

      

   วสัดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 30,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าแผ่น  หรือจานบันทึกข้อมูล  เทปบันทึกข้อมูล
หัวพิมพ ์หรือแถบพิมพ ์ ตลบัหมึกส าหรับเคร่ืองพิมพ์เมาส์  สาย
ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ตลอดจนวสัดุอุปกรณ์อนัเก่ียวเน่ืองกบั
วสัดุคอมพิวเตอร์  ตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน
ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวนัท่ี  27 มิถุนายน  2559

เร่ือง แนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจดัเป็นวสัดุและครุภณัฑต์าม
หลกัการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

      

  งบลงทุน รวม 32,000 บาท 
   ค่าครุภัณฑ์ รวม 32,000 บาท 
   ครุภณัฑส์ านกังาน       
    เกา้อ้ีส านกังาน จ านวน 9,000 บาท 

      

  

เพื่อจดัซ้ือเกา้อ้ีท างาน  จ านวน  3  ตวั  ตวัละ 3,000 บาท  

รวมเป็นเงิน 9,000 บาท  (ตามราคาทอ้งตลาด/ราคาทอ้งถ่ิน) 
โดยมีคุณลกัษณะ ดงัน้ี 

1. มีพนกัพิง 
2. มีลอ้เล่ือน 
3. มีท่ีทา้วแขน 

4. ปรับสูงต ่าได ้
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- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้ง
และการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม  

คร้ังท่ี 4/2563 หนา้ท่ี  40  ล าดบัท่ี  7 
  

   ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์       

    เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In One ส าหรับงานประมวลผล จ านวน 23,000 บาท 

      

  

เพื่อจดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์  All In One  ส าหรับงาน
ประมวลผล  จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 23,000 บาท (ตามเกณฑ์
ราคากลางและคุณลกัษณะพื้นฐานครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ ฉบบั
เดือน พฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วนัท่ี 12 พฤษภาคม 2563)   
โดยมีคุณลกัษณะพื้นฐาน ดงัน้ี 

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่นอ้ยกวา่ 4 แกนหลกั
(4 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่นอ้ยกวา่
1.6 GHz และมีเทคโนโลยเีพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดใ้นกรณีท่ีตอ้ง
ใชค้วามสามารถในการประมวลผลสูง จ านวน 1 หน่วย 
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ
Cache Memory รวมในระดบั (Level) เดียวกนัขนาดไม่นอ้ย
กวา่ 6 MB 

- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลกัษณะอยา่งใด
อยา่งหน่ึง หรือดีกวา่ ดงัน้ี 
1) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูบ่นแผงวงจรหลกั
ท่ีมีความสามารถในการใชห้น่วยความจ าแยกจากหน่วยความจ า
หลกัขนาดไม่นอ้ยกวา่ 2 GB 
2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพท่ีมีความสามารถในการใช้
หน่วยความจ าหลกัในการแสดงภาพขนาดไม่นอ้ยกวา่ 2 GB 
- มีหน่วยความจ าหลกั (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา่ มีขนาด 

ไม่นอ้ยกวา่ 4 GB 

- มีหน่วยจดัเก็บขอ้มูล ชนิด SATA หรือดีกวา่ ขนาดความจุ     
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ไม่นอ้ยกวา่ 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุ 

ไม่นอ้ยกวา่ 250 GB จ านวน 1 หน่วย 
 - มี DVD-RW หรือดีกวา่ แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือ
ภายนอก (External) จ านวน 1 หน่วย 
- มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย(Network Interface) แบบ
10/100/1000 Base-T หรือดีกวา่จ านวนไม่นอ้ยกวา่ 1 ช่อง 

- มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา่  
ไม่นอ้ยกวา่ 3 ช่อง 

- มีแป้นพิมพแ์ละเมาส์ 
- มีจอแสดงภาพในตวั และมีขนาดไม่นอ้ยกวา่ 21 น้ิว  

ความละเอียดแบบ FHD (1920x1080) 
- สามารถใชง้าน Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac)

และ Bluetooth 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้ง
และการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560    

- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)
เปล่ียนแปลง  คร้ังท่ี 5/2563  หนา้  48  ล าดบัท่ี  1 
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
  

 งานบริหารท่ัวไปเกีย่วกบัการรักษาความสงบภายใน รวม 1,528,300 บาท 
  งบบุคลากร รวม 604,600 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 604,600 บาท 

   เงินเดือนพนกังาน จ านวน 373,220 บาท 

      

  

เพือ่จ่ายเป็นเงินเดือนพนกังานเทศบาลพร้อมทั้งเงินปรับปรุง
เงินเดือน จ านวน  1  อตัรา  โดยค านวณตั้งจ่ายไว ้ 12 เดือน 

ตามแผนอตัราก าลงั 3 ปี ( พ.ศ. 2561-2563 )     
-  เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนกังานเทศบาลจงัหวดั
ล าพูน เร่ืองหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขเก่ียวกบัการใหพ้นกังาน
เทศบาลไดรั้บเงินเดือน พ.ศ. 2558 

      

   
ค่าจา้งลูกจา้งประจ า จ านวน 231,380 บาท 

      

  

เพือ่จ่ายเป็นค่าจา้งลูกจา้งประจ าพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน
จ านวน  2  อตัรา โดยค านวณตั้งจ่ายไว ้ 12 เดือน ตามแผนอตัรา 
ก าลงั 3 ปี ( พ.ศ. 2561-2563 )  

- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนกังานเทศบาลจงัหวดั
ล าพูน เร่ือง ก าหนดอตัราค่าจา้งและการใหลู้กจา้งของเทศบาล
ไดรั้บค่าจา้ง (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ.2561 
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  งบด าเนินงาน รวม 908,100 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 62,100 บาท 

   ค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ จ านวน 6,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการใหแ้ก่
พนกังาน ลูกจา้งประจ า และพนกังานจา้ง ท่ีมาปฏิบติังานนอก
เวลาราชการ 
- เป็นไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.4/ว 4562  
ลงวนัท่ี 15  พฤษภาคม 2550 เร่ือง การเบิกจ่ายเงินตอบแทนการ
ปฏิบติังานนอกเวลาราชการขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

      

   
ค่าเช่าบา้น จ านวน 48,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบา้น  ค่าเช่าซ้ือ ของพนกังานเทศบาลซ่ึงมีสิทธิ
เบิกค่าเช่าบา้นไดต้ามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยค่าเช่า
บา้นของขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ิน  พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ.2562 

      

   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 8,100 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ค่าบ ารุงการศึกษาและ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่าง ๆใหแ้ก่ ผูบ้ริหาร พนกังานเทศบาล
ลูกจา้งประจ าของเทศบาล ซ่ึงมีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษา
บุตรได ้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงินสวสัดิการ
เก่ียวกบัการศึกษาบุตรของพนกังานส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2541 และ
แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ.2549 และตามหนงัสือกรมบญัชี 
กลางท่ี กค 0422.32/ว 257  ลงวนัท่ี 28 มิถุนายน 2559  
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   ค่าใช้สอย รวม 600,000 บาท 
   รายจ่ายเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ       

    รายจ่ายเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ จ านวน 600,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงบริการต่าง ๆ  ดงัน้ี   

ค่าโฆษณาและเผยแพร่  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเยบ็หนงัสือหรือ
เขา้ปกหนงัสือ  ค่าซกัฟอก  ค่าเช่าทรัพยสิ์น (ยกเวน้  ค่าเช่าบา้น)
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  ค่าเบ้ียประกนั  ค่าจา้งเหมาบริการหรือ
ค่าจา้งเหมาบริการอ่ืน ๆ ท่ีเขา้ลกัษณะรายจ่ายประเภทน้ี 
- เป็นไปตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนมาก
ท่ี มท 0808.2/ว 1657 ลงวนัท่ี 16 กรกฎาคม 2556 
เร่ือง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ -รายจ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
- เป็นไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท.0808.2/ว 254

ลงวนัท่ี 15 มกราคม 2563 เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละอตัราค่าใชจ่้าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปี ท่ีเบิกจ่ายใน
ลกัษณะค่าใชส้อย วสัดุ และค่าสาธารณูปโภค 
- เป็นไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 4044

ลงวนัท่ี 10 กรกฎาคม  2563 เร่ือง หลกัเกณฑก์ารด าเนินการจา้ง
เอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจา้งเหมาบริการขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
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   ค่าวัสด ุ รวม 246,000 บาท 

   วสัดุส านกังาน จ านวน 10,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุส านกังานและจดัซ้ือส่ิงของเคร่ืองใชต้่าง ๆ 
เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ  ไมบ้รรทดัคลิป เป็ก กาว เคร่ืองเยบ็
กระดาษ  ลวดเยบ็ หนงัสือพิมพ ์ส่ิงพิมพท่ี์ไดจ้ากการจา้งซ้ือหรือ  
จา้งพิมพ ์ฯลฯ ตลอดจนส่ิงของเคร่ืองใชท่ี้จ าเป็นในส านกังาน
ตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนท่ีสุด
ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวนัท่ี 27มิถุนายน  2559  เร่ือง แนว
ทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจดัเป็นวสัดุและครุภณัฑต์ามหลกัการ
จ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

      

   วสัดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 60,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าแบตเตอร่ี  ยางใน  ยางนอก สายไมล์ หัวเทียน   
น ้ ากลั่น ฯลฯ  รถยนต์  รถดับเพลิง รถบรรทุก   รถยนต์กู ้ภัย
เคร่ืองจกัรกลต่าง ๆ ตลอดจนวสัดุอุปกรณ์อนัเก่ียวเน่ืองกบัวสัดุ
ยานพาหนะและขนส่ง   ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ทอ้งถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวนัท่ี 27 มิถุนายน
2559  เร่ือง แนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ  

      

   วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 80,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่า น ้ ามันดีเซล   น ้ ามันเบนซิน   น ้ ามันซุปเปอร์
น ้ ามันเคร่ือง ฯลฯ  ส าหรับ  รถยนต์ รถดับเพลิง  รถบรรทุก        

รถยนตก์ูภ้ยั ฯลฯ  ตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน
ด่วนท่ีสุด ท่ี มท  0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน   2559

เร่ือง แนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจดัเป็นวสัดุและครุภณัฑต์าม
หลกัการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
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   วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 8,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษเขียนโปสเตอร์  สี  พู่กนั  ฟิลม์  รูปสีหรือ
ขาวด า ท่ีไดจ้ากการลา้งอดั-ขยาย ป้ายผา้ ป้ายไวนิล ไมอ้ดั ฯลฯ
ตลอดจนวสัดุอุปกรณ์อนัเก่ียวเน่ืองกบัวสัดุโฆษณาและเผยแพร่
ตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนท่ีสุด
ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวนัท่ี  27 มิถุนายน  2559  เร่ือง แนว
ทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจดัเป็นวสัดุและครุภณัฑต์ามหลกัการ
จ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ  

      

   วสัดุเคร่ืองแต่งกาย จ านวน 30,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าเส้ือ กางเกง หมวก เข็มขดั  ถุงเทา้ รองเทา้ ถุงมือ 
เคร่ืองแบบ ชุดดบัเพลิง ฯลฯ ตลอดจนวสัดุอุปกรณ์อนัเก่ียวเน่ือง 
กับวสัดุเคร่ืองแต่งกาย ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ทอ้งถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248  ลงวนัท่ี 27 มิถุนายน 

2559  เร่ือง แนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจัดเป็นวัสดุและ
ครุภณัฑต์ามหลกัการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

      

   วสัดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 8,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าแผ่น  หรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล
หัวพิมพห์รือแถบพิมพ์ ตลบัหมึกส าหรับเคร่ืองพิมพ์ เมาส์   สาย
ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ ฯลฯ  ตลอดจนวสัดุอุปกรณ์อนัเก่ียวเน่ือง
กับวสัดุคอมพิวเตอร์  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ทอ้งถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248  ลงวนัท่ี  27  มิถุนายน
2559  เร่ือง แนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจัดเป็นวัสดุและ
ครุภณัฑต์ามหลกัการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
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   วสัดุเคร่ืองดบัเพลิง จ านวน 50,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุเคร่ืองดบัเพลิง เช่น เคร่ืองดับเพลิง  ลูกบอล
ดบัเพลิง หัวฉีด ขอ้ต่อ ฯลฯ  ตลอดจนวสัดุอุปกรณ์อนัเก่ียวเน่ือง
กบัวสัดุเคร่ืองดบัเพลิง   ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ทอ้งถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวนัท่ี  27  มิถุนายน
2559  เร่ือง แนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
 

 

      

  งบเงินอุดหนุน รวม 15,600 บาท 
   เงินอุดหนุน รวม 15,600 บาท 
   เงินอุดหนุนส่วนราชการ       

    อุดหนุนสถานีต ารวจภูธรป่าซาง จ านวน 15,600 บาท 

      

  

1. โครงการการศึกษาเพื่อต่อตา้นการใชย้าเสพติดในนกัเรียน
(D.A.R.E) จ านวน  15,600 บาท  

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงินอุดหนุนของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ 2559 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2)
พ.ศ.2563 

- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561- 2565)    
ยทุธศาสตร์ท่ี  3  หนา้ท่ี  129    ล าดบัท่ี  17 
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 งานป้องกนัภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอคัคีภัย รวม 360,000 บาท 
  งบด าเนินงาน รวม 330,000 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 270,000 บาท 

   
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ 

      

    ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 10,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจกัร
และนอกราชอาณาจกัร  เช่น  ค่าเบ้ียเล้ียงการเดินทาง ค่าเช่าท่ีพกั
ค่าพาหนะ ค่าธรรมเนียมลงทะเบียนต่าง ๆของพนกังานเทศบาล
ตลอดจนลูกจา้งเทศบาล ฯ ท่ีมีความจ าเป็นตอ้งเดินทางไปติดต่อ
ราชการ  อบรมสัมมนา   สอบคดัเลือก  และมีสิทธิตามระเบียบท่ี
ราชการก าหนด ถือปฏิบติัตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วา่ดว้ยค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรมและการเขา้รับการฝึกอบรมของ
เจา้หนา้ท่ีทอ้งถ่ินพ.ศ. 2557  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วา่ดว้ยค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการของเจา้หนา้ท่ีทอ้งถ่ิน
พ.ศ. 2555และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม 
  

      

    โครงการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด จ านวน 30,000 บาท 

      

  

เพื่อเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด
เช่น  ค่าอาหารวา่งพร้อมเคร่ืองด่ืม ค่าอาหาร ค่าวสัดุอุปกรณ์  ค่า
ป้ายไวนิล  ค่าวิทยากร และค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆท่ีจ าเป็นในการ
ด าเนินการตามโครงการ    
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยค่าใชจ่้ายในการ
ฝึกอบรมและเขา้รับการฝึกอบรมของเจา้หนา้ท่ีทอ้งถ่ิน  

พ.ศ.2557 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี  5/2563   หนา้ท่ี 57   ล าดบัท่ี  1 
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โครงการฝึกอบรมจิตอาสาจราจร จ านวน 30,000 บาท 

      

  

เพื่อเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการฝึกอบรมจิตอาสาจราจร  เช่น
ค่าอาหารวา่งพร้อมเคร่ืองด่ืม ค่าอาหาร ค่าวสัดุอุปกรณ์  ค่าป้าย
ไวนิล  ค่าวิทยากร และค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆท่ีจ าเป็นในการด าเนินการ
ตามโครงการ    

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยค่าใชจ่้ายในการ
ฝึกอบรมและเขา้รับการฝึกอบรมของเจา้หนา้ท่ีทอ้งถ่ิน  

พ.ศ.2557 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 

ยทุธศาสตร์ท่ี  7  หนา้ท่ี  163   ล าดบัท่ี  1  

      

    
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบติัการจิตอาสาภยัพิบติัประจ าองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

จ านวน 80,000 บาท 

      

  

เพื่อเป็นค่าใชจ่้ายโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบติัการจิตอาสาภยั
พิบติัประจ าองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เช่น  ค่าอาหารว่าง
พร้อมเคร่ืองด่ืม  ค่าอาหารค่าวสัดุอุปกรณ์  ค่าป้ายไวนิล  ค่า
วิทยากร และค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ ท่ีจ าเป็นในการด าเนินการตาม
โครงการ    
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยค่าใชจ่้ายในการ
ฝึกอบรมและเขา้รับการฝึกอบรมของเจา้หนา้ท่ีทอ้งถ่ิน  
พ.ศ.2557 

- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม   
คร้ังท่ี 2/2563  ยทุธศาสตร์ท่ี  7  หนา้ท่ี  44  ล าดบัท่ี  1 
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โครงการฝึกอบรมพฒันาศกัยภาพ อปพร.และเจา้หนา้ท่ีงานป้องกนั
และบรรเทาสาธารณภยั 

จ านวน 30,000 บาท 

      

  

เพื่อเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการฝึกอบรมพฒันาศกัยภาพ อปพร.
และเจา้หนา้ท่ีงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั เช่น ค่าอาหาร
วา่งพร้อมเคร่ืองด่ืม ค่าอาหาร  ค่าวสัดุอุปกรณ์  ค่าป้ายไวนิล 
ค่าวิทยากร และค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ ท่ีจ าเป็นในการด าเนินการตาม
โครงการ   
- เป็นไปตามพระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ.2496 แกไ้ขถึงฉบบั
ท่ี 13 พ.ศ.2552 มาตรา 50 และมาตรา 51 
- เป็นไปตามพระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2542

ขอ้ 29 และขอ้ 30  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยค่าใชจ่้ายในการ
ฝึกอบรมและเขา้รับการฝึกอบรมของเจา้หนา้ท่ีทอ้งถ่ินพ.ศ.2557 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 

ยทุธศาสตร์ท่ี  7 หนา้ท่ี  164  ล าดบัท่ี  5 
  

      

    
โครงการศูนยป์ระสานงานความปลอดภยั เทศบาลต าบลป่าซาง จ านวน 30,000 บาท 

      

  

เพื่อเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการศูนยป์ระสานงานความปลอดภยั
เทศบาลต าบลป่าซาง เช่น ค่าอาหารวา่งพร้อมเคร่ืองด่ืม ค่าอาหาร
ค่าวสัดุอุปกรณ์ ค่าป้ายไวนิล ค่าวิทยากรและค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ ท่ี
จ าเป็นในการด าเนินการตามโครงการ    
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยค่าใชจ่้ายในการ
ฝึกอบรมและเขา้รับการฝึกอบรมของเจา้หนา้ท่ีทอ้งถ่ิน พ.ศ.
2557 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 

ยทุธศาสตร์ท่ี  7  หนา้ท่ี  163  ล าดบัท่ี  2 
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โครงการหนูไม่จมน ้าแน่ถา้ช่วยกนัดูแลและป้องกนั จ านวน 30,000 บาท 

      

  

เพื่อเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการหนูไม่จมน ้าแน่ถา้ช่วยกนัดูแล
และป้องกนั  เช่น  ค่าอาหารวา่งพร้อมเคร่ืองด่ืม ค่าอาหาร  
ค่าวสัดุอุปกรณ์  ค่าป้ายไวนิล  ค่าวิทยากร และค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ  

ท่ีจ าเป็นในการด าเนินการตามโครงการ    

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยค่าใชจ่้ายในการ
ฝึกอบรมและเขา้รับการฝึกอบรมของเจา้หนา้ท่ีทอ้งถ่ิน  

พ.ศ.2557 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)     

ยทุธศาสตร์ท่ี  7  หนา้ท่ี  164   ล าดบัท่ี  4 

      

   ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 30,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซมทรัพยสิ์นของเทศบาลท่ีช ารุด
เสียหาย ใหส้ามารถใชง้านไดต้ามปกติ   เป็นไปตามหนงัสือกรม
ส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว1657  ลง
วนัท่ี 16 กรกฎาคม 2556 เร่ือง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

      

   ค่าวัสด ุ รวม 60,000 บาท 

   วสัดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 60,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าแผงกั้นจราจร  กรวยจราจร  ค่าแบตเตอร่ี         
ยางใน  ยางนอก  สายไมล ์ หวัเทียน  น ้ากลัน่ อะไหล่ฯลฯ
รถจกัรยานยนต ์ รถยนตเ์คร่ืองจกัรกลต่างๆ ตลอดจนวสัดุ
อุปกรณ์อนัเก่ียวเน่ืองกบัวสัดุยานพาหนะและขนส่ง  ตาม
หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนท่ีสุด  ท่ี  มท
0808.2/ว 1248 ลงวนัท่ี 27 มิถุนายน 2559  เร่ือง แนวทางการ
พิจารณาส่ิงของท่ีจดัเป็นวสัดุและครุภณัฑต์ามหลกัการจ าแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ  
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  งบลงทุน รวม 30,000 บาท 
   ค่าครุภัณฑ์ รวม 30,000 บาท 
   ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์       

    
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ ์ จ านวน 30,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาครุภณัฑข์นาดใหญ่ท่ีช ารุดเสียหาย ให้
สามารถใชง้านไดต้ามปกติ 
เป็นไปตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วน
มาก ท่ี มท 0808.2/ว1657  ลงวนัท่ี 16 กรกฎาคม 2556

เร่ือง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
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แผนงานการศึกษา 
  

 งานบริหารท่ัวไปเกีย่วกบัการศึกษา รวม 2,759,000 บาท 
  งบบุคลากร รวม 2,055,500 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 2,055,500 บาท 

   เงินเดือนพนกังาน จ านวน 1,995,500 บาท 

      

  

เพือ่จ่ายเป็นเงินเดือนพนกังานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุง
เงินเดือน  จ านวน  6  อตัรา  โดยค านวณตั้งจ่ายไว ้12 เดือน  
ตามแผนอตัราก าลงั 3 ปี ( พ.ศ. 2561-2563 ) 

 -  เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนกังานเทศบาลจงัหวดั
ล าพูน เร่ืองหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขเก่ียวกบัการใหพ้นกังาน
เทศบาลไดรั้บเงินเดือน พ.ศ. 2558 

      

   เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 60,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งพนกังานเทศบาล ดงัน้ี 

1.ผูอ้  านวยการกองการศึกษา    ในอตัราเดือนละ 3,500 บาท   
2.หวัหนา้ฝ่ายบริหารการศึกษา ในอตัราเดือนละ 1,500 บาท 
โดยค านวณตั้งจ่ายไว ้ 12 เดือน ตามประกาศคณะกรรมการ
พนกังานเทศบาลจงัหวดัล าพูน  เร่ืองหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไข
เก่ียวกบัอตัราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์
ตอบแทนอ่ืน (ฉบบัท่ี 7)  ลงวนัท่ี  3 พฤษภาคม  พ.ศ. 2559 
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  งบด าเนินงาน รวม 681,000 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 81,000 บาท 

   ค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ จ านวน 5,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการใหแ้ก่
พนกังาน ลูกจา้งประจ า และพนกังานจา้ง ท่ีมาปฏิบติังานนอก
เวลาราชการ 
- เป็นไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.4/ว 4562 
ลงวนัท่ี 15  พฤษภาคม 2550 เร่ือง การเบิกจ่ายเงินตอบแทนการ
ปฏิบติังานนอกวลา ราชการขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

      

   ค่าเช่าบา้น จ านวน 66,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบา้น  ค่าเช่าซ้ือ ของพนกังานเทศบาลซ่ึงมีสิทธิ
เบิกค่าเช่าบา้นไดต้ามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยค่าเช่า
บา้นของขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ิน  พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ.2562 

      

   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 10,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ค่าบ ารุงการศึกษาและ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่าง ๆ ใหแ้ก่ ผูบ้ริหาร พนกังานเทศบาล
ลูกจา้งประจ าของเทศบาล   ซ่ึงมีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษา
บุตรได ้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงินสวสัดิการ
เก่ียวกบัการศึกษาบุตรของพนกังานส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2541 และ
แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 3 ) พ.ศ.2549 และตามหนงัสือกรมบญัชี 
กลาง ท่ี กค 0422.32/ว 257  ลงวนัท่ี 28 มิถุนายน 2559  
 
 

 

      



159 

 

  
   ค่าใช้สอย รวม 425,000 บาท 
   รายจ่ายเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ       

    รายจ่ายเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ จ านวน 360,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงบริการต่าง ๆ  ดงัน้ี  

ค่าโฆษณาและเผยแพร่  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเยบ็หนงัสือหรือ
เขา้ปกหนงัสือ ค่าซกัฟอก ค่าเช่าทรัพยสิ์น (ยกเวน้  ค่าเช่าบา้น)
ค่าโฆษณาและเผยแพร่  ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  ค่าเบ้ียประกนั  

ค่าใชจ่้ายในการด าเนินคดีตามค าพิพากษา  ค่าจา้งเหมาบริการ
หรือค่าจา้งเหมาบริการอ่ืน ๆ ท่ีเขา้ลกัษณะรายจ่ายประเภทน้ี 

- เป็นไปตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนมาก
ท่ี มท 0808.2/ว 1657 ลงวนัท่ี 16 กรกฎาคม 2556 

เร่ือง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ –รายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
- เป็นไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท.0808.2/ว 254
ลงวนัท่ี 15 มกราคม 2563 เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละอตัราค่าใชจ่้าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปี ท่ีเบิกจ่ายใน
ลกัษณะค่าใชส้อย วสัดุ และค่าสาธารณูปโภค 

- เป็นไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 4044
ลงวนัท่ี 10 กรกฎาคม  2563 เร่ือง หลกัเกณฑก์ารด าเนินการจา้ง
เอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจา้งเหมาบริการขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
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รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ 

      

    ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 40,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจกัร
และนอกราชอาณาจกัร เช่น  ค่าเบ้ียเล้ียงการเดินทาง  ค่าเช่าท่ีพกั
ค่าพาหนะ ค่าธรรมเนียมลงทะเบียนต่าง ๆ ของพนกังานเทศบาล
ตลอดจนลูกจา้งเทศบาล ฯ ท่ีมีความจ าเป็นตอ้งเดินทางไปติดต่อ
ราชการ อบรมสัมมนา สอบคดัเลือก และมีสิทธิตามระเบียบท่ี
ราชการก าหนด   ถือปฏิบติัตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ดว้ยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  และการเขา้รับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าท่ีทอ้งถ่ินพ.ศ. 2557 และระเบียบกระทรวง  มหาดไทย
ว่าดว้ยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจา้หน้าท่ีทอ้งถ่ิน
พ.ศ. 2555และท่ีแกไ้ขเพิม่เติม (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ.2561 

      

   
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 25,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซมทรัพยสิ์นของเทศบาลท่ีช ารุด
เสียหาย ใหส้ามารถใชง้านไดต้ามปกติ   เป็นไปตามหนงัสือกรม
ส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว1657   
ลงวนัท่ี 16 กรกฎาคม 2556 เร่ือง รูปแบบและการจ าแนก
ประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
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   ค่าวัสด ุ รวม 175,000 บาท 

   วสัดุส านกังาน จ านวน 60,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุส านักงานและจดัซ้ือส่ิงของเคร่ืองใช้ต่าง ๆ
เช่น  กระดาษ  ปากกา  ดินสอ  ไมบ้รรทดั คลิป  เป็ก กาว  ลวด
เยบ็  เคร่ืองเยบ็กระดาษ  กระดาษ  หนงัสือพิมพส่ิ์งพิมพท่ี์ไดจ้าก
การจา้งซ้ือหรือจา้งพิมพ ์ฯลฯ  ตลอดจนส่ิงของเคร่ืองใชท่ี้จ าเป็น
ในส านักงาน   ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248  ลงวนัท่ี 27 มิถุนายน  2559
เร่ือง แนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจดัเป็นวสัดุและครุภณัฑต์าม
หลกัการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

      

   วสัดุไฟฟ้าและวิทย ุ จ านวน 10,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น สายไฟ เทปพันสายไฟ
หลอดไฟฟ้า สวิทซ์ไฟฟ้า  เบรกเกอร์ บาลาสต์  ฯลฯ    ส าหรับ
ซ่อมแซมหรือเปล่ียนอุปกรณ์ไฟฟ้าท่ีช ารุดเสียหาย  ตามหนงัสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน  ด่วนท่ีสุด  ท่ี มท  0808.2/        
ว1248 ลงวนัท่ี 27 มิถุนายน 2559 เร่ือง แนวทางการพิจารณา
ส่ิงของท่ีจดัเป็นวสัดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ 

      

   วสัดุงานบา้นงานครัว จ านวน 10,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าส่ิงของเคร่ืองใช้ต่าง ๆ เช่น แปรง ไมก้วาดน ้ ายา
ลา้งจาน น ้ ายาลา้งห้องน ้ า สบู่ ผงซักฟอก แกว้น ้ า จาน ชาม ฯลฯ
ตลอดจนวสัดุอุปกรณ์อนัเก่ียวเน่ืองกบัวสัดุงานบา้นงานครัว  

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุดท่ี มท
0808.2/ว 1248 ลงวนัท่ี 27 มิถุนายน 2559  เร่ือง แนวทางการ
พิจารณาส่ิงของท่ีจดัเป็นวสัดุและครุภณัฑ์ตามหลกัการจ าแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
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   วสัดุก่อสร้าง จ านวน 10,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่า ค้อน  ตะปู  จอบ  เสียม  เล่ือย เหล็กเส้น เหล็ก
ท่อ กระเบ้ืองหลังคา อิฐ ปูน ปูนขาว  สี  ทินเนอร์  ไม้ต่าง ๆ 
ตลับเมตร ลูกด่ิง ท่อน ้ า  ท่อปูน  อุปกรณ์ประปา อ่างล้างมือ  
โถส้วมลูกรัง ฯลฯ ตลอดจนวสัดุอุปกรณ์อนัเก่ียวเน่ืองกับวสัดุ
ก่อสร้าง   ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วน
ท่ี สุ ด   ท่ี  มท  0808.2/ว  1248 ล งวัน ท่ี  27 มิ ถุ น ายน  2559

เร่ือง แนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจดัเป็นวสัดุและครุภณัฑต์าม
หลกัการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

      

   วสัดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 10,000 บาท 

      

  

เพือ่จ่ายเป็นค่าแบตเตอร่ี  ยางใน ยางนอก สายไมล ์ หวัเทียน 

น ้ ากลั่น อะไหล่ ฯลฯ รถยนต์  รถจักรยานยนต์  เคร่ืองจักรกล
ต่าง ๆ ตลอดจนวสัดุอุปกรณ์อนัเก่ียวเน่ืองกับวสัดุยานพาหนะ
และขนส่ง  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วน
ท่ี สุ ด  ท่ี  มท  0808.2/ว  1248   ล งวัน ท่ี  27 มิ ถุ น ายน  2559
เร่ือง แนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจดัเป็นวสัดุและครุภณัฑต์าม
หลกัการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

      

   วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 30,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่า น ้ ามันดีเซล   น ้ ามันเบนซิน   น ้ ามันซุปเปอร์
น ้ ามนัเคร่ือง ฯลฯ ส าหรับรถยนต ์รถจกัรยานยนต์ เคร่ืองจกัรกล
ต่าง ๆ ท่ีใช้ในราชการเทศบาลต าบลป่าซาง   ตามหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 
ลงวนัท่ี 27 มิถุนายน 2559 เร่ือง แนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ี
จดัเป็นวสัดุและครุภณัฑต์ามหลกัการจ าแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ 
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   วสัดุการเกษตร จ านวน 15,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าสารเคมีป้องกนัและก าจดัศตัรูพืช พนัธ์ไมด้อกไม้
ประดบั วสัดุเพาะช า ปุ๋ ย ดินส าหรับปลูก สปริงเกอร์ผา้ใบหรือผา้
พลาสติก ฯลฯ  ตลอดจนวสัดุอุปกรณ์อันเก่ียวเน่ืองกับวัสดุ
การเกษตร   ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วน
ท่ี สุด  ท่ี  มท  0808.2/ว  1248  ลงวัน ท่ี   27  มิ ถุน ายน   2559
เร่ือง แนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจดัเป็นวสัดุและครุภณัฑต์าม
หลกัการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ  

      

   วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 10,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษเขียนโปสเตอร์  สี  พู่กัน  ฟิล์ม   รูปสี
หรือขาวด าท่ีไดจ้ากการลา้งอดั-ขยาย ไมอ้ดั  ป้ายผา้ ป้ายไวนิล
ฯลฯ ตลอดจนวสัดุอุปกรณ์อันเก่ียวเน่ืองกับวสัดุโฆษณาและ
เผยแพร่   ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วน
ท่ี สุด  ท่ี  มท  0808.2/ว  1248   ลงวัน ท่ี   27  มิ ถุน ายน  2559
เร่ือง แนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจดัเป็นวสัดุและครุภณัฑต์าม
หลกัการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

      

   วสัดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 20,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าแผน่ หรือจานบนัทึกขอ้มูล เทปบนัทึกขอ้มูล
หวัพมิพ ์หรือแถบพิมพ ์เมาส์  ตลบัหมึกส าหรับเคร่ืองพิมพ ์ สาย
ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ตลอดจนวสัดุอุปกรณ์อนัเก่ียวเน่ืองกบั
วสัดุคอมพิวเตอร์  ตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน
ด่วนท่ีสุด   ท่ี มท 0808.2/ว 1248   ลงวนัท่ี  27 มิถุนายน  2559

เร่ือง แนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจดัเป็นวสัดุและครุภณัฑต์าม
หลกัการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
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  งบลงทุน รวม 22,500 บาท 
   ค่าครุภัณฑ์ รวม 22,500 บาท 
   ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์       

    
เคร่ืองพิมพ ์Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถงัหมึกพิมพ ์
(Ink Tank Printer) 

จ านวน 7,500 บาท 

      

  

เพื่อจดัซ้ือเคร่ืองพิมพ ์Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถงั
หมึกพิมพ(์Ink Tank Printer) จ านวน 1 เคร่ือง ราคา  7,500 บาท 
(ตามเกณฑร์าคากลางและคุณลกัษณะพื้นฐานครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์   ฉบบัเดือน   พฤษภาคม 2563ประกาศ  
ณ วนัท่ี 12 พฤษภาคม 2563)   

โดยมีคุณลกัษณะพื้นฐาน ดงัน้ี 

- เป็นอุปกรณ์ท่ีมีความสามารถเป็น Printer, Copier , 
Scanner และ Fax ภายในเคร่ืองเดียวกนั 

- เป็นเคร่ืองพิมพแ์บบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถงัหมึกพิมพ ์
(Ink Tank Printer) จากโรงงานผูผ้ลิต 

- มีความละเอียดในการพิมพไ์ม่นอ้ยกวา่ 1,200x1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพข์าวด า ส าหรับกระดาษ A4 ไม่นอ้ยกวา่
27 หนา้ต่อนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพ ต่อนาที (ipm) 

- มีความเร็วในการพิมพสี์ส าหรับกระดาษ A4 ไม่นอ้ยกวา่
15 หนา้ต่อนาที (ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm) 

- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวด า-สี) ได ้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่นอ้ยกวา่
1,200 x 600 หรือ 600 x 1,200 dpi 
- มีถาดป้อนเอกสารอตัโนมติั(AutoDocument Feed) 

- สามารถถ่ายส าเนาเอกสารไดท้ั้งสีและขาวด า 
- สามารถท าส าเนาไดสู้งสุดไม่นอ้ยกวา่ 99 ส าเนา 
- สามารถยอ่และขยายได ้25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต ์
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- มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา่ จ านวน
ไม่นอ้ยกวา่ 1 ช่อง 
- มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)

แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา่ จ านวนไม่นอ้ยกวา่
1 ช่อง หรือ สามารถใชง้านผา่น เครือข่ายไร้สาย Wi-Fi 

(IEEE 802.11b, g, n) ได ้

- มีถาดใส่กระดาษไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 100 แผน่ 
- สามารถใชไ้ดก้บั A4, Letter, Legal และ Custom 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้ง
และการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560    

- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม  
คร้ังท่ี 4/2563 หนา้ท่ี  42  ล าดบัท่ี  8 

      
  

       

    
เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จ านวน 5,000 บาท 

      

  

เพื่อจดัซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟ้าขนาด 800 VA  จ านวน 2 เคร่ือง
ราคาเคร่ืองละ 2,500 บาท  รวมเป็นเงิน 5,000 บาท (ตามเกณฑ์
ราคากลางและคุณลกัษณะพื้นฐานครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ ฉบบั
เดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วนัท่ี 12 พฤษภาคม 2563)   
โดยมีคุณลกัษณะพื้นฐาน ดงัน้ี 

- มีก าลงัไฟฟ้าดา้นนอกไม่นอ้ยกวา่ 800 VA (480 Watts) 

- สามารถส ารองไฟฟ้าไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 15 นาที 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้ง
และการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560    
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม  

คร้ังท่ี 2/2563 หนา้ท่ี  49  ล าดบัท่ี  1 
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   ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์       

    
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ ์ จ านวน 10,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาครุภณัฑข์นาดใหญ่ท่ีช ารุดเสียหายให้
สามารถใชง้านไดต้ามปกติ  เป็นไปตามหนงัสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว1657  ลงวนัท่ี 16

กรกฎาคม  2556  เร่ือง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ -
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน 
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 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 7,236,750 บาท 
  งบบุคลากร รวม 1,795,300 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,795,300 บาท 

   เงินเดือนพนกังาน จ านวน 1,231,300 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนกังานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุง
เงินเดือน จ านวน   4 อตัรา  โดยค านวณตั้งจ่ายไว ้ 12 เดือน 

ตามแผนอตัราก าลงั 3 ปี (พ.ศ. 2561-2563 )  
-  เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนกังานเทศบาลจงัหวดั
ล าพูน เร่ืองหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขเก่ียวกบัการใหพ้นกังาน
เทศบาลไดรั้บเงินเดือน พ.ศ. 2558 

      

   เงินวิทยฐานะ จ านวน 84,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยะฐานะของขา้ราชการครูเทศบาล  ตาม
หนงัสือ ส านกังาน กจ. กท. และ ก.อบต. ท่ี มท.0809.4/ว 2347

ลงวนัท่ี 14  มิถุนายน  2562  เร่ืองแนวทางในการเล่ือนเงินเดือน
ขา้ราชการหรือพนกังานครูและบุคลากรทางการศึกษา  องคก์าร
บริหารส่วนจงัหวดั /เทศบาล/องคก์ารบริหารส่วนต าบล ส าหรับ
ต าแหน่งในระบบวิทยฐานะ 

      

   ค่าตอบแทนพนกังานจา้ง จ านวน 432,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนกังานจา้ง จ านวน   4  อตัรา   
โดยค านวณตั้งจ่ายไว ้ 12  เดือน ตามแผนอตัราก าลงั 3 ปี 
(พ.ศ. 2561-2563)  

      

   เงินเพิ่มต่าง ๆของพนกังานจา้ง จ านวน 48,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพชัว่คราวและเงินเพิม่ต่าง ๆ ส าหรับ
พนกังานจา้ง โดยค านวณตั้งจ่ายไว ้ 12 เดือน       
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  งบด าเนินงาน รวม 3,934,000 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 34,000 บาท 

   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 34,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ค่าบ ารุงการศึกษาและ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่าง ๆ ให้แก่ ผูบ้ริหาร พนักงานเทศบาล
ลูกจา้งประจ าของเทศบาล  ซ่ึงมีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษา
บุตรได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวสัดิการ
เก่ียวกบัการศึกษาบุตรของพนกังานส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2541 และ
แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 3 ) พ.ศ.2549 และตามหนังสือกรมบญัชี 
กลาง  ท่ี กค 0422.32/ว 257  ลงวนัท่ี 28 มิถุนายน 2559  

 

      

   ค่าใช้สอย รวม 2,669,700 บาท 

   รายจ่ายเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ       

    รายจ่ายเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ จ านวน 932,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงบริการต่าง ๆ  ดงัน้ี   

ค่าโฆษณาและเผยแพร่  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเยบ็หนงัสือหรือเขา้ 
ปกหนงัสือ ค่าซกัฟอก ค่าเช่าทรัพยสิ์น (ยกเวน้ ค่าเช่าบา้น)
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  ค่าเบ้ียประกนั ค่าใชจ่้ายในการด าเนินคดี
ตามค าพิพากษา ค่าจา้งเหมาบริการ หรือค่าจา้งเหมาบริการอ่ืน ๆ
ท่ีเขา้ลกัษณะรายจ่ายประเภทน้ี 
- เป็นไปตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนมาก
ท่ี มท 0808.2/ว 1657ลงวนัท่ี 16 กรกฎาคม 2556 เร่ือง รูปแบบ
และการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
- เป็นไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท.0808.2/ว 254
ลงวนัท่ี 15 มกราคม 2563 เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละอตัราค่าใชจ่้าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปี ท่ีเบิกจ่ายใน
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ลกัษณะค่าใชส้อย วสัดุ และค่าสาธารณูปโภค 

- เป็นไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 4044
ลงวนัท่ี 10 กรกฎาคม  2563 เร่ือง หลกัเกณฑก์ารด าเนินการจา้ง
เอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจา้งเหมาบริการขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
 
  

   
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ 

      

    
ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 30,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจกัร
และนอกราชอาณาจกัร เช่น ค่าเบ้ียเล้ียงการเดินทาง ค่าเช่าท่ีพกั
ค่าพาหนะ ค่าธรรมเนียมลงทะเบียนต่าง ๆของพนกังานเทศบาล
ตลอดจนลูกจา้งเทศบาล ฯ ท่ีมีความจ าเป็นตอ้งเดินทางไปติดต่อ
ราชการ อบรมสัมมนา  สอบคดัเลือก และมีสิทธิตามระเบียบท่ี
ราชการก าหนด   ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย     
ว่าดว้ยค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรมและการเขา้รับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าท่ีท้องถ่ินพ.ศ. 2557และระเบียบกระทรวงมหาดไทย   
ว่าด้วยค่ าใช้ จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้า ท่ี
ทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2555  และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ.2561 
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โครงการขบัเคล่ือนหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อส่งเสริม
การเรียนรู้สู่ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินวิถีคนป่าซาง  สถานศึกษาเทศบาล
ต าบลป่าซาง 

จ านวน 10,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการด าเนินโครงการโครงการขบัเคล่ือน
หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้สู่ภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ินวิถีคนป่าซาง สถานศึกษาเทศบาลต าบลป่าซาง  
เช่น ค่าอาหารวา่งพร้อมเคร่ืองด่ืม  ค่าวิทยากร  ค่าวสัดุ 
ค่าป้ายไวนิล และค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ ท่ีจ าเป็นในการด าเนินการตาม
โครงการ   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยวิธีการ
งบประมาณขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2541 (แกไ้ข
เพิ่มเติมถึงฉบบัท่ี 3) ขอ้ 16 และขอ้ 34 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการรับเงิน การ
เบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2547 ขอ้ 67  

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยค่าใชจ่้ายในการ
ฝึกอบรมและเขา้รับการฝึกอบรมของเจา้หนา้ท่ีทอ้งถ่ิน
พ.ศ. 2557 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ย ค่าใชจ่้ายในการ
จดังาน การจดัการแข่งขนักีฬา และการส่งนกักีฬา เขา้ร่วมการ
แขง่ขนักีฬาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2559 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้ง
และการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560 

- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)    
ยทุธศาสตร์ท่ี   5 หนา้ท่ี  145  ล าดบัท่ี  22 
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โครงการแข่งขนักีฬาของสถานศึกษาสังกดัเทศบาลต าบลป่าซาง จ านวน 20,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการด าเนินโครงการแข่งขนักีฬาของ
สถานศึกษาสังกดัเทศบาลต าบลป่าซาง  เช่น ค่าวิทยากร
ค่าอาหาร ค่าอาหารวา่งพร้อมเคร่ืองด่ืม ค่าวสัดุ  ค่าป้ายไวนิล
ฯลฯ และค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ ท่ีจ าเป็นในการด าเนินการตาม
โครงการ   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยวิธีการ
งบประมาณขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2541 (แกไ้ข
เพิ่มเติมถึงฉบบัท่ี 3) ขอ้ 16  และขอ้ 34 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการรับเงิน การ
เบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2547 ขอ้ 67  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยค่าใชจ่้ายในการ
ฝึกอบรมและเขา้รับการฝึกอบรมของเจา้หนา้ท่ีทอ้งถ่ิน
พ.ศ. 2557 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ย ค่าใชจ่้ายในการ
จดังาน การจดัการแข่งขนักีฬา และการส่งนกักีฬา เขา้ร่วมการ
แข่งขนักีฬาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2559 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้ง
และการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยค่าใชจ่้ายในการ
เดินทางไปราชการของเจา้หนา้ท่ีทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2555 

- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม  
คร้ังท่ี 2/2563 ยทุธศาสตร์ท่ี  5  หนา้ท่ี  42  ล าดบัท่ี  8 
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โครงการแข่งขนัทกัษะทางวิชาการและมหกรรมการศึกษา จ านวน 30,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการด าเนินโครงการแข่งขนัทกัษะทาง
วิชาการและมหกรรมการศึกษา  เช่น  ค่าเบ้ียเล้ียง  ค่าท่ีพกั  
ค่าน ้ามนั และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีจ าเป็นในการด าเนินการตาม
โครงการ   

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยวิธีการ
งบประมาณขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2541 (แกไ้ข
เพิ่มเติมถึงฉบบัท่ี 3) ขอ้ 16 และขอ้ 34 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการรับเงิน การ
เบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2547 ขอ้ 67  

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยค่าใชจ่้ายในการ
ฝึกอบรมและเขา้รับการฝึกอบรมของเจา้หนา้ท่ีทอ้งถ่ิน
พ.ศ. 2557 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ย ค่าใชจ่้ายในการ
จดังาน การจดัการแข่งขนักีฬา และการส่งนกักีฬา เขา้ร่วมการ
แข่งขนักีฬาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2559 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้ง
และการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยค่าใชจ่้ายในการ
เดินทางไปราชการของเจา้หนา้ท่ีทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2555 

- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)    

ยทุธศาสตร์ท่ี  5   หนา้ท่ี 136  ล าดบัท่ี  2 
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โครงการพฒันาและเสริมสร้างประสบการณ์การจดัการเรียนรู้ระดบั
อนุบาลและศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 

จ านวน 30,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการด าเนินโครงการพฒันาและ
เสริมสร้างประสบการณ์การจดัการเรียนรู้ระดบัอนุบาลและศูนย์
พฒันาเด็กเลก็  เช่น ค่าวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าอาหารวา่งพร้อม
เคร่ืองด่ืม ค่าวสัดุ ค่าป้ายไวนิล ฯลฯ และค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ ท่ีจ าเป็น
ในการด าเนินการตามโครงการ   
-เป็นไปตามพระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2542 แกไ้ข
เพิ่มเติมถึง(ฉบบัท่ี 2 ) พ.ศ.2549 

- เป็นไปตามพระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ.2496 แกไ้ขถึง 
ฉบบัท่ี 13 พ.ศ.2552  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ย ค่าใชจ่้ายในการ
จดังาน การจดัการแข่งขนักีฬา และการส่งนกักีฬา เขา้ร่วมการ
แข่งขนักีฬาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2559 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบิกค่าใชจ่้าย
เก่ียวกบัการปฏิบติัราชการขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ
2542 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยวิธีการ
งบประมาณขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2541  

(แกไ้ขเพิ่มเติมถึงฉบบัท่ี 3) ขอ้ 16  และขอ้ 34 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการรับเงิน การ
เบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2547 ขอ้ 67  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยค่าใชจ่้ายในการ
ฝึกอบรมและเขา้รับการฝึกอบรมของเจา้หนา้ท่ีทอ้งถ่ิน
พ.ศ. 2557 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้ง
และการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
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- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561- 2565)ยทุธศาสตร์
ท่ี  5  หนา้ท่ี  146   ล าดบัท่ี  25 
  

    
โครงการพฒันาศกัยภาพคณะกรรมการบริหารศพด.และ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผูเ้ก่ียวขอ้งดา้นการศึกษา 

จ านวน 20,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการด าเนินโครงการพฒันาศกัยภาพคณะ
กรรมการบริหารศพด.และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
และผูเ้ก่ียวขอ้งดา้นการศึกษา  เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหารว่าง
พร้อมเคร่ืองด่ืม  ค่าอาหาร  ค่าวสัดุ  ค่าป้ายไวนิล  ฯลฯ  และ
ค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ ท่ีจ าเป็นในการด าเนินการตามโครงการ   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยวิธีการ
งบประมาณขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2541 (แกไ้ข
เพิ่มเติมถึงฉบบัท่ี 3) ขอ้ 16  และขอ้ 34 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการรับเงิน การ
เบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2547 ขอ้ 67  

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยค่าใชจ่้ายในการ
ฝึกอบรมและเขา้รับการฝึกอบรมของเจา้หนา้ท่ีทอ้งถ่ิน
พ.ศ. 2557 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ย ค่าใชจ่้ายในการ
จดังาน การจดัการแข่งขนักีฬา และการส่งนกักีฬา เขา้ร่วมการ
แข่งขนักีฬาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2559 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้ง
และการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560 

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยค่าใชจ่้ายในการ
เดินทางไปราชการของเจา้หนา้ท่ีทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2555 

- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)    

ยทุธศาสตร์ท่ี  5  หนา้ท่ี  140  ล าดบัท่ี  13 
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    โครงการวนัวิชาการ จ านวน 15,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการวนัวิชาการ เช่น ค่าจา้งเหมา
ค่าอาหารวา่งพร้อมเคร่ืองด่ืม ค่าป้ายโครงการ  ค่าวสัดุอุปกรณ์
และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีจ าเป็นในการด าเนินการตามโครงการ 
- เป็นไปตามพระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2542

แกไ้ขเพิ่มเติมถึง(ฉบบัท่ี 2 )พ.ศ.2549 
- เป็นไปตามพระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ.2496 แกไ้ขถึงฉบบั
ท่ี 13 พ.ศ.2552  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบิกค่าใชจ่้าย
เก่ียวกบัการปฏิบติัราชการขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.
2542 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยวิธีการ
งบประมาณขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2541 (แกไ้ข
เพิ่มเติมถึงฉบบัท่ี 3) ขอ้ 16  และขอ้ 34 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการรับเงิน การ
เบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2547 ขอ้ 67  

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและเขา้รับการฝึกอบรมของเจา้หนา้ท่ีทอ้งถ่ิน
พ.ศ. 2557 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ย ค่าใชจ่้ายในการ
จดังาน การจดัการแข่งขนักีฬา และการส่งนกักีฬา เขา้ร่วมการ
แข่งขนักีฬาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2559 
- เป็น ตามระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้งและ
การบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560 

- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561- 2565)   
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ยทุธศาสตร์ท่ี  5  หนา้ท่ี  138   ล าดบัท่ี  6 

    
โครงการวนัส าคญัทางศาสนาและวนัส าคญัของชาติ จ านวน 5,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการด าเนินโครงการวนัส าคญัทางศาสนา
และวนัส าคญัของชาติ  เช่น  ค่าเคร่ืองไทยทานค่าอาหารว่าง
พร้อมเคร่ืองด่ืม ค่าสถานท่ี ค่าป้ายไวนิล ค่าวสัดุและค่าใชจ่้าย
อ่ืนๆ ท่ีจ าเป็นในการด าเนินการตามโครงการ   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยวิธีการ
งบประมาณขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2541 (แกไ้ข
เพิ่มเติมถึงฉบบัท่ี 3) ขอ้ 16  และขอ้ 34 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการรับเงิน การ
เบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2547 ขอ้ 67  

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ย ค่าใชจ่้ายในการ
จดังาน การจดัการแข่งขนักีฬา และการส่งนกักีฬา เขา้ร่วมการ
แข่งขนักีฬาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้ง
และการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560 

- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)    
ยทุธศาสตร์ท่ี  5  หนา้ท่ี  140  ล าดบัท่ี  14 
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โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวยัทอ้งถ่ินไทยผา่นการเล่น จ านวน 10,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวยั
ทอ้งถ่ินไทยผา่นการเล่นเช่น ค่าอาหารวา่งพร้อมเคร่ืองด่ืม   
ค่าวิทยากร  ค่าวสัดุ ค่าป้ายไวนิล  และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีจ าเป็นใน
การด าเนินการตามโครงการ   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยวิธีการ
งบประมาณขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2541 (แกไ้ข
เพิ่มเติมถึงฉบบัท่ี 3) ขอ้ 16 และขอ้ 34 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการรับเงิน การ
เบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2547 ขอ้ 67  

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยค่าใชจ่้ายในการ
ฝึกอบรมและเขา้รับการฝึกอบรมของเจา้หนา้ท่ีทอ้งถ่ิน
พ.ศ. 2557 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ย ค่าใชจ่้ายในการ
จดังาน การจดัการแข่งขนักีฬา และการส่งนกักีฬา เขา้ร่วมการ
แข่งขนักีฬาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2559 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้ง
และการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560 

- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)    
ยทุธศาสตร์ท่ี   5 หนา้ท่ี  143  ล าดบัท่ี  18 
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โครงการส่งเสริมความสัมพนัธ์ระหวา่งสถานศึกษากบัชุมชน จ านวน 10,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการด าเนินโครงการส่งเสริม
ความสัมพนัธ์ระหวา่งสถานศึกษากบัชุมชน เช่น ค่าอาหารวา่ง
พร้อมเคร่ืองด่ืม  ค่าวิทยากร  ค่าวสัดุ ค่าป้ายไวนิล  และค่าใชจ่้าย
อ่ืนๆ ท่ีจ าเป็นในการด าเนินการตามโครงการ   

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยวิธีการ
งบประมาณขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2541 (แกไ้ข
เพิ่มเติมถึงฉบบัท่ี 3) ขอ้ 16 และขอ้ 34 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการรับเงิน การ
เบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2547 ขอ้ 67  

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยค่าใชจ่้ายในการ
ฝึกอบรมและเขา้รับการฝึกอบรมของเจา้หนา้ท่ีทอ้งถ่ิน
พ.ศ. 2557 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ย ค่าใชจ่้ายในการ
จดังาน การจดัการแข่งขนักีฬา และการส่งนกักีฬา เขา้ร่วมการ
แข่งขนักีฬาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2559 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้ง
และการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560 

- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)    
ยทุธศาสตร์ท่ี   5 หนา้ท่ี  138  ล าดบัท่ี  7 
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โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการบริหารสถานศึกษา   
อุดหนุนส าหรับส่งเสริมศกัยภาพการจดัการศึกษาทอ้งถ่ิน 

จ านวน 229,300 บาท 

      

  

 - เพื่อเป็นค่าปรับปรุงหลกัสูตรสถานศึกษา
จ านวน  20,000 บาท  

 - เพื่อเป็นค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหล่งเรียนรู้ใน
โรงเรียน  จ านวน 50,000 บาท   

 - เพื่อเป็นค่าใชจ่้ายในการพฒันาขา้ราชการครูของโรงเรียน
สังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  จ านวน  12,000 บาท 

 - เพื่อเป็นค่าใชจ่้ายในโครงการรณรงคป้์องกนัยาเสพติดใน
สถานศึกษา  จ านวน  21,000 บาท  

 - เพื่อเป็นค่าใชจ่้ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน   ADS

จ านวน  9,600 บาท 
 - เพื่อเป็นค่าใชจ่้ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน WIFI

จ านวน 7,200 บาท  
 - เพื่อเป็นค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่าน             
ในสถานศึกษา  จ านวน  50,000 บาท 
-โครงการอบรมสัมมนาจดัระบบประกนัคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษาปฐมวยัขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินตาม
กฎกระทรวงการประกนัคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561

จ านวน 22,000 บาท 
-โครงการอบรมสัมมนาจดัระบบประกนัคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ตามกฎกระทรวงการประกนัคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561
จ านวน 33,000 บาท 

-โครงการฝึกอบรมเพื่อพฒันาศกัยภาพบุคลากรในสังกดัเทศบาล
ท่ีรับผิดชอบงานดา้นกิจกรรมพฒันาเด็กและเยาวชนกีฬาและ
นนัทนาการ  จ านวน  4,500 บาท 
- เป็นไปตามหนงัสือ กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ินท่ี  ด่วน
ท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว 4110  ลงวนัท่ี 14 กรกฎาคม 2563 
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เร่ือง ซกัซอ้มแนวทางการจดัท างบประมาณรายจ่ายรองรับเงิน
อุดหนุนทัว่ไปดา้นการศึกษาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เฉพาะเทศบาลต าบลและ
องคก์ารบริหารส่วนต าบล) 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เปล่ียนแปลง
คร้ังท่ี 5/2563  ยทุธศาสตร์ท่ี  5  หนา้ท่ี  55 ล าดบัท่ี  1  

      
  

       

    
โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการบริหารสถานศึกษา          
(โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลป่าซาง) 

จ านวน 819,600 บาท 

      

  

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวนัของนกัเรียนโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลต าบลป่าซาง จ านวน120 คน  คนละ 20 บาท
จ านวน 200  วนั  รวมเป็นเงิน    480,000 บาท 

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัการเรียนการสอน(รายหวั) ของนกัเรียน
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลป่าซาง  จ านวน  120  คน        

คนละ  1,700  บาท  รวมเป็นเงิน  204,000  บาท  
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าเคร่ืองแบบนกัเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ต าบลป่าซาง จ านวน 120  คน  คนละ 300  บาท  รวมเป็นเงิน
36,000 บาท 
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าหนงัสือของนกัเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ต าบลป่าซาง จ านวน 120  คน  คนละ  200 บาท  รวมเป็นเงิน
24,000 บาท 

 - ค่ากิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบล 
ป่าซาง  จ านวน 120 คน คนละ  430  บาท รวมเป็นเงิน
51,600 บาท 

 - ค่าอุปกรณ์การเรียน  โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบล 
ป่าซาง จ านวน  120 คน คนละ 200  บาท  รวมเป็นเงิน
24,000 บาท 
- เป็นไปตามหนงัสือ กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ินท่ี  ด่วน
ท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว 4110  ลงวนัท่ี 14 กรกฎาคม 2563
เร่ือง ซกัซอ้มแนวทางการจดัท างบประมาณรายจ่ายรองรับเงิน
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อุดหนุนทัว่ไปดา้นการศึกษาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เฉพาะเทศบาลต าบลและ
องคก์ารบริหารส่วนต าบล) 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)    
ยทุธศาสตร์ท่ี  5  หนา้ท่ี  142  ล าดบัท่ี 16  

    โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการบริหารสถานศึกษาของศูนย์
พฒันาเด็กเลก็เทศบาลต าบลป่าซาง 

จ านวน 473,800 บาท 

      

  

 - เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนส าหรับอาหารกลางวนัส าหรับศูนย์
พฒันาเด็กเลก็เทศบาลต าบลป่าซางจ านวน  60 คน                  
คนละ 20 บาท จ านวน 245  วนั รวมเป็นเงิน 294,000  บาท 

 - เพื่อจ่ายเป็นคา่จดัการเรียนการสอน(รายหัว)ของนกัเรียนศูนย์
พฒันาเด็กเลก็เทศบาลต าบลป่าซาง  จ านวน  60  คน   
คนละ 1,700  บาท  รวมเป็นเงิน  102,000  บาท 

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าเคร่ืองแบบนกัเรียน ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล
ต าบลป่าซาง  จ านวน  60 คน  คนละ  300 บาท  รวมเป็นเงิน
18,000 บาท 
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าหนงัสือของนกัเรียน ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล
ต าบลป่าซาง   จ านวน  60 คน  คนละ 200 บาท  รวมเป็นเงิน
12,000 บาท 
 - ค่ากิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาลต าบล     
ป่าซาง  จ านวน  60 คน  คนละ 430 บาท รวมเป็นเงิน
25,800  บาท 

 - ค่าอปุกรณ์การเรียน ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาลต าบลป่าซาง
จ านวน  60 คน  คนละ 200 บาท  รวมเป็นเงิน 12,000 บาท 

- เงินอุดหนุนส าหรับพฒันาผูป้ระกอบวิชาชีพสังกดั ศพด.
จ านวน 10,000 บาท 

- เป็นไปตามหนงัสือ กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ินท่ี  ด่วน
ท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว 4110  ลงวนัท่ี 14 กรกฎาคม 2563
เร่ือง ซกัซอ้มแนวทางการจดัท างบประมาณรายจ่ายรองรับเงิน
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อุดหนุนทัว่ไปดา้นการศึกษาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เฉพาะเทศบาลต าบลและ
องคก์ารบริหารส่วนต าบล) 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)    
ยทุธศาสตร์ท่ี  5   หนา้ท่ี  141  ล าดบัท่ี 15  

      
  

      

    
โครงการหนูนอ้ยเรียนรู้สู่โลกกวา้ง จ านวน 20,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการหนูนอ้ยเรียนรู้สู่โลกกวา้ง
เช่น ค่าวสัดุอุปกรณ์  ค่าอาหารกลางวนั ค่าอาหารวา่งพร้อม
เคร่ืองด่ืม ค่าเอกสาร ป้าย ค่าพาหนะ  และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ี
จ าเป็นในการด าเนินการตามโครงการ  

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยวิธีการ
งบประมาณขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2541(แกไ้ข
เพิ่มเติมถึงฉบบัท่ี 3) ขอ้ 16  และขอ้ 34 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการรับเงินการ
เบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2547 ขอ้ 67  

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยค่าใชจ่้ายในการ
เดินทางไปราชการของเจา้หนา้ท่ีทอ้งถ่ิน พ.ศ. 255 แกไ้ขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบบัท่ี3)  พ.ศ.2559 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ย ค่าใชจ่้ายในการ
จดังาน การจดัการแข่งขนักีฬา และการส่งนกักีฬา เขา้ร่วมการ
แข่งขนักีฬาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2559 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้ง
และการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561- 2565)   

ยทุธศาสตร์ท่ี 5 หนา้ท่ี 138  ล าดบัท่ี 8 
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โครงการอบรมพฒันาการประกนัคุณภาพภายในและการบริหาร
สถานศึกษา 

จ านวน 10,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการอบรมพฒันาการประกนั
คุณภาพภายในและการบริหารสถานศึกษา  เช่น ค่าวสัดุ
อุปกรณ์ ค่าอาหารกลางวนั ค่าอาหารวา่งพร้อมเคร่ืองด่ืม ค่า
เอกสาร ป้าย ค่าพาหนะ และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีจ าเป็นในการ
ด าเนินการตามโครงการ  

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยวิธีการ 
งบประมาณขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2541 

 (แกไ้ขเพิ่มเติมถึงฉบบัท่ี 3) ขอ้ 16  และขอ้ 34 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการรับเงิน 

 การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจ 

เงินองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2547 ขอ้ 67  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจา้หนา้ท่ีทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2555แกไ้ข
เพิ่มเติมถึง (ฉบบัท่ี3)  พ.ศ.2559 

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้ง 
และการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560 

- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561- 2565) 

ยทุธศาสตร์ท่ี  5  หนา้ท่ี  137    ล าดบัท่ี  5  

      

   ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 5,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซมทรัพยสิ์นของเทศบาลท่ีช ารุด   
เสียหาย ใหส้ามารถใชง้านไดต้ามปกติ  เป็นไปตาม หนงัสือกรม
ส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนมากท่ี มท 0808.2/ว1657    

ลงวนัท่ี 16 กรกฎาคม  2556  เร่ืองรูปแบบและการจ าแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
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ค่าวัสด ุ รวม 1,126,100 บาท 

   วสัดุส านกังาน จ านวน 20,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุส านักงานและจดัซ้ือส่ิงของเคร่ืองใช้ต่าง ๆ
เช่น กระดาษ  ปากกา  ดินสอ ไม ้บรรทดั คลิป  เป็ก    ลวดเย็บ  
กาว  เคร่ืองเยบ็กระดาษ  หนังสือพิมพ ์ ส่ิงพิมพท่ี์ไดจ้ากการจา้ง
ซ้ือหรือจ้างพิมพ์ ฯลฯ ตลอดจนส่ิงของเคร่ืองใช้ท่ีจ าเป็นใน
ส านักงาน ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วน
ท่ี สุด   ท่ี  มท  0808.2/ว  1248    ลงวัน ท่ี  27 มิถุนายน   2559
เร่ือง แนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจดัเป็นวสัดุและครุภณัฑต์าม
หลกัการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

      

   วสัดุไฟฟ้าและวิทย ุ จ านวน 10,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุอุปกรณ์ไฟฟ้า  เช่น สายไฟ  หลอดไฟฟ้า   
เทปพนัสายไฟ สวิทซ์ไฟฟ้า  เบรกเกอร์  บาลาสต ์ฯลฯ   ส าหรับ  
ซ่อมแซม  หรือเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้า ท่ีช ารุดเสียหายตามหนงัสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน  ด่วนท่ีสุดท่ี  มท  0808.2/
ว 1248  ลงวนัท่ี 27 มิถุนายน 2559   เร่ือง แนวทางการพิจารณา
ส่ิงของท่ีจดัเป็นวสัดุและครุภณัฑ์ตามหลกัการจ าแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ 

      

   วสัดุงานบา้นงานครัว จ านวน 50,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าส่ิงของเคร่ืองใชต้่าง ๆ เช่น  แปรง  ไมก้วาด  น ้ายา  
ลา้งจาน น ้ายาลา้งหอ้งน ้า สบู่  ผงซกัฟอก แกว้น ้า จาน ชาม ฯลฯ
ตลอดจนวสัดุอุปกรณ์อนัเก่ียวเน่ืองกบัวสัดุงานบา้นงานครัว ตาม
หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน  ด่วนท่ีสุดท่ี มท
0808.2/ว 1248  ลงวนัท่ี  27 มิถุนายน 2559  เร่ือง แนวทางการ
พิจารณาส่ิงของท่ีจดัเป็นวสัดุและครุภณัฑต์ามหลกัการจ าแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
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   ค่าอาหารเสริม (นม) จ านวน 958,100 บาท 

      

  

1.เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม) ส าหรับศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็
เทศบาลต าบลป่าซาง   จ านวน  60  คน   จ านวน  260  วนั   

วนัละ  7.37 บาท   ตั้งไว ้ 114,972  บาท 
2.เงินอุดหนุนส าหรับสนบัสนุนอาหารเสริม(นม)ส าหรับ
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลป่าซาง จ านวน  120  คน
จ านวน  260  วนั  วนัละ  7.37 บาท  ตั้งไว ้229,944 บาท 
3.เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม) ส าหรับเด็กนกัเรียนโรงเรียน
ในเขตเทศบาลต าบลป่าซาง(สพฐ)  จ านวน  320  คน
จ านวน  260 วนั  วนัละ7.37 บาท  ตั้งไว ้ 613,184  บาท 

      

   วสัดุก่อสร้าง จ านวน 30,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าคอ้น ตะปู จอบ  เสียม  เล่ือย  เหล็กเส้น  เหล็กท่อ
กระเบ้ืองหลงัคา อิฐ  ปูน  ปูนขาว  สี  ทินเนอร์ ลูกด่ิง ไมต้่างๆ
ท่อน ้ า  ตลับเมตร ท่อปูน  อุปกรณ์ประปา โถส้วม อ่างล้างมือ
ลูกรัง ฯลฯ ตลอดจนวสัดุอุปกรณ์อนัเก่ียวเน่ืองกบัวสัดุก่อสร้าง
ตามหนังสือกรมส่งเส ริมการปกครองท้องถ่ิน  ด่วน ท่ี สุด
ท่ี มท 0808.2/ว 1248   ลงวนัท่ี 27 มิถุนายน 2559   เร่ือง แนว
ทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจดัเป็นวสัดุและครุภณัฑ์ตามหลกัการ
จ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

      

   วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 3,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าน ้ามนั น ้ามนัเคร่ือง ฯลฯ ส าหรับเคร่ืองตดัหญา้   
ท่ีใชใ้นราชการศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาลต าบลป่าซาง ตาม
หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท
0808.2/ว 1248 ลงวนัท่ี 27 มิถุนายน 2559 เร่ือง แนวทางการ
พิจารณาส่ิงของท่ีจดัเป็นวสัดุและครุภณัฑต์ามหลกัการจ าแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ  
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   วสัดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย ์ จ านวน 5,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าแอลกอฮอล์  ออกซิเจน  น ้ ายาต่าง ๆ  เวชภณัฑ ์ 
ถุงมือตลอดจนวสัดุอุปกรณ์อันเก่ียวเน่ืองกับวสัดุวิทยาศาสตร์   
หรือการแพทย  ์ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248  ลงวนัท่ี 27 มิถุนายน  2559 
เร่ือง แนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจดัเป็นวสัดุและครุภณัฑต์าม
หลกัการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

      

   วสัดุการเกษตร จ านวน 10,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าสารเคมีป้องกนัและก าจดัศตัรูพืช พนัธ์ไมด้อก  

ไมป้ระดบั ปุ๋ ย ดินส าหรับปลูก สปริงเกอร์ ผา้ใบหรือผา้พลาสติก
วสัดุเพาะช า ฯลฯ  ตลอดจนวสัดุอุปกรณ์อนัเก่ียวเน่ืองกับวสัดุ
การเกษตร  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วน
ท่ีสุด  ท่ี  มท  0808.2/ว 1248    ลงวัน ท่ี   27  มิถุนายน  2559

เร่ือง แนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจดัเป็นวสัดุและครุภณัฑต์าม
หลกัการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
  

      

   วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 10,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษเขียนโปสเตอร์   สี  พู่กัน  ฟิล์ม   รูปสี
หรือขาวด า ท่ีไดจ้ากการลา้งอดั-ขยาย ไมอ้ดั  ป้ายผา้  ป้ายไวนิล
ฯลฯ ตลอดจนวสัดุอุปกรณ์อันเก่ียวเน่ืองกับวสัดุโฆษณาและ
เผยแพร่  ตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนท่ีสุด
ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวนัท่ี 27 มิถุนายน 2559  เร่ือง แนว
ทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจดัเป็นวสัดุและครุภณัฑ์ตามหลกัการ
จ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
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   วสัดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 10,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าแผ่น  หรือจานบันทึกข้อมูล  เทปบันทึกข้อมูล
หัวพิมพห์รือแถบพิมพ ์เมาส์  ตลบัหมึกส าหรับเคร่ืองพิมพ์ สาย
ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ ฯลฯ  ตลอดจนวสัดุอุปกรณ์อนัเก่ียวเน่ือง
กับวสัดุคอมพิวเตอร์  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ทอ้งถ่ิน  ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248  ลงวนัท่ี 27 มิถุนายน
2559   เร่ือง แนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
  

      

   วสัดุการศึกษา จ านวน 20,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือวสัดุการศึกษา  เช่น  ส่ือการเรียนการสอน
แบบจ าลองภูมิประเทศ  หุ่น  เบาะยืดหยุ่น ฯลฯ  ส าหรับใช้ใน
ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาลต าบลป่าซาง ตามหนงัสือกรมส่งเสริม  
การปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248  ลงวนัท่ี 
27 มิถุนายน 2559 เร่ือง แนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจดัเป็น
วัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ 
  

      

   ค่าสาธารณูปโภค รวม 104,200 บาท 

   ค่าไฟฟ้า จ านวน 80,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้า ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็และโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลต าบลป่าซาง 

      

   ค่าบริการโทรศพัท ์ จ านวน 3,600 บาท 

      

  

เพือ่จ่ายเป็นค่าโทรศพัท ์ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็และโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลต าบลป่าซาง       
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   ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม จ านวน 20,600 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม  การใช้งาน
อินเตอร์เน็ต และค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต
ของศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลป่าซาง 
  

      

  งบลงทุน รวม 227,450 บาท 
   ค่าครุภณัฑ์ รวม 227,450 บาท 
   ครุภณัฑส์ านกังาน       

    
เกา้อ้ีส านกังาน จ านวน 12,500 บาท 

      

  

เพื่อจดัซ้ือเกา้อ้ีส านกังาน  จ านวน  5 ชุด   ชุดละ 2,500  บาท 

รวมเป็นเงิน 12,500 บาท (ตามราคาทอ้งตลาด/ราคาทอ้งถ่ิน) 
โดยมีคุณลกัษณะพื้นฐาน ดงัน้ี   
1. มีพนกัพิง 
2. มีลอ้เล่ือน 
3. มีท่ีทา้วแขน 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้ง
และการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560    

- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)  เพิ่มเติม  

คร้ังท่ี 4/2563  หนา้ท่ี  41  ล าดบัท่ี  3 
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เคร่ืองปรับอากาศแบบติดผนงั(ระบบ Inverter) ขนาด 24,000 บีทีย ู จ านวน 36,400 บาท 

      

  

เพื่อจดัซ้ือเคร่ืองปรับอากาศแบบติดผนงั(ระบบ Inverter)
ขนาด 24,000 บีทีย ู จ านวน 1 เคร่ือง  ราคาเคร่ืองละ
36,400 บาท (ตามรายละเอียดราคามาตรฐานครุภณัฑ์
ธนัวาคม  2562) โดยมีคุณลกัษณะดงัน้ี 

1) ขนาดท่ีก าหนดเป็นขนาดไม่ต ่ากวา่ 24,000 บีทีย ูแบบติด
ผนงั           
2) ราคาท่ีก าหนดเป็นราคาท่ีรวมค่าติดตั้ง           
3) เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีความสามารถในการท าความเยน็ขนาด
ไม่เกิน 40,000 บีทีย ู ตอ้งไดรั้บการรับรองมาตรฐาน
ผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม และฉลากประหยดัไฟฟ้าเบอร์ 5          
 4) ตอ้งเป็นเคร่ืองปรับอากาศท่ีประกอบส าเร็จรูปทั้งชุด  
ทั้งหน่วยส่งความเยน็และหน่วยระบายความร้อนจากโรงงาน
เดียวกนั           

5) มีความหน่วงเวลาการท างานของคอมเพรสเซอร์           
6) การจดัซ้ือเคร่ืองปรับอากาศขนาดอ่ืน ๆ (นอกจากขอ้ 3)

นอกเหนือจากการพิจารณาดา้นราคาแลว้ เพื่อเป็นการประหยดั
พลงังานควรพิจารณาจดัซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ ท่ีมีค่า
ประสิทธิภาพพลงังานตามฤดูกาล (SEER) สูงกวา่ 
7)  การติดตั้งเคร่ืองปรับอากาศ                 

(1)  แบบแยกส่วน ประกอบดว้ยอปุกรณ์ ดงัน้ี  สวิตช์ 1 ตวั   
ท่อทองแดงไปกลบัหุม้ฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน  

15  เมตร 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้ง
และการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560    

- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม  
คร้ังท่ี 4/2563 หนา้ท่ี  41   ล าดบัท่ี  5 
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ตูเ้หลก็ 2 บาน จ านวน 11,000 บาท 

      

  

เพื่อจดัซ้ือตูเ้หลก็ 2 บาน จ านวน 2 ตู ้ ราคาตูล้ะ5,500 บาท  
(ตามรายละเอียดราคามาตรฐานครุภณัฑ ์ ธนัวาคม  2562) โดยมี
คุณลกัษณะดงัน้ี 
1) มีมือจบัชนิดบิด 

2) มีแผน่ชั้นปรับระดบั  3  ช้ิน 
3) คุณสมบติัตามมาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม (มอก.) 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้ง
และการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560    

- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม   
คร้ังท่ี 2/2563 หนา้ท่ี  49  ล าดบัท่ี 2 
  

      

    
โตะ๊ญ่ีปุ่ น จ านวน 15,000 บาท 

      

  

เพื่อจดัซ้ือโต๊ะญ่ีปุ่ น จ านวน  30 ตวั  ตวัละ 500  บาท 

รวมเป็นเงิน 15,000 บาท (ตามราคาทอ้งตลาด/ราคาทอ้งถ่ิน) 
โดยมีคุณลกัษณะพื้นฐาน ดงัน้ี   

1. ขนาดกวา้ง 60 เซนติเมตร ยาว 80  เซนติเมตร   
สูง 30 เซนติเมตร   

2. ผลิตจากไมส้น  พื้นปูดว้ยไมอ้ดัฟอร์ไมกา้  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้ง
และการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560    

- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)  เพิ่มเติม  
คร้ังท่ี 4/2563  หนา้ท่ี  41  ล าดบัท่ี 1 
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โต๊ะท างาน ระดบั 1-2 พร้อมเกา้อ้ี จ านวน 11,000 บาท 

      

  

เพื่อจดัโต๊ะท างาน ระดบั 1-2 พร้อมเกา้อ้ี จ านวน  2 ชุด    
ชุดละ 5,500  บาท  รวมเป็นเงิน 11,000 บาท  

(ตามราคาทอ้งตลาด/ราคาทอ้งถ่ิน) 
โดยมีคุณลกัษณะพื้นฐาน ดงัน้ี  

1. โตะ๊ขนาด  กวา้ง 60 เซนติเมตร  ยาว 120 เซนติเมตร   

สูง 75 เซนติเมตร  มี  1 ตูเ้ก็บเอกสารดา้นขวา 
2. เกา้อ้ี มีพนกัพิง  มีท่ีทา้วแขน  มีลอ้เล่ือน 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้ง
และการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560    

- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)  เพิม่เติม  
คร้ังท่ี 4/2563 หนา้ท่ี  41  ล าดบัท่ี  2 
  

      

   ครุภณัฑง์านบา้นงานครัว       
    ผา้ม่าน พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จ านวน 131,150 บาท 

      

  

เพื่อจดัซ้ือผา้ม่าน พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง  จ านวน  43  ชุด    
รวมเป็นเงิน 131,150 บาท (ตามราคาทอ้งตลาด/ราคาทอ้งถ่ิน) 
โดยมีรายละเอียด  ดงัน้ี   
1. ผา้ม่านพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง  กวา้ง 420  เซนติเมตร  

 สูง 175  เซนติเมตร  จ านวน 24  ชุด  ชุดละ 4,200 บาท   
รวมเป็นเงิน 100,800 บาท 

2. ผา้ม่านพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง  กวา้ง 140  เซนติเมตร   
สูง 175  เซนติเมตร จ านวน 16  ชุด  ชุดละ 1,400 บาท   

รวมเป็นเงิน 22,400 บาท 

3. ผา้ม่านพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง  กวา้ง 315 เซนติเมตร   
สูง 175  เซนติเมตร  จ านวน 1 ชุด  ชุดละ 3,150 บาท   

รวมเป็นเงิน 3,150 บาท 
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4. ผา้ม่านพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง  กวา้ง  240  เซนติเมตร   

สูง 160  เซนติเมตร  จ านวน 2 ชุด  ชุดละ 2,400 บาท   
รวมเป็นเงิน 4,800 บาท 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้ง
และการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560    

- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)  เพิ่มเติม  

คร้ังท่ี  4/2563  หนา้ท่ี 42  ล าดบัท่ี  10  
    พดัลมติดผนงั จ านวน 10,400 บาท 

      

  

เพื่อจดัซ้ือพดัลมติดผนงั  จ านวน  8 ตวั   ตวัละ 1,300  บาท  
รวมเป็นเงิน 10,400 บาท (ตามราคาทอ้งตลาด/ราคาทอ้งถ่ิน) 
โดยมีคุณลกัษณะพื้นฐาน ดงัน้ี   
1.ขนาดใบพดั 16 น้ิว 

2.ปรับแรงลมได ้3 ระดบั ปรับส่ายซา้ย – ขวาและหยดุส่ายได ้ 
3.มีระบบตดัไฟอตัโนมติั 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้ง
และการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560    

- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)  เพิ่มเติม  

คร้ังท่ี 4/2563  หนา้ท่ี  42  ล าดบัท่ี  9 

      

  งบเงินอุดหนุน รวม 1,280,000 บาท 

   เงินอุดหนุน รวม 1,280,000 บาท 
   เงินอุดหนุนส่วนราชการ       

    อุดหนุนโรงเรียน  (อาหารกลางวนั สพฐ.) จ านวน 1,280,000 บาท 

      

  

1. เงินอุดหนุนโรงเรียน(อาหารกลางวนั) โรงเรียน สพฐ.
จ านวน  320  คน  คนละ 20  บาทจ านวน  200  วนั 

 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงินอุดหนุนของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ 2559 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561- 2565) 

ยทุธศาสตร์ท่ี  5  หนา้ท่ี  145   ล าดบัท่ี  24  
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 งานศึกษาไม่ก าหนดระดับ รวม 155,000 บาท 
  งบด าเนินงาน รวม 155,000 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 145,000 บาท 
   รายจ่ายเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ       

    
รายจ่ายเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ จ านวน 65,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่ารายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซ่ึงบริการต่างๆ  ดงัน้ี  ค่า
โฆษณาและเผยแพร่  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเยบ็หนงัสือหรือเขา้ 
ปกหนงัสือ  ค่าซกัฟอก  ค่าเช่าทรัพยสิ์น (ยกเวน้ ค่าเช่าบา้น)
ค่าธรรมเนียมต่างๆ  ค่าเบ้ียประกนั  ค่าใชจ่้ายในการด าเนินคดี
ตามค าพิพากษา  ค่าจา้งเหมาบริการ หรือค่าจา้งเหมาบริการ
อ่ืนๆ ท่ีเขา้ลกัษณะรายจ่ายประเภทน้ี 

- เป็นไปตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนมาก
ท่ี มท 0808.2/ว1657 ลงวนัท่ี 16 กรกฎาคม 2556 เร่ือง รูปแบบ
และการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
- เป็นไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท.0808.2/ว 254
ลงวนัท่ี 15 มกราคม 2563 เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละอตัราค่าใชจ่้าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปี ท่ีเบิกจ่ายใน
ลกัษณะค่าใชส้อย วสัดุ และค่าสาธารณูปโภค 

- เป็นไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 4044

ลงวนัท่ี 10 กรกฎาคม  2563 เร่ือง หลกัเกณฑก์ารด าเนินการจา้ง
เอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจา้งเหมาบริการขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
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รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ 

      

    
โครงการจดังานวนัเด็กแห่งชาติ จ านวน 80,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการจดังานวนัเด็กแห่งชาติ
เช่น  ค่าอาหาร  ค่าวสัดุอุปกรณ์  ค่าสนบัสนุนการแสดง   

ค่าของรางวลั  และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีจ าเป็นในการด าเนินการตาม
โครงการ    

- เป็นไปตามพระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2542

มาตรา 16  ขอ้ 10   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบิกค่าใชจ่้าย
เก่ียวกบัการปฏิบติัราชการขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.
2542 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยวิธีการ
งบประมาณขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2541(แกไ้ข
เพิ่มเติมถึงฉบบัท่ี 3) ขอ้ 16  และขอ้ 34 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการรับเงิน การ
เบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2547 ขอ้ 67  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ย ค่าใชจ่้ายในการ
จดังาน การจดัการแข่งขนักีฬา และการส่งนกักีฬา เขา้ร่วมการ
แข่งขนักีฬาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2559 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้ง
และการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561- 2565)   

ยทุธศาสตร์ท่ี  5 หนา้ท่ี   139  ล าดบัท่ี  11 
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   ค่าวัสด ุ รวม 10,000 บาท 

   วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 10,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษเขียนโปสเตอร์  สี  พู่กนั  ฟิลม์   รูปสี
หรือขาวด าท่ีไดจ้ากการลา้งอดั-ขยาย ไมอ้ดั  ป้ายผา้ ป้ายไวนิล
ฯลฯ   ตลอดจนวสัดุอุปกรณ์อนัเก่ียวเน่ืองกบัวสัดุโฆษณาและ
เผยแพร่  ตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนท่ีสุด
ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวนัท่ี 27 มิถุนายน 2559 เร่ือง แนว
ทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจดัเป็นวสัดุและครุภณัฑต์ามหลกัการ
จ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
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แผนงานสาธารณสุข 
 งานบริหารท่ัวไปเกีย่วกบัสาธารณสุข รวม 6,520,160 บาท 

  งบบุคลากร รวม 2,981,160 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 2,981,160 บาท 

   เงินเดือนพนกังาน จ านวน 2,067,760 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนกังานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุง
เงินเดือน จ านวน  6 อตัรา  โดยค านวณตั้งจ่ายไว ้ 12 เดือนตาม
แผนอตัราก าลงั 3 ปี ( พ.ศ. 2561-2563 )  
-  เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนกังานเทศบาลจงัหวดั
ล าพูน เร่ืองหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขเก่ียวกบัการใหพ้นกังาน
เทศบาลไดรั้บเงินเดือน พ.ศ. 2558 

      

   เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 60,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งของพนกังานเทศบาล ดงัน้ี 

1.ผูอ้  านวยการกองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม  
ในอตัรา  เดือนละ  3,500  บาท   

2.หวัหนา้ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข  

ในอตัรา  เดือนละ1,500  บาท   
โดยค านวณตั้งจ่ายไว ้12 เดือน  ตามประกาศคณะกรรมการ
พนกังานเทศบาลจงัหวดัล าพูน  เร่ืองหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไข
เก่ียวกบัอตัราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์
ตอบแทนอ่ืน (ฉบบัท่ี 7) ลงวนัท่ี 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 

      

   ค่าจา้งลูกจา้งประจ า จ านวน 853,400 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งลูกจา้งประจ าพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน
จ านวน 3  อตัรา โดยค านวณตั้งจ่ายไว ้12 เดือน  ตามแผนอตัรา 
ก าลงั 3 ปี ( พ.ศ. 2561-2563 ) 
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนกังานเทศบาลจงัหวดั
ล าพูน เร่ือง ก าหนดอตัราค่าจา้งและการใหลู้กจา้งของเทศบาล
ไดรั้บค่าจา้ง (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ.2561 
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  งบด าเนินงาน รวม 3,259,000 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 198,000 บาท 

   
ค่าตอบแทนผูป้ฏิบติัราชการอนัเป็นประโยชน์แก่องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน 

จ านวน 5,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผูป้ฏิบติัราชการอนัเป็นประโยชน์แก่
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินไดแ้ก่ ค่าตอบแทนบุคลากรทาง
การแพทย ์ฯลฯ 

      

   ค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ จ านวน 5,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการใหแ้ก่
พนกังาน ลกูจา้งประจ า และพนกังานจา้ง ท่ีมาปฏิบติังานนอก
เวลาราชการ 
- เป็นไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.4/ว 4562

ลงวนัท่ี 15  พฤษภาคม 2550 เร่ือง การเบิกจ่ายเงินตอบแทนการ
ปฏิบติังานนอกวลา ราชการขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  

      

   
ค่าเช่าบา้น จ านวน 168,000 บาท 

      

  

เพือ่จ่ายเป็นค่าเช่าบา้น  ค่าเช่าซ้ือ ของพนกังานเทศบาลซ่ึงมีสิทธิ
เบิกค่าเช่าบา้นไดต้ามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยค่าเช่า
บา้นของขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ิน  พ.ศ. 2548 และแกไ้ข
เพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ.2562 

 

      

   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 20,000 บาท 

      

  

เพือ่จ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ค่าบ ารุงการศึกษาและ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่าง ๆ ใหแ้ก่ ผูบ้ริหาร พนกังานเทศบาล
ลูกจา้งประจ าของเทศบาล  ซ่ึงมีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษา
บุตรได ้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงินสวสัดิการ
เก่ียวกบัการศึกษาบุตรของพนกังานส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2541  และ
แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 3 ) พ.ศ.2549 และตามหนงัสือกรมบญัชี 
กลาง ท่ี กค 0422.32/ว 257  ลงวนัท่ี 28 มิถุนายน 2559   

      



198 

 

   ค่าใช้สอย รวม 2,616,000 บาท 
   รายจ่ายเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ       

    
รายจ่ายเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ จ านวน 1,500,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงบริการต่างๆ  ดงัน้ี   

ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเยบ็หนงัสือหรือเขา้ปกหนงัสือ  ค่าซกัฟอก   
ค่าเช่าทรัพยสิ์น (ยกเวน้  ค่าเช่าบา้น) ค่าธรรมเนียมต่างๆ  ค่าเบ้ีย
ประกนั  ค่าใชจ่้ายในการด าเนินคดีตามค าพพิากษา  ค่าจา้งเหมา
บริการ หรือค่าจา้งเหมาบริการอ่ืนๆ ท่ีเขา้ลกัษณะรายจ่าย
ประเภทน้ี 
- เป็นไปตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนมาก
ท่ี มท 0808.2/ว1657 ลงวนัท่ี 16 กรกฎาคม 2556 เร่ือง รูปแบบ
และการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
- เป็นไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท.0808.2/ว 254

ลงวนัท่ี 15 มกราคม 2563 เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละอตัราค่าใชจ่้าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปี ท่ีเบิกจ่ายใน
ลกัษณะค่าใชส้อย วสัดุ และคา่สาธารณูปโภค 
- เป็นไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/

ว 4044  ลงวนัท่ี 10 กรกฎาคม  2563 เร่ือง หลกัเกณฑก์าร
ด าเนินการจา้งเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจา้งเหมาบริการของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
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รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ 

      

    ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 50,000 บาท 

      

  

เพื่อเป็นค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจกัร  เช่น  ค่าเบ้ียเล้ียงการเดินทาง   ค่าเช่าท่ีพัก  

ค่าพาหนะ ค่าธรรมเนียมลงทะเบียนต่าง ๆ ของพนกังานเทศบาล
ตลอดจนลูกจา้งเทศบาล ฯ ท่ีมีความจ าเป็นตอ้งเดินทางไปติดต่อ
ราชการ  อบรมสัมมนา  สอบคดัเลือก และมีสิทธิตามระเบียบท่ี
ราชการก าหนดถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง  มหาดไทยว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเขา้รับการฝึกอบรมของ
เจา้หนา้ท่ีทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2557 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน
พ.ศ. 2555 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ.2561 

      

    โครงการ 3Rs ประชารัฐ คดัแยกขยะ จ านวน 10,000 บาท 

      

  

เพื่อเป็นคา่ใชจ่้ายตามโครงการ 3Rs ประชารัฐ คดัแยกขยะ เช่น
ค่าวสัดุอุปกรณ์  ค่าเอกสาร ค่าป้ายไวนิล ค่าสมนาคุณวิทยากร
และค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ ท่ีจ าเป็นในการด าเนินการตามโครงการ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ย ค่าใชจ่้ายในการ
จดังาน การจดัการแข่งขนักีฬา และการส่งนกักีฬา เขา้ร่วมการ
แข่งขนักีฬาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามพระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแกไ้ข
เพิ่มเติมถึง (ฉบบัท่ี 14) พ.ศ. 2562  
- เป็นไปตามพระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542
และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมถึง (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2549 

- เป็นไปตามพระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ.2535  

- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 
ยทุธศาสตร์ท่ี  4  หนา้ท่ี  133   ล าดบัท่ี  8  
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โครงการความรู้คู่ชุมชน สะอาดสดใสไร้มลพิษ จ านวน 12,000 บาท 

      

  

เพื่อเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการความรู้คู่ชุมชนสะอาดใสไร้
มลพิษ เช่น ค่าวสัดุอุปกรณ์ ค่าเอกสาร  ค่าสมนาคุณวิทยากรและ
ค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ  ท่ีจ าเป็นในการด าเนินการตามโครงการ 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ย ค่าใชจ่้ายในการ
จดังาน การจดัการแข่งขนักีฬา และการส่งนกักีฬา เขา้ร่วมการ
แข่งขนักีฬาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2559 

- เป็นไปตามพระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ. 2496  และท่ีแกไ้ข
เพิ่มเติมถึง (ฉบบัท่ี 14) พ.ศ. 2562  

- เป็นไปตามพระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 

และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมถึง (ฉบบัท่ี 2)พ.ศ. 2549  
- เป็นไปตามพระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ.2535 

- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)     

ยทุธศาสตร์ท่ี   4  หนา้  131   ล าดบัท่ี  1  

      

    
โครงการคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นอาหารและน ้า จ านวน 10,000 บาท 

      

  

เพื่อเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นอาหาร  
และน ้า  เช่น  ค่าวสัดุอุปกรณ์ ค่าเอกสาร ค่าสมนาคุณวิทยากร 

ค่าป้ายไวนิล และค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ ท่ีจ าเป็นในการด าเนินการตาม
โครงการ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ย ค่าใชจ่้ายในการ
จดังาน การจดัการแข่งขนักีฬา และการส่งนกักีฬา เขา้ร่วมการ
แข่งขนักีฬาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2559 

- เป็นไปตามพระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแกไ้ข
เพิ่มเติมถึง (ฉบบัท่ี 14) พ.ศ. 2562  
- เป็นไปตามพระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542
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และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมถึง (ฉบบัท่ี 2)พ.ศ. 2549  

- เป็นไปตามพระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และท่ี
แกไ้ขเพิ่มเติมถึง (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ.2560 

- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)    
ยทุธศาสตร์ท่ี  6  หนา้ท่ี  152  ล าดบัท่ี   13 

    
โครงการคุม้ครองผูบ้ริโภคปลอดภยัใส่ใจสุขภาพ จ านวน 10,000 บาท 

      

  

เพื่อเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการคุม้ครองผูบ้ริโภคปลอดภยัใส่ใจ
สุขภาพ เช่น ค่าวสัดุอุปกรณ์ ค่าเอกสาร ค่าสมนาคุณ ค่า
วิทยากร ค่าป้ายไวนิล และค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ ท่ีจ าเป็นในการ
ด าเนินการตามโครงการ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ย ค่าใชจ่้ายในการ
จดังาน การจดัการแข่งขนักีฬา และการส่งนกักีฬา เขา้ร่วมการ
แข่งขนักีฬาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2559 

- เป็นไปตามพระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแกไ้ข
เพิ่มเติมถึง (ฉบบัท่ี 14) พ.ศ. 2562  

- เป็นไปตามพระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542
และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมถึง (ฉบบัท่ี 2)พ.ศ. 2549  

- เป็นไปตามพระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ.2535 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)    
ยทุธศาสตร์ท่ี  6 หนา้ท่ี 149  ล าดบัท่ี   4 
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โครงการชุมชนลดขยะเพื่อส่ิงแวดลอ้มท่ีดี จ านวน 12,000 บาท 

      

  

เพื่อเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการชุมชนลดขยะท่ีดีเพื่อส่ิงแวดลอ้ม
ท่ีดี เช่น ค่าวสัดุอุปกรณ์ ค่าเอกสาร ค่าป้ายไวนิล ค่าสมนาคุณ
วิทยากร และค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ ท่ีจ าเป็นในการด าเนินการตาม
โครงการ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ย ค่าใชจ่้ายในการ
จดังาน การจดัการแขง่ขนักีฬา และการส่งนกักีฬา เขา้ร่วมการ
แข่งขนักีฬาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2559 

- เป็นไปตามพระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแกไ้ข
เพิ่มเติมถึง (ฉบบัท่ี 14) พ.ศ. 2562 

- เป็นไปตามพระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินพ.ศ. 2542และ
ท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมถึง (ฉบบัท่ี 2)พ.ศ. 2549  

- เป็นไปตามพระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และท่ี
แกไ้ขเพิ่มเติมถึง (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ.2560 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยอาสาสมคัร
ทอ้งถ่ินรักษโ์ลก พ.ศ. 2561 

- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)    
ยทุธศาสตร์ท่ี 4  หนา้ท่ี  131   ล าดบัท่ี  2 
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โครงการชุมชนสวยใส ใส่ใจส่ิงแวดลอ้ม จ านวน 10,000 บาท 

      

  

เพื่อเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการชุมชนสวยใส ใส่ใจส่ิงแวดลอ้ม
เช่น ค่าวสัดุอุปกรณ์ ค่าเอกสาร ค่าป้ายไวนิล ค่าสมนาคุณ
วิทยากร  และค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ ท่ีจ าเป็นในการด าเนินการตาม
โครงการ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ย ค่าใชจ่้ายในการ
จดังาน การจดัการแข่งขนักีฬา และการส่งนกักีฬา เขา้ร่วมการ
แข่งขนักีฬาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามพระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแกไ้ข
เพิ่มเติมถึง (ฉบบัท่ี 14) พ.ศ. 2562/ พระราชบญัญติัก าหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมถึง (ฉบบัท่ี 2)

พ.ศ. 2549 / พระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และท่ี
แกไ้ขเพิ่มเติมถึง (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ.2560                                     
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยอาสาสมคัร
ทอ้งถ่ินรักษโ์ลก พ.ศ. 2561 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 

ยทุธศาสตร์ท่ี  4  หนา้ท่ี  135  ล าดบัท่ี  13 
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โครงการตรวจสอบคุณภาพน ้าด่ืม น ้าบริโภคในชุมชน จ านวน 20,000 บาท 

      

  

เพื่อเป็นค่าใชจ่้ายตามตรวจสอบคุณภาพน ้าด่ืม น ้าบริโภคใน
ชุมชน เช่น ค่าวสัดุอุปกรณ์ ค่าเอกสาร ค่าป้ายไวนิล ค่าสมนาคุณ
วิทยากร  และค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ ท่ีจ าเป็นในการด าเนินการตาม
โครงการ  

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ย ค่าใชจ่้ายในการ
จดังาน การจดัการแข่งขนักีฬา และการส่งนกักีฬา เขา้ร่วมการ
แข่งขนักีฬาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2559 

- เป็นไปตามพระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแกไ้ข
เพิ่มเติมถึง (ฉบบัท่ี 14) พ.ศ. 2562 / พระราชบญัญติัก าหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมถึง (ฉบบัท่ี 2)
พ.ศ. 2549 / พระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และท่ี
แกไ้ขเพิ่มเติมถึง (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ.2560 

- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 

ยทุธศาสตร์ท่ี   6  หนา้ท่ี  148   ล าดบัท่ี  2 
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โครงการบริการการแพทยฉุ์กเฉิน จ านวน 660,000 บาท 

      

  

เพื่อเป็นคา่ใชจ่้ายตามโครงการบริการการแพทยฉุ์กเฉิน เช่น
ค่าตอบแทน ค่าวสัดุอุปกรณ์  ค่าเวชภณัฑ ์และค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ ท่ี
จ าเป็นในการด าเนินการตามโครงการ    
- เป็นไปตามพระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแกไ้ข
เพิ่มเติมถึง (ฉบบัท่ี 14) พ.ศ.2562 /พระราชบญัญติัการแพทย์
ฉุกเฉิน พ.ศ.2551 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน(พ.ศ. 2561-2565)    

ยทุธศาสตร์ท่ี  6 หนา้ 149  ล าดบัท่ี  3 

      

    
โครงการบริการสาธารณสุขเคล่ือนท่ี จ านวน 10,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการบริการสาธารณสุขเคล่ือนท่ี
เช่น  ค่าตอบแทน ค่าเวชภณัฑ ์ค่าวสัดุอุปกรณ์  ค่าป้ายไวนิลและ
ค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ ท่ีจ าเป็นในการด าเนินการตามโครงการ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ย ค่าใชจ่้ายในการ
จดังาน การจดัการแข่งขนักีฬา และการส่งนกักีฬา เขา้ร่วมการ
แข่งขนักีฬาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2559 

- เป็นไปตามพระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแกไ้ข
เพิ่มเติมถึง (ฉบบัท่ี 14) พ.ศ. 2562  
- เป็นไปตามพระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมถึง (ฉบบัท่ี 2)พ.ศ. 2549 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)   

ยทุธศาสตร์ท่ี   6  หนา้ 150  ล าดบัท่ี  8 
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โครงการบ าบดัน ้าเสียดว้ยมือเรา EM Ball ลดโลกร้อน จ านวน 12,000 บาท 

      

  

เพื่อเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการบ าบดัน ้าเสียดว้ยมือเรา
EM Ball ลดโลกร้อน เช่น ค่าวสัดุอุปกรณ์ ค่าเอกสาร ค่าป้ายไว
นิล ค่าสมนาคุณวิทยากร และค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ ท่ีจ าเป็นในการ
ด าเนินการตามโครงการ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ย ค่าใชจ่้ายในการ
จดังาน การจดัการแข่งขนักีฬา และการส่งนกักีฬา เขา้ร่วมการ
แข่งขนักีฬาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2559 

- เป็นไปตามพระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแกไ้ข
เพิ่มเติมถึง (ฉบบัท่ี 14) พ.ศ. 2562 

- เป็นไปตามพระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมถึง (ฉบบัท่ี 2)พ.ศ. 2549  
- เป็นไปตามพระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และท่ี
แกไ้ขเพิ่มเติมถึง (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ.2560 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยอาสาสมคัร
ทอ้งถ่ินรักษโ์ลก พ.ศ. 2561 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)    

ยทุธศาสตร์ท่ี  4  หนา้ 134   ล าดบัท่ี  9 
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โครงการประชาชนร่วมใจติดตั้งบ่อดกัไขมนั จ านวน 10,000 บาท 

      

  

เพื่อเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการประชาชนร่วมใจติดตั้งบ่อดกั
ไขมนั เช่น ค่าวสัดุอุปกรณ์  ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเอกสาร    
ค่าป้ายไวนิล  และค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ ท่ีจ าเป็นในการด าเนินการตาม
โครงการ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ย ค่าใชจ่้ายในการ
จดังาน การจดัการแข่งขนักีฬา และการส่งนกักีฬา เขา้ร่วมการ
แข่งขนักีฬาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2559 

- เป็นไปตามพระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแกไ้ข
เพิ่มเติมถึง (ฉบบัท่ี 14) พ.ศ. 2562  

- เป็นไปตามพระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมถึง (ฉบบัท่ี 2)พ.ศ. 2549  
- เป็นไปตามพระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และท่ี
แกไ้ขเพิ่มเติมถึง (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ.2560 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยอาสาสมคัร
ทอ้งถ่ินรักษโ์ลก พ.ศ. 2561 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 

ยทุธศาสตร์ท่ี  4   หนา้ท่ี  133   ล าดบัท่ี  7   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

      



208 

 

    
โครงการป้องกนัและควบคุมโรคไขเ้ลือดออกในชุมชน จ านวน 100,000 บาท 

      

  

เพื่อเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการป้องกนัและควบคุมโรค
ไขเ้ลือดออกในชุมชน เช่น ค่าวสัดุอุปกรณ์ ค่าเอกสาร ค่าป้าย  
ไวนิล ค่าสมนาคุณวิทยากร และค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ ท่ีจ าเป็นในการ
ด าเนินการตามโครงการ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ย ค่าใชจ่้ายในการ
จดังาน การจดัการแข่งขนักีฬา และการส่งนกักีฬา เขา้ร่วมการ
แข่งขนักีฬาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2559 

- เป็นไปตามพระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแกไ้ข
เพิ่มเติมถึง (ฉบบัท่ี 14) พ.ศ. 2562  

- พระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ข
เพิ่มเติมถึง (ฉบบัท่ี 2)พ.ศ. 2549 

- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)   

ยทุธศาสตร์ท่ี  6   หนา้ 150   ล าดบัท่ี  7 
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โครงการป้องกนัและควบคุมโรคติดต่อท่ีเกิดจากสัตวสู่์คน จ านวน 10,000 บาท 

      

  

เพื่อเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการป้องกนัและควบคุมโรคติดต่อท่ี
เกิดจากสัตวสู่์คน เช่น ค่าวสัดุอุปกรณ์ ค่าเอกสาร ค่าป้ายไวนิล
ค่าสมนาคุณวิทยากร และค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ ท่ีจ าเป็นในการ
ด าเนิน  การตามโครงการ 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ย ค่าใชจ่้ายในการ
จดังาน การจดัการแข่งขนักีฬา และการส่งนกักีฬา เขา้ร่วมการ
แข่งขนักีฬาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามพระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแกไ้ข
เพิ่มเติมถึง (ฉบบัท่ี 14) พ.ศ. 2562  
- พระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ข
เพิ่มเติมถึง (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2549  

- พระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ.2560 
- พระราชบญัญติัโรคระบาดสัตว ์พ.ศ.2558 

- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)    

ยทุธศาสตร์ท่ี   6   หนา้ 150   ล าดบัท่ี 6 
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โครงการแปรรูปขยะอินทรียล์ดโลกร้อน จ านวน 20,000 บาท 

      

  

เพื่อเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการแปรรูปขยะอินทรียล์ดโลก
ร้อน เช่น ค่าวสัดุอุปกรณ์ ค่าเอกสาร ค่าป้ายไวนิล  
ค่าสมนาคุณวิทยากร และค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ ท่ีจ าเป็นในการ
ด าเนินการตามโครงการ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ย ค่าใชจ่้ายในการ
จดังาน การจดัการแข่งขนักีฬา และการส่งนกักีฬา เขา้ร่วมการ
แข่งขนักีฬาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2559 

- เป็นไปตามพระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแกไ้ข
เพิ่มเติมถึง (ฉบบัท่ี 14) พ.ศ. 2562  

- พระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ข
เพิ่มเติมถึง (ฉบบัท่ี 2)พ.ศ. 2549  

- พระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ.2560 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยอาสาสมคัร
ทอ้งถ่ินรักษโ์ลก พ.ศ. 2561 

- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)     

ยทุธศาสตร์ท่ี  4  หนา้ท่ี 132   ล าดบัท่ี  4 
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โครงการเฝ้าระวงัและป้องกนัโรคระบบทางเดินหายใจ จ านวน 10,000 บาท 

      

  

เพื่อเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการเฝ้าระวงัและป้องกนัโรคระบบ
ทางเดินหายใจ เช่น ค่าวสัดุอุปกรณ์ ค่าเอกสาร  ค่าสมนาคุณ
วิทยากร  ค่าป้ายไวนิล  และค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ ท่ีจ าเป็นในการ
ด าเนินการตามโครงการ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ย ค่าใชจ่้ายในการ
จดังาน การจดัการแข่งขนักีฬา และการส่งนกักีฬา เขา้ร่วมการ
แข่งขนักีฬาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2559 

- เป็นไปตามพระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแกไ้ข
เพิ่มเติมถึง (ฉบบัท่ี 14) พ.ศ. 2562  

- พระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ข
เพิ่มเติมถึง (ฉบบัท่ี 2)พ.ศ. 2549 

- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)   

ยทุธศาสตร์ท่ี  6  หนา้  151  ล าดบัท่ี  11 

      

    
โครงการเฝ้าระวงัและป้องกนัโรคระบบทางเดินอาหาร จ านวน 10,000 บาท 

      

  

เพื่อเป็นค่าใชจ่้ายโครงการเฝ้าระวงัและป้องกนัโรคระบบ
ทางเดินอาหาร เช่น ค่าวสัดุอุปกรณ์ ค่าเอกสาร  ค่าสมนาคุณ
วิทยากร  ค่าป้ายไวนิล  และค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ ท่ีจ าเป็นในการ
ด าเนินการตามโครงการ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ย ค่าใชจ่้ายในการ
จดังาน การจดัการแข่งขนักีฬา และการส่งนกักีฬา เขา้ร่วมการ
แข่งขนักีฬาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2559 

- เป็นไปตามพระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแกไ้ข
เพิ่มเติมถึง (ฉบบัท่ี 14) พ.ศ. 2562  

- พระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ข

      



212 

 

เพิ่มเติมถึง (ฉบบัท่ี 2)พ.ศ. 2549 

- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)ยทุธศาสตร์
ท่ี  6  หนา้  148  ล าดบัท่ี  1 

  
    

โครงการพฒันาเครือข่ายดา้นการเฝ้าระวงัป้องกนัและควบคุม
โรคติดต่อ 

จ านวน 10,000 บาท 

      

  

เพื่อเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการพฒันาเครือข่ายดา้นการเฝ้าระวงั
ป้องกนัและควบคุมโรคติดต่อ เช่น ค่าวสัดุอุปกรณ์ ค่า
เอกสาร  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าป้ายไวนิล  และค่าใชจ่้าย
อ่ืน ๆ ท่ีจ าเป็นในการด าเนินการตามโครงการ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ย ค่าใชจ่้ายในการ
จดังาน การจดัการแข่งขนักีฬา และการส่งนกักีฬา เขา้ร่วมการ
แข่งขนักีฬาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2559 

- เป็นไปตามพระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแกไ้ข
เพิ่มเติมถึง (ฉบบัท่ี 14) พ.ศ. 2562  

- พระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ข
เพิ่มเติมถึง (ฉบบัท่ี 2)พ.ศ. 2549 

- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)   
ยทุธศาสตร์ท่ี  6  หนา้  152  ล าดบัท่ี  12 
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โครงการฟ้ืนฟูและพฒันาล าน ้า คูคลอง เพื่อส่ิงแวดลอ้มและคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน 

จ านวน 10,000 บาท 

      

  

 

เพื่อเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการฟ้ืนฟูและพฒันาล าน ้า คู  คลอง
เพื่อส่ิงแวดลอ้มและคุณภาพชีวิตของประชาชน  เช่น ค่าวสัดุ
อุปกรณ์ ค่าเอกสาร ค่าป้ายไวนิล ค่าสมนาคุณวิทยากร และ
ค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ ท่ีจ าเป็นในการด าเนินการตามโครงการ 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ย ค่าใชจ่้ายในการ
จดังาน การจดัการแข่งขนักีฬา และการส่งนกักีฬา เขา้ร่วมการ
แข่งขนักีฬาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามพระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแกไ้ข
เพิ่มเติมถึง (ฉบบัท่ี 14) พ.ศ. 2562  
- พระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ข
เพิ่มเติมถึง (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2549  
- พระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ. 2535/พระราชบญัญติั
รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บา้นเมือง พ.ศ. 2535 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม 
(ฉบบัท่ี 2)พ.ศ. 2560  

-พรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ.
2535 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมถึง  
(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2561 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยอาสาสมคัร
ทอ้งถ่ินรักษโ์ลก พ.ศ. 2561 

- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)    
ยทุธศาสตร์ท่ี 4 หนา้ท่ี  135  ล าดบัท่ี  14 
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โครงการส่งเสริมและพฒันาการจดัการคาร์บอนฟุตพร้ินเพื่อมุ่งสู่
การเป็นเมืองลดคาร์บอน เทศบาลต าบลป่าซาง 

จ านวน 10,000 บาท 

      

  

 
เพื่อเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการส่งเสริมและพฒันาการจดัการ
คาร์บอนฟุตพร้ินเพื่อมุ่งสู่การเป็นเมืองลดคาร์บอน เทศบาล
ต าบลป่าซาง เช่น ค่าวสัดุอุปกรณ์ ค่าเอกสาร  ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าป้ายไวนิล  และค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ ท่ีจ าเป็นในการ
ด าเนิน การตามโครงการ 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ย ค่าใชจ่้ายในการ
จดังาน การจดัการแข่งขนักีฬา และการส่งนกักีฬา เขา้ร่วมการ
แข่งขนักีฬาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามพระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแกไ้ข
เพิ่มเติมถึง (ฉบบัท่ี 14) พ.ศ. 2562 
- พระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ข
เพิ่มเติมถึง (ฉบบัท่ี 2)พ.ศ. 2549  
-พระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ. 2535/พระราชบญัญติั
รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บา้นเมือง พ.ศ. 2535 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม 
(ฉบบัท่ี 2)พ.ศ. 2560 

- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 
ยทุธศาสตร์ท่ี  4  หนา้ท่ี   134   ล าดบัท่ี  11 
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โครงการสัตวป์ลอดโรค คนปลอดภยัจากโรคพิษสุนขับา้ จ านวน 50,000 บาท 

      

  

เพื่อเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการสัตวป์ลอดโรค คนปลอดภยั 
จากโรคพิษสุนขับา้ เช่น ค่าวสัดุอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร  

ค่าเอกสาร ค่าป้ายไวนิล และค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ ท่ีจ าเป็นในการ
ด าเนินการตามโครงการ 
- ตามพระปณิธานศาสตราจารย ์ดร. สมเด็จพระนอ้งนางเธอเจา้
ฟ้าจุฬาภรณวลยัลกัษ ์อคัรราชกุมารี กรมพระศรีสวางควฒันวร
ขตัติยราชนารี 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ย ค่าใชจ่้ายในการ
จดังาน การจดัการแข่งขนักีฬา และการส่งนกักีฬา เขา้ร่วมการ
แข่งขนักีฬาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามพระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแกไ้ข
เพิ่มเติมถึง (ฉบบัท่ี 14) พ.ศ. 2562  

- เป็นไปตามพระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมถึง (ฉบบัท่ี 2)พ.ศ. 2549 

- เป็นไปตามพระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ. 2535/
พระราชบญัญติัโรคพิษสุนขับา้ พ.ศ. 2535  

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยวิธีการ
งบประมาณฯพ.ศ. 2541แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 3)พ.ศ. 2543 

- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 

ยทุธศาสตร์ท่ี  6   หนา้ท่ี   151   ล าดบัท่ี  10 
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โครงการอนุรักษท์รัพยากรน ้ า จ านวน 10,000 บาท 

      

  

เพื่อเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการอนุรักษท์รัพยากรน ้า เช่น ค่าวสัดุ
อุปกรณ์ ค่าเอกสาร ค่าป้ายไวนิล ค่าสมนาคุณวิทยากรและ
ค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ ท่ีจ าเป็นในการด าเนินการตามโครงการ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ย ค่าใชจ่้ายในการ
จดังาน การจดัการแข่งขนักีฬา และการส่งนกักีฬา เขา้ร่วมการ
แขง่ขนักีฬาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามพระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแกไ้ข
เพิ่มเติมถึง (ฉบบัท่ี 14) พ.ศ. 2562  
- เป็นไปตามพระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมถึง (ฉบบัท่ี 2)
พ.ศ. 2549  

- เป็นไปตามพระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 

- เป็นไปตามพระราชบญัญติัรักษาความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของบา้นเมือง พ.ศ. 2535 และท่ีแกไ้ข
เพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2)พ.ศ. 2560  
- เป็นไปตามพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ.2535 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมถึง  
(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2561 

- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)    
ยทุธศาสตร์ท่ี  4 หนา้ท่ี  132  ล าดบัท่ี  5 
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   ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 50,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซมทรัพยสิ์นของเทศบาลท่ีช ารุด
เสียหาย ใหส้ามารถใชง้านไดต้ามปกติ   เป็นไปตามหนงัสือกรม
ส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน  ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว1657  

ลงวนัท่ี 16 กรกฎาคม 2556  เร่ือง รูปแบบและการจ าแนก
ประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  

      

   ค่าวัสด ุ รวม 445,000 บาท 

   วสัดุส านกังาน จ านวน 30,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุส านักงานและจดัซ้ือส่ิงของเคร่ืองใช้ต่าง ๆ
เช่น กระดาษ ปากกา  ดินสอ ไม้บรรทดั เป็ก  คลิป  เคร่ืองเย็บ
กระดาษ ลวดเยบ็ กาว  หนังสือพิมพ์  ส่ิงพิมพ์ท่ีได้จากการจา้ง
ซ้ือหรือจ้างพิมพ์  ฯลฯ  ตลอดจนส่ิงของเคร่ืองใช้ท่ีจ าเป็นใน
ส านักงาน  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน      
ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248  ลงวนัท่ี  27 มิถุนายน  2559  

เร่ือง แนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจดัเป็นวสัดุและครุภณัฑต์าม
หลกัการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

      

   วสัดุไฟฟ้าและวิทย ุ จ านวน 10,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟ      

ขาหลอดฟลูออเรสเซนต ์ เทปพนัสายไฟ สวิทซ์ไฟฟ้า เบรกเกอร์
บาลาสต ์ฯลฯ ส าหรับซ่อมแซมหรือเปล่ียนอุปกรณ์ไฟฟ้าท่ีช ารุด
เสียหาย  ตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนท่ีสุด
ท่ี มท 0808.2/ว 1248  ลงวนัท่ี 27 มิถุนายน  2559  เร่ือง แนว
ทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจดัเป็นวสัดุและครุภณัฑต์ามหลกัการ
จ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ  
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   วสัดุงานบา้นงานครัว จ านวน 20,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าส่ิงของเคร่ืองใชต้่างๆ เช่น แปรง ไมก้วาด น ้ายา
ลา้งจาน  น ้ายาลา้งหอ้งน ้า  สบู่  ผงซกัฟอก  แกว้น ้า จาน   ชาม
ถงัขยะ ฯลฯ ตลอดจนวสัดุอุปกรณ์อนัเก่ียวเน่ืองกบัวสัดุงานบา้น
งานครัว ตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนท่ีสุด
ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวนัท่ี 27 มิถุนายน 2559 เร่ือง แนวทาง 
การพิจารณาส่ิงของท่ีจดัเป็นวสัดุและครุภณัฑต์ามหลกัการ
จ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ  

      

   วสัดุก่อสร้าง จ านวน 10,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่า คอ้น  ตะปู จอบ  เสียม  เล่ือย เหลก็เส้น  เหลก็
ท่อ กระเบ้ืองหลงัคา  อิฐ  ปูน  ปูนขาว  สี  ทินเนอร์  ตลบัเมตร
ไมต้่างๆ  ท่อน ้า  ท่อปูน  อุปกรณ์ประปา โถส้วม อ่างลา้งมือ
ลูกรัง ฯลฯ ตลอดจนวสัดุอุปกรณ์อนัเก่ียวเน่ืองกบัวสัดุก่อสร้าง
ตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท
0808.2/ว 1248 ลงวนัท่ี 27 มิถุนายน 2559 เร่ือง แนวทาง การ
พิจารณาส่ิงของท่ีจดัเป็นวสัดุและครุภณัฑต์ามหลกัการจ าแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
  

      

   วสัดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 10,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าแบตเตอร่ี  ยางใน  ยางนอก  สายไมล ์ หวัเทียนน ้า
กลัน่ อะไหล่ ฯลฯ รถจกัรยานยนต ์รถยนตเ์คร่ืองจกัรกลต่างๆ
ตลอดจนวสัดุอุปกรณ์อนัเก่ียวเน่ืองกบัวสัดุยานพาหนะและ
ขนส่ง  ตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนท่ีสุด 
ท่ี มท 0808.2/ว1248 ลงวนัท่ี 27 มิถุนายน 2559  เร่ือง แนว
ทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจดัเป็นวสัดุและครุภณัฑต์ามหลกัการ
จ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
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   วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 250,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่า น ้ามนัดีเซล  น ้ามนัเบนซิน  น ้ามนัซุปเปอร์
น ้ามนัเคร่ือง ฯลฯ   ส าหรับรถยนต ์รถจกัรยานยนตเ์คร่ือง 
จกัรกลต่าง ๆ ท่ีใชใ้นราชการกองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม
ตามหนงัสือ  กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท
0808.2/ว 1248 ลงวนัท่ี 27 มิถุนายน 2559 เร่ือง แนวทางการ
พิจารณาส่ิงของท่ีจดัเป็นวสัดุและครุภณัฑต์ามหลกัการจ าแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ  

      

   วสัดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย ์ จ านวน 40,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าแอลกอฮอล ์ออกซิเจน น ้ายาต่าง ๆถุงมือ เวชภณัฑ ์
ตลอดจนวสัดุอุปกรณ์อนัเก่ียวเน่ืองกบัวสัดุวิทยา ศาสตร์หรือ
การแพทย ์ ตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน  
ด่วนท่ีสุด  ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวนัท่ี  27 มิถุนายน 2559

เร่ือง แนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจดัเป็นวสัดุและครุภณัฑต์าม
หลกัการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ  

      

   วสัดุการเกษตร จ านวน 10,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าสารเคมีป้องกันและก าจัดศัตรูพืช วสัดุเพาะช า
ปุ๋ ย  พนัธ์ไมด้อกไมป้ระดับ  ดินส าหรับปลูก  สปริงเกอร์ผา้ใบ
หรือผา้พลาสติก ฯลฯ  ตลอดจนวสัดุอุปกรณ์อนัเก่ียวเน่ืองกับ
วสัดุการเกษตร   ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน
ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248  ลงวนัท่ี 27 มิถุนายน  2559

เร่ือง แนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจดัเป็นวสัดุและครุภณัฑต์าม
หลกัการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
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   วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 20,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษเขียนโปสเตอร์   สี  พู่กัน  ฟิล์ม   รูปสี
หรือขาวด าท่ีไดจ้ากการลา้งอดั-ขยาย ไมอ้ดั  ป้ายผา้ ป้ายไวนิล
ฯลฯ ตลอดจนวสัดุอุปกรณ์อันเก่ียวเน่ืองกับวสัดุโฆษณาและ
เผยแพร่  ตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนท่ีสุด
ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวนัท่ี 27 มิถุนายน 2559    เร่ือง แนว
ทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจดัเป็นวสัดุและครุภณัฑ์ตามหลกัการ
จ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

      

   วสัดุเคร่ืองแต่งกาย จ านวน 25,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าเส้ือ กางเกง ถุงเทา้ รองเทา้ เคร่ืองแบบ เขม็ขดั
หมวก  ถุงมือ ฯลฯ ส าหรับใชใ้นงานจดัเก็บขยะมูลฝอยและส่ิง
ปฏิกูลตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนท่ีสุด
ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวนัท่ี 27 มิถุนายน 2559  เร่ือง แนว
ทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจดัเป็นวสัดุและครุภณัฑต์ามหลกัการ
จ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ  

      

   วสัดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 20,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าแผ่น หรือจานบันทึกข้อมูล  เทปบันทึกข้อมูล
หัวพิมพห์รือแถบพิมพ ์เมาส์ ตลบัหมึกส าหรับเคร่ืองพิมพ์  สาย
ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ตลอดจนวสัดุอุปกรณ์อนัเก่ียวเน่ืองกบั
วัสดุคอมพิวเตอร์     ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ทอ้งถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248   ลงวนัท่ี 27 มิถุนายน
2559  เร่ือง แนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจัดเป็นวัสดุและ
ครุภณัฑต์ามหลกัการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
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  งบลงทุน รวม 80,000 บาท 
   ค่าครุภัณฑ์ รวม 80,000 บาท 
   ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์       
    ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ ์ จ านวน 80,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาครุภณัฑข์นาดใหญ่ท่ีช ารุดเสียหาย  

ใหส้ามารถใชง้านไดต้ามปกติ  เป็นไปตามหนงัสือกรมส่งเสริม
การปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว1657  ลงวนัท่ี 16

กรกฎาคม 2556  เร่ือง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ -
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน   

      

  งบเงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท 
   เงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท 
   เงินอุดหนุนเอกชน       

    
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น หมู่ 1 ต าบลปากบ่อง  
(โครงการพระราชด าริดา้นสาธารณสุข) 

จ านวน 20,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้นตามโครงการตาม
พระราชด าริดา้นสาธารณสุข ดงัน้ี 

1.โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของ สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
2.โครงการตรวจสุขภาพ เคล่ือนท่ี สมเด็จพระเจา้นอ้งนาง
เธอ เจา้ฟ้าจุฬาภรณวลยัลกัษณ์ อคัรราชกุมารีฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงินอุดหนุนของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ 2559  แกไ้ขเพิ่มเติม  
(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2563 

- เป็นไปตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วน
มาก ท่ี มท 0808.2/ว1657  ลงวนัท่ี 16 กรกฎาคม 2556
เร่ือง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม  
คร้ังท่ี  4/2563  ยทุธศาสตร์ท่ี  6  หนา้ท่ี   34  ล าดบัท่ี  6 
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อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น หมู่ 1 ต าบลป่าซาง  
(โครงการพระราชด าริดา้นสาธารณสุข) 

จ านวน 20,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้นตามโครงการตาม
พระราชด าริดา้นสาธารณสุข ดงัน้ี  
1.การปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของ สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

2.การส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามยัแม่และเด็ก
ของ สมเด็จพระกนิษฐาธราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงินอุดหนุนของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ 2559  แกไ้ขเพิ่มเติม  

(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2563 
- เป็นไปตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนมาก
ท่ี มท 0808.2/ว1657  ลงวนัท่ี 16 กรกฎาคม 2556เร่ือง รูปแบบ
และการจ าแนกประเภทรายรับ - รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม  

คร้ังท่ี 4/2563  ยทุธศาสตร์ท่ี 6  หนา้ท่ี  30  ล าดบัท่ี   1 
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อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น หมู่ 2 ต าบลปากบ่อง  
(โครงการพระราชด าริดา้นสาธารณสุข) 

จ านวน 20,000 บาท 

      

  

เพือ่จ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้นตามโครงการตาม
พระราชด าริดา้นสาธารณสุข ดงัน้ี 

1.โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของ สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

2.โครงการตรวจสุขภาพ เคล่ือนท่ี สมเด็จพระเจา้นอ้งนางเธอ 
เจา้ฟ้าจุฬาภรณวลยัลกัษณ์ อคัรราชกุมารีฯ 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยเงินอุดหนุนของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ 2559  แกไ้ขเพิ่มเติม  

(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2563 

- เป็นไปตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนมาก
ท่ี มท 0808.2/ว1657 ลงวนัท่ี 16 กรกฎาคม 2556 เร่ือง รูปแบบ
และการจ าแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม  

คร้ังท่ี 4/2563 ยทุธศาสตร์ท่ี 6  หนา้ท่ี  35  ล าดบัท่ี   7 
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อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น หมู่ 2 ต าบลป่าซาง  
(โครงการพระราชด าริดา้นสาธารณสุข) 

จ านวน 20,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้นตามโครงการตาม
พระราชด าริดา้นสาธารณสุข ดงัน้ี 

1.โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของ สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

2.การควบคุมโรคหนอนพยาธิ ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงินอุดหนุนของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ 2559  แกไ้ขเพิ่มเติม  
(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2563 

- เป็นไปตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนมาก
ท่ี มท 0808.2/ว1657 ลงวนัท่ี 16 กรกฎาคม 2556 เร่ือง รูปแบบ
และการจ าแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม  
คร้ังท่ี 4/2563 ยทุธศาสตร์ท่ี 6  หนา้ท่ี  31  ล าดบัท่ี   2 
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อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น หมู่ 3 ต าบลปากบ่อง  
(โครงการพระราชด าริ ดา้นสาธารณสุข) 

จ านวน 20,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้นตามโครงการตาม
พระราชด าริดา้นสาธารณสุข ดงัน้ี 

1.โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของ สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

2.โครงการตรวจสุขภาพ เคล่ือนท่ี สมเด็จพระเจา้นอ้งนางเธอ 
เจา้ฟ้าจุฬาภรณวลยัลกัษณ์ อคัรราชกุมารีฯ 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงินอุดหนุนของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ 2559  แกไ้ขเพิ่มเติม  

(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2563 

- เป็นไปตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนมาก
ท่ี มท 0808.2/ว1657 ลงวนัท่ี 16 กรกฎาคม 2556 เร่ือง รูปแบบ
และการจ าแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม  

คร้ังท่ี 4/2563 ยทุธศาสตร์ท่ี 6  หนา้ท่ี  36   ล าดบัท่ี   8 
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อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น หมู่ 3 ต าบลป่าซาง  
(โครงการพระราชด าริดา้นสาธารณสุข) 

จ านวน 20,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้นตามโครงการตาม
พระราชด าริดา้นสาธารณสุข ดงัน้ี 

1.การควบคุมโรคมาลาเรีย ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้  
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 

2.โครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูกสภากาชาดไทย พระ
เจา้วรวงศเ์ธอ พระองคเ์จา้โสมสวลี กรมหม่ืนสุทธนารีนาถ 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงินอุดหนุนของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ 2559  แกไ้ขเพิ่มเติม  

(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2563 

- เป็นไปตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนมาก
ท่ี มท 0808.2/ว1657 ลงวนัท่ี 16 กรกฎาคม 2556 เร่ือง รูปแบบ
และการจ าแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม  

คร้ังท่ี 4/2563 ยทุธศาสตร์ท่ี 6  หนา้ท่ี  32  ล าดบัท่ี   3 
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อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น หมู่ 4 ต าบลปากบ่อง  
(โครงการพระราชด าริดา้นสาธารณสุข) 

จ านวน 20,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้นตามโครงการตาม
พระราชด าริดา้นสาธารณสุข ดงัน้ี 

1.โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของ สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

2.โครงการตรวจสุขภาพ เคล่ือนท่ี สมเด็จพระเจา้นอ้งนางเธอ 
เจา้ฟ้าจุฬาภรณวลยัลกัษณ์ อคัรราชกุมารีฯ 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงินอุดหนุนของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ 2559  แกไ้ขเพิ่มเติม  

(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2563 

- เป็นไปตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนมาก
ท่ี มท 0808.2/ว1657 ลงวนัท่ี 16 กรกฎาคม 2556  

เร่ืองรูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม  

คร้ังท่ี 4/2563  ยทุธศาสตร์ท่ี 6  หนา้ท่ี   37  ล าดบัท่ี   9 
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อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น หมู่ 4 ต าบลป่าซาง  
(โครงการพระราชด าริดา้นสาธารณสุข) 

จ านวน 20,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้นตามโครงการตาม
พระราชด าริดา้นสาธารณสุข ดงัน้ี 

1.การควบคุมโรคมาลาเรีย ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้  
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 

2.โครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูกสภากาชาดไทย  
พระเจา้วรวงศเ์ธอ พระองคเ์จา้โสมสวลี กรมหม่ืนสุทธนารีนาถ 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงินอุดหนุนของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ 2559  แกไ้ขเพิ่มเติม  

(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2563 

- เป็นไปตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนมาก
ท่ี มท 0808.2/ว1657 ลงวนัท่ี 16 กรกฎาคม 2556 เร่ือง รูปแบบ
และการจ าแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพิม่เติม  

คร้ังท่ี 4/2563 ยทุธศาสตร์ท่ี 6  หนา้ท่ี   33  ล าดบัท่ี   4 
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อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น หมู่ 5 ต าบลปากบ่อง  
(โครงการพระราชด าริดา้นสาธารณสุข) 

จ านวน 20,000 บาท 

      

  

เพือ่จ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้นตามโครงการ 
ตามพระราชด าริดา้นสาธารณสุข ดงัน้ี 

1.โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของ สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

2.โครงการตรวจสุขภาพ เคล่ือนท่ี สมเด็จพระเจา้นอ้งนางเธอ 
เจา้ฟ้าจุฬาภรณวลยัลกัษณ์ อคัรราชกุมารีฯ 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงินอุดหนุนของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ 2559  แกไ้ขเพิ่มเติม  

(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2563 

- เป็นไปตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนมาก
ท่ี มท 0808.2/ว1657 ลงวนัท่ี 16 กรกฎาคม 2556 เร่ือง รูปแบบ
และการจ าแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม  

คร้ังท่ี 4/2563 ยทุธศาสตร์ท่ี 6  หนา้ท่ี  38  ล าดบัท่ี   10 
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อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น หมู่ 5 ต าบลป่าซาง  
(โครงการพระราชด าริ ดา้นสาธารณสุข) 

จ านวน 20,000 บาท 

      

  

1.การควบคุมโรคมาลาเรีย ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้  
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 

2.โครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูกสภากาชาดไทย  

พระเจา้วรวงศเ์ธอ พระองคเ์จา้โสมสวลี กรมหม่ืนสุทธนารีนาถ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงินอุดหนุนของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ 2559  แกไ้ขเพิ่มเติม  
(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2563 

- เป็นไปตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนมาก
ท่ี มท 0808.2/ว1657 ลงวนัท่ี 16 กรกฎาคม 2556 เร่ือง รูปแบบ
และการจ าแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม  
คร้ังท่ี 4/2563 ยทุธศาสตร์ท่ี 6  หนา้ท่ี  33  ล าดบัท่ี  5 
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แผนงานเคหะและชุมชน 
  

 งานบริหารท่ัวไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน รวม 6,082,400 บาท 
  งบบุคลากร รวม 3,216,900 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 3,216,900 บาท 

   เงินเดือนพนกังาน จ านวน 2,541,640 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนกังานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุง
เงินเดือน จ านวน  7 อตัรา โดยค านวณตั้งจ่ายไว ้ 12 เดือน  

ตามแผนอตัราก าลงั 3 ปี (พ.ศ. 2561-2563)  
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนกังานเทศบาลจงัหวดั
ล าพูน เร่ืองหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขเก่ียวกบัการใหพ้นกังาน
เทศบาลไดรั้บเงินเดือน พ.ศ. 2558  

      

   
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนกังาน จ านวน 67,200 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนกังาน  ดงัน้ี 

(1) ค่าตอบแทนรายเดือนผูอ้  านวยการกองช่าง                      
(นกับริหารงานช่าง ระดบักลาง) ในอตัรา  เดือนละ 5,600 บาท
จ านวน 12 เดือน  เป็นเงิน 67,200  บาท                              
ตามประกาศคณะกรรมการพนกังานเทศบาลจงัหวดัล าพูน     
เร่ืองหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขเก่ียวกบัอตัราเงินเดือนและวิธีการ
จ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบบัท่ี 7) ลงวนัท่ี 
3 พฤษภาคม พ.ศ.2559 
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   เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 103,200 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งพนกังานเทศบาล ดงัน้ี 

1.ผูอ้  านวยการกองช่าง  ในอตัรา เดือนละ  5,600 บาท   
2.หวัหนา้ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง  ในอตัราเดือนละ
1,500  บาท   
3.หวัหนา้ฝ่ายการโยธา  ในอตัราเดือนละ  1,500  บาท   

โดยค านวณตั้งจ่ายไว ้ 12 เดือน ตามประกาศคณะกรรมการ
พนกังานเทศบาลจงัหวดัล าพูน  เร่ืองหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไข
เก่ียวกบัอตัราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์
ตอบแทนอ่ืน  (ฉบบัท่ี 7)  ลงวนัท่ี  3  พฤษภาคม  พ.ศ. 2559  

      

   ค่าจา้งลูกจา้งประจ า จ านวน 504,860 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งลูกจา้งประจ าพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน
จ านวน   2  อตัรา โดยค านวณตั้งจ่ายไว ้12 เดือนตามแผน
อตัราก าลงั 3 ปี (พ.ศ. 2561-2563)  
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนกังานเทศบาลจงัหวดั
ล าพูน เร่ือง ก าหนดอตัราค่าจา้งและการใหลู้กจา้งของเทศบาล
ไดรั้บค่าจา้ง (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ.2561 

      

  
งบด าเนินงาน รวม 2,702,000 บาท 

   ค่าตอบแทน รวม 95,000 บาท 

   ค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ จ านวน 10,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ
ใหแ้ก่ พนกังาน ลูกจา้งประจ าและพนกังานจา้งท่ีมาปฏิบติังาน
นอกเวลาราชการ 
- เป็นไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.4/ว 4562 
ลงวนัท่ี 15  พฤษภาคม 2550 เร่ือง การเบิกจ่ายเงินตอบแทนการ
ปฏิบติังานนอกวลา ราชการขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
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   ค่าเช่าบา้น จ านวน 60,000 บาท 

      

  

เพือ่จ่ายเป็นค่าเช่าบา้น  ค่าเช่าซ้ือ ของพนกังานเทศบาลซ่ึงมีสิทธิ
เบิกค่าเช่าบา้นไดต้ามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยค่าเช่า
บา้นของขา้ราชการส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ.2562 

      

   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 25,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ค่าบ ารุงการศึกษาและ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่าง ๆ ให้แก่ ผูบ้ริหาร พนักงานเทศบาล
ลูกจา้งประจ าของเทศบาล ซ่ึงมีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษา
บุตรได้  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวสัดิการ
เก่ียวกบัการศึกษาบุตรของพนกังานส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2541 และ
แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 3 ) พ.ศ.2549 และตามหนังสือกรมบญัชี 
กลาง  ท่ี กค 0422.32/ว 257  ลงวนัท่ี 28 มิถุนายน 2559  

      

   ค่าใช้สอย รวม 1,422,000 บาท 
   รายจ่ายเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ       
    รายจ่ายเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ จ านวน 1,332,000 บาท 

      

  

เพือ่จ่ายเป็นค่าโฆษณาและเผยแพร่  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเยบ็
หนงัสือหรือเขา้ปกหนงัสือ ค่าจา้งเหมาบริการ ค่าธรรมเนียม
ต่างๆ  ค่ารังวดัท่ีดิน ค่าตรวจวิเคราะห์น ้าประปา  
- เป็นไปตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนมาก
ท่ี มท 0808.2/ว 1657 ลงวนัท่ี 16 กรกฎาคม 2556 เร่ืองรูปแบบ
และการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
- เป็นไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท.0808.2/ว 254

ลงวนัท่ี 15 มกราคม 2563 เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละอตัราค่าใชจ่้าย
ประกอบการพจิารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปี ท่ีเบิกจ่ายใน
ลกัษณะค่าใชส้อย วสัดุ และค่าสาธารณูปโภค 
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- เป็นไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 4044

ลงวนัท่ี 10 กรกฎาคม  2563 เร่ือง หลกัเกณฑก์ารด าเนินการจา้ง
เอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจา้งเหมาบริการขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
  

   
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ 

      

    ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 30,000 บาท 

      

  

เพื่อเป็นค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจกัรและ
นอกราชอาณาจกัร  เช่น  ค่าเบ้ียเล้ียงการเดินทาง  ค่าเช่าท่ีพกั ค่า
พาหนะ ค่าธรรมเนียมลงทะเบียนต่าง ๆ ของพนักงานเทศบาล
ตลอดจนลูกจา้งเทศบาล ฯ ท่ีมีความจ าเป็นตอ้งเดินทางไปติดต่อ
ราชการ  อบรมสัมมนา  สอบคดัเลือก และมีสิทธิตามระเบียบท่ี
ราชการก าหนดถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง  มหาดไทยว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเขา้รับการฝึกอบรมของ
เจา้หนา้ท่ีทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2557 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยค่ าใช้ จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้า ท่ี
ทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2555 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ.2561  

      

    
โครงการพฒันาศกัยภาพคณะกรรมการตรวจรับงานจา้งเทศบาล
ต าบลป่าซาง 

จ านวน 10,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการพฒันาศกัยภาพคณะกรรมการ
ตรวจรับงานจา้งเทศบาลต าบลป่าซาง เช่น ค่าวสัดุอุปกรณ์  ค่า
เอกสาร  ป้ายไวนิล  ค่าวิทยากรค่าอาหารค่าอาหารวา่งพร้อม
เคร่ืองด่ืม  และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีจ าเป็นในการด าเนินการตาม
โครงการ  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยค่าใชจ่้ายในการ
ฝึกอบรมและเขา้รับการฝึกอบรมของเจา้หนา้ท่ีทอ้งถ่ิน
พ.ศ. 2557 

- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561- 2565) 
ยทุธศาสตร์ท่ี  7  หนา้ท่ี  166  ล าดบัท่ี  1 
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   ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 50,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซมทรัพยสิ์นของเทศบาลท่ีช ารุด
เสียหาย ให้สามารถใชง้านไดต้ามปกติ   เป็นไปตามหนงัสือกรม
ส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน  ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว1657  

ลงวัน ท่ี  16 กรกฎาคม  2556 เร่ือง  รูปแบบและการจ าแนก
ประเภทรายรับ  - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
  

      

   ค่าวัสด ุ รวม 505,000 บาท 

   วสัดุส านกังาน จ านวน 20,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุส านกังานและจดัซ้ือส่ิงของเคร่ืองใชต้่าง ๆ
เช่น กระดาษ ปากกา  ดินสอ ไมบ้รรทดั คลิป  เป็ก  ลวดเยบ็
กาว  เคร่ืองเยบ็กระดาษ  หนงัสือพิมพ ์ ส่ิงพิมพ ์ ท่ีไดจ้ากการ
จา้งซ้ือหรือจา้งพิมพ  ฯลฯ  ตลอดจนส่ิงของเคร่ืองใชท่ี้จ าเป็น  
ในส านกังาน ตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน   
ด่วนท่ีสุดท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวนัท่ี  27 มิถุนายน  2559

เร่ือง แนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจดัเป็นวสัดุและครุภณัฑต์าม
หลกัการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

      

   วสัดุไฟฟ้าและวิทย ุ จ านวน 200,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุอุปกรณ์ไฟฟ้า  เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟ เทป
พนัสายไฟ  สวิทซ์ไฟฟ้า ขาหลอดฟลูออเรสเซนต ์เบรกเกอร์   
บาลาสต ์ฯลฯ ส าหรับซ่อมแซมหรือเปล่ียนอุปกรณ์ไฟฟ้าท่ีช ารุด
เสียหาย  ตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนท่ีสุด 
ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวนัท่ี 27 มิถุนายน 2559  เร่ือง แนว
ทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจดัเป็นวสัดุและครุภณัฑต์ามหลกัการ
จ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
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   วสัดุงานบา้นงานครัว จ านวน 5,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าส่ิงของเคร่ืองใชต้่าง ๆ เช่น แปรง น ้ายาลา้งจาน  
ไมก้วาด  น ้ายาลา้หอ้งน ้า  สบู่  ผงซกัฟอก  จาน  ชาม  แกว้น ้า
ฯลฯ  ตลอดจนวสัดุอุปกรณ์อนัเก่ียวเน่ืองกบัวสัดุงานบา้นงาน
ครัว ตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนท่ีสุด
ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวนัท่ี 27 มิถุนายน 2559 เร่ือง แนวทาง 
การพิจารณาส่ิงของท่ีจดัเป็นวสัดุและครุภณัฑต์ามหลกัการ
จ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

      

   วสัดุก่อสร้าง จ านวน 150,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าคอ้น ตะปู  จอบ  เสียม  เล่ือย เหลก็เส้น เหลก็ท่อ
กระเบ้ืองหลงัคา อิฐ ปูน ปูนขาว สี  ทินเนอร์ ตลบัเมตร ไมต้่างๆ
ลูกด่ิง ท่อน ้า  ท่อปูน  อุปกรณ์ประปา อ่างลา้งมือ โถส้วม  ลูกรัง
ฯลฯ  ตลอดจนวสัดุอุปกรณ์อนัเก่ียวเน่ืองกบัวสัดุก่อสร้าง  ตาม
หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท
0808.2/ว 1248  ลงวนัท่ี  27 มิถุนายน 2559 เร่ือง แนวทางการ
พจิารณาส่ิงของท่ีจดัเป็นวสัดุและครุภณัฑต์ามหลกัการจ าแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

      

   วสัดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 30,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นคา่แบตเตอร่ี ยางใน  ยางนอก  สายไมล ์ น ้ากลัน่   

หวัเทียน อะไหล่ ฯลฯ รถจกัรยานยนต ์รถยนต ์เคร่ืองจกัรกล
ต่างๆตลอดจนวสัดุอุปกรณ์อนัเก่ียวเน่ืองกบัวสัดุยานพาหนะ 
และขนส่ง  ตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน     

ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวนัท่ี 27 มิถุนายน 2559
เร่ือง แนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจดัเป็นวสัดุและครุภณัฑต์าม
หลกัการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ  
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   วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 50,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าน ้ามนัดีเซล น ้ ามนัเบนซิน น ้ามนัซุปเปอร์
น ้ามนัเคร่ือง ฯลฯ  ส าหรับรถจกัรยานยนต ์ รถยนต ์เคร่ืองจกัร 
กลต่าง ๆ ท่ีใชใ้นราชการกองช่าง ตามหนงัสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248  ลงวนัท่ี  
27  มิถุนายน 2559  เร่ือง แนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจดั   
เป็นวสัดุและครุภณัฑต์ามหลกัการจ าแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ  

      

   วสัดุการเกษตร จ านวน 10,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าสารเคมีป้องกนัและก าจดัศตัรูพืช ปุ๋ ย  ดินส าหรับ
ปลูก พนัธ์ไมด้อกไมป้ระดบั สปริงเกอร์  ผา้ใบหรือผา้พลาสติก
วสัดุเพาะช า ฯลฯ  ตลอดจนวสัดุอุปกรณ์อนัเก่ียวเน่ืองกบัวสัดุ
การเกษตร  ตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วน
ท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248  ลงวนัท่ี  27  มิถุนายน  2559
เร่ือง แนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจดัเป็นวสัดุและครุภณัฑต์าม
หลกัการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

      

   วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 10,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษเขียนโปสเตอร์ สี  พู่กนั ฟิล์ม รูปสีหรือ
ขาวด าท่ีไดจ้ากการลา้งอดั-ขยาย ไมอ้ดั ป้ายไวนิล ป้ายผา้ ฯลฯ
ตลอดจนวสัดุอุปกรณ์อนัเก่ียวเน่ืองกบัวสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 
ตามหนังสือกรมส่งเส ริมการปกครองท้องถ่ิน   ด่วน ท่ี สุด
ท่ี มท 0808.2/ว 1248  ลงวนัท่ี  27  มิถุนายน 2559  เร่ือง แนว
ทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจดัเป็นวสัดุและครุภณัฑ์ตามหลกัการ
จ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
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   วสัดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 30,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าแผ่น  หรือจานบันทึกข้อมูล  เทปบันทึกข้อมูล
หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ ตลับหมึกส าหรับเคร่ืองพิมพ์  สายต่อ
พ่วงคอมพิวเตอร์ เมาส์ ฯลฯ  ตลอดจนวสัดุอุปกรณ์อันเก่ียว 

เน่ืองกบัวสัดุคอมพิวเตอร์  ตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ทอ้งถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248  ลงวนัท่ี 27 มิถุนายน
2559   เร่ือง แนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจัดเป็นวัสดุและ
ครุภณัฑต์ามหลกัการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

      

   ค่าสาธารณูปโภค รวม 680,000 บาท 

   ค่าไฟฟ้า จ านวน 680,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าโครงการสูบน ้าดว้ยพลงังานไฟฟ้า       

  งบลงทุน รวม 163,500 บาท 
   ค่าครุภัณฑ์ รวม 163,500 บาท 
   ครุภณัฑง์านบา้นงานครัว       

    เคร่ืองตดัหญา้แบบขอ้แขง็ จ านวน 9,500 บาท 

      

  

เพื่อจดัซ้ือเคร่ืองตดัหญา้แบบแบบขอ้แขง็ จ านวน 1 เคร่ือง   
ราคาเคร่ืองละ 9,500 บาท   (ตามรายละเอียดราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ ์ ธนัวาคม 2562)  
โดยมีคุณลกัษณะพื้นฐาน ดงัน้ี 
แบบขอ้แขง็ 
 1)  เป็นเคร่ืองตดัหญา้แบบสะพาย          

 2)  เคร่ืองยนตข์นาดไม่นอ้ยกวา่ 1.4 แรงมา้           
 3)  ปริมาตรกระบอกสูบไม่นอ้ยกวา่ 30 ซีซี           

 4)  พร้อมใบมีด 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้ง
และการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
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- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม  

คร้ังท่ี 4/2563   หนา้ท่ี  44 ล าดบัท่ี  5 
 
  

   ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์       

    
เคร่ืองพิมพเ์ลเซอร์หรือ LED ขาวด าชนิด Network ส าหรับกระดาษ
ขนาด A3 

จ านวน 54,000 บาท 

      

  

เพือ่จดัซ้ือเคร่ืองพิมพเ์ลเซอร์ หรือ LED ขาวด าชนิด Network

ส าหรับกระดาษขนาด A3 จ านวน 1 เคร่ือง  ราคา 54,000 บาท
(ตามเกณฑร์าคากลางและคุณลกัษณะพื้นฐานครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์ ฉบบัเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ  

ณ วนัท่ี 12 พฤษภาคม 2563)   
โดยมีคุณลกัษณะพื้นฐาน ดงัน้ี 

- มีความละเอียดในการพิมพไ์ม่นอ้ยกวา่ 1,200x1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพส์ าหรับกระดาษ A4 ไม่นอ้ยกวา่  35

หนา้ต่อนาที(ppm) 

- มีความเร็วในการพิมพส์ าหรับกระดาษ A3 ไม่นอ้ยกวา่18  
หนา้ต่อนาที(ppm) 

- มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 256 MB 
- มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา่จ านวน 

ไม่นอ้ยกวา่ 1 ช่อง 
- มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)

แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา่ จ านวนไม่นอ้ยกวา่ 1 ช่อง 
- มีถาดใส่กระดาษไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 250 แผน่ 

- สามารถใชไ้ดก้บั A3, A4, Letter, Legal และ Custom 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้ง
และการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560    

- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม  
คร้ังท่ี 4/2563 หนา้ท่ี  44  ล าดบัท่ี  4 
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   ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์       

    
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ ์ จ านวน 100,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาครุภณัฑข์นาดใหญ่ท่ีช ารุดเสียหาย ให้
สามารถใชง้านไดต้ามปกติ   

เป็นไปตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน  ด่วน
มาก ท่ี มท 0808.2/ว1657  ลงวนัท่ี 16 กรกฎาคม 2556

เร่ือง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
  

      

 งานไฟฟ้าถนน รวม 1,168,000 บาท 
  งบลงทุน รวม 851,000 บาท 
   ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง รวม 851,000 บาท 
   ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค       

    
ก่อสร้างหอถงัสูง คสล. บา้นสันนนา หมู่ 1 ต าบลป่าซาง จ านวน 650,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นก่อสร้างหอถงัสูงคอนกรีตเสริมเหลก็
ขนาด 30  ลูกบาศกเ์มตร (ตามแบบทรัพยากรน ้า) พร้อมเคร่ือง
สูบน ้า 
- เป็นไปตามพระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ.2496    

- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม  
คร้ังท่ี  4/2563  ยทุธศาสตร์ท่ี 1  หนา้ท่ี   25  ล าดบัท่ี   1 
  

      

    
ปรับปรุงระบบประปา หมู่บา้นหนองสะลีก  หมู่ 3 ต าบลปากบ่อง จ านวน 201,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าเปล่ียนเคร่ืองสูบน ้า ท่อดูดถงักรอง (ตามแบบ
แปลนเทศบาล) 
- เป็นไปตามพระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ.2496    

- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม  
คร้ังท่ี 4/2563 ยทุธศาสตร์ท่ี 1  หนา้ท่ี  25   ล าดบัท่ี   2  
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  งบเงินอุดหนุน รวม 317,000 บาท 
   เงินอุดหนุน รวม 317,000 บาท 
   เงินอุดหนุนกิจการท่ีเป็นสาธารณประโยชน์       

    
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอป่าซาง จ านวน 317,000 บาท 

      

  

1.ขยายเขตไฟฟ้า พร้อมไฟฟ้าสาธารณะ บา้นนายเดชชยั ม.2  
ต.ป่าซาง  จ านวน  76,000 บาท 

2. ขยายเขตไฟฟ้า พร้อมไฟฟ้าสาธารณะ ถนนบา้นลอ้ง  
ไปท่าตน้งิ้ว  ต.ป่าซาง  จ านวน  92,046 บาท 
3.ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะสายมณีนาคเสนรีสอร์ท ม.1  

ต.ป่าซาง  จ านวน  55,000 บาท 
4.ขยายเขตไฟฟ้า พร้อมไฟฟ้าสาธารณะ ซอย 4  

ชุมชนหนองผ า ม.4 ต.ปากบ่อง  จ านวน  93,954 บาท 
- เป็นไปตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วน
มาก ท่ี มท 0808.2/ว1657  ลงวนัท่ี 16 กรกฎาคม 2556

เร่ือง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงินอุดหนุนของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ 2559  แกไ้ขเพิ่มเติม(ฉบบัท่ี 2)
พ.ศ.2563 

- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)
เปล่ียนแปลง  คร้ังท่ี 5/2563 หนา้ท่ี  49   ล าดบัท่ี  1 
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 งานสวนสาธารณะ รวม 5,000 บาท 
  งบด าเนินงาน รวม 5,000 บาท 
   ค่าวัสด ุ รวม 5,000 บาท 

   วสัดุงานบา้นงานครัว จ านวน 5,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าส่ิงของเคร่ืองใชต่้างๆ เช่น  แปรง ไมก้วาดน ้ายา
ลา้งจาน น ้ายาลา้งหอ้งน ้า สบู่  ผงซกัฟอก แกว้น ้า  จาน  ชาม
ตลอดจนวสัดุอุปกรณ์อนัเก่ียวเน่ืองกบัวสัดุงานบา้นงานครัว  
ตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนท่ีสุด
ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวนัท่ี 27 มิถุนายน 2559 เร่ือง แนว
ทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจดัเป็นวสัดุและครุภณัฑต์ามหลกัการ
จ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

      

 งานก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล รวม 730,000 บาท 
  งบด าเนินงาน รวม 730,000 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 730,000 บาท 

   
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ 

      

    
โครงการจดัการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลต าบลป่าซาง จ านวน 730,000 บาท 

      

  

เพื่อเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการจดัการขยะมูลฝอยในเขต
เทศบาล  เช่น  ค่าตอบแทน  ค่าวสัดุอุปกรณ์  ค่าจา้งเหมา และ
ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีจ าเป็นในการด าเนินการตามโครงการ 

- เป็นไปตามพระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแกไ้ข
เพิ่มเติมถึง (ฉบบัท่ี 14) พ.ศ. 2562 

- เป็นไปตามพระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินพ.ศ. 2542 

และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมถึง (ฉบบัท่ี 2)พ.ศ. 2549 / พระราชบญัญติั
การสาธารณสุข พ.ศ.2535 

- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)เพิ่มเติม   

คร้ังท่ี 4/2563  หนา้ท่ี  29  ล าดบัท่ี 1 
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 งานบริหารท่ัวไปเกีย่วกบัสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวม 2,132,500 บาท 
  งบบุคลากร รวม 1,666,500 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,666,500 บาท 

   เงินเดือนพนกังาน จ านวน 1,606,500 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนกังานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุง
เงินเดือน จ านวน  5 อตัรา  โดยค านวณตั้งจ่ายไว ้ 12 เดือนตาม
แผนอตัราก าลงั 3 ปี (พ.ศ. 2561-2563)  

-  เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนกังานเทศบาลจงัหวดั
ล าพูน เร่ืองหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขเก่ียวกบัการใหพ้นกังาน
เทศบาลไดรั้บเงินเดือน พ.ศ. 2558  

      

   เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 60,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งพนกังานเทศบาล ดงัน้ี 

1.ผูอ้  านวยการกองสวสัดิการสังคม  ในอตัราเดือนละ
3,500  บาท     

2.หวัหนา้ฝ่ายพฒันาชุมชน ในอตัราเดือนละ  1,500  บาท   
โดยค านวณตั้งจ่ายไว ้ 12 เดือน ตามประกาศคณะกรรมการ
พนกังานเทศบาลจงัหวดัล าพูน  เร่ืองหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไข
เก่ียวกบัอตัราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์
ตอบแทนอ่ืน  (ฉบบัท่ี 7)  ลงวนัท่ี  3  พฤษภาคม  พ.ศ. 2559 
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  งบด าเนินงาน รวม 466,000 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 109,000 บาท 
   ค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ จ านวน 5,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการใหแ้ก่
พนกังาน ลูกจา้งประจ า และพนกังานจา้ง ท่ีมาปฏิบติังานนอก
เวลาราชการ 
- เป็นไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.4/ว 4562 
ลงวนัท่ี 15  พฤษภาคม 2550 เร่ือง การเบิกจ่ายเงินตอบแทนการ
ปฏิบติังานนอกวลา ราชการขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

      

   ค่าเช่าบา้น จ านวน 84,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบา้น  ค่าเช่าซ้ือ ของพนกังานเทศบาลซ่ึงมีสิทธิ
เบิกค่าเช่าบา้นไดต้ามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยค่าเช่า
บา้นของขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ิน  พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ.2562 

      

   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 20,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ค่าบ ารุงการศึกษาและ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่าง ๆ ใหแ้ก่ ผูบ้ริหาร พนกังานเทศบาล
ลูกจา้งประจ าของเทศบาล ซ่ึงมีสิทธิเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือบุตร 

ซ่ึงมีสิทธิเบิกเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรได ้ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงินสวสัดิการเก่ียวกบัการศึกษาบุตร
ของพนกังานส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2541 และแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบั
ท่ี 3) พ.ศ.2549 และตามหนงัสือกรมบญัชีกลางท่ี กค 0422.32/

ว 257  ลงวนัท่ี 28 มิถุนายน 2559  
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   ค่าใช้สอย รวม 270,000 บาท 
   รายจ่ายเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ       

    
รายจ่ายเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ จ านวน 250,000 บาท 

      

  

เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงบริการต่าง ๆ  ดงัน้ี   

ค่าโฆษณาและเผยแพร่  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเยบ็หนงัสือหรือ
เขา้ปกหนงัสือ ค่าซกัฟอก ค่าเช่าทรัพยสิ์น (ยกเวน้ ค่าเช่าบา้น) 
ค่าโฆษณาและเผยแพร่  ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  ค่าเบ้ียประกนั
ค่าใชจ่้ายในการด าเนินคดีตามค าพิพากษา  ค่าจา้งเหมาบริการ
หรือค่าจา้งเหมาบริการอ่ืน ๆ ท่ีเขา้ลกัษณะรายจ่ายประเภทน้ี 

- เป็นไปตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนมาก
ท่ี มท 0808.2/ว 1657 ลงวนัท่ี 16 กรกฎาคม 2556เร่ือง รูปแบบ
และการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
- เป็นไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท.0808.2/ว 254
ลงวนัท่ี 15 มกราคม 2563 เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละอตัราค่าใชจ่้าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปี ท่ีเบิกจ่ายใน
ลกัษณะค่าใชส้อย วสัดุ และค่าสาธารณูปโภค 

- เป็นไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 4044
ลงวนัท่ี 10 กรกฎาคม  2563 เร่ือง หลกัเกณฑก์ารด าเนินการจา้ง
เอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจา้งเหมาบริการขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
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รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ 

      

    ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 15,000 บาท 

      

  

เพื่อเป็นค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจกัรและ
นอกราชอาณาจกัร  เช่น  ค่าเบ้ียเล้ียงการเดินทาง   ค่าเช่าท่ีพัก  
ค่าพาหนะ ค่าธรรมเนียมลงทะเบียนต่าง ๆ ของพนกังานเทศบาล
ตลอดจนลูกจา้งเทศบาล ฯ ท่ีมีความจ าเป็นตอ้งเดินทางไปติดต่อ
ราชการ  อบรมสัมมนา  สอบคดัเลือก และมีสิทธิตามระเบียบท่ี
ราชการก าหนดถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง  มหาดไทยว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเขา้รับการฝึกอบรมของ
เจา้หนา้ท่ีทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2557 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน
พ.ศ. 2555 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ.2561 

      

   ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 5,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซมทรัพยสิ์นของเทศบาลท่ีช ารุด
เสียหาย ใหส้ามารถใชง้านไดต้ามปกติ    เป็นไปตามหนงัสือ
กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน  ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว
1657  ลงวนัท่ี 16 กรกฎาคม 2556 เร่ือง รูปแบบและการจ าแนก
ประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
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ค่าวัสด ุ รวม 71,000 บาท 

   วสัดุส านกังาน จ านวน 30,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุส านกังานและจดัซ้ือส่ิงของเคร่ืองใชต่้าง ๆ
เช่น กระดาษ ปากกา  ดินสอ ไมบ้รรทดั  คลิป เป็ก กาว  ลวดเยบ็
เคร่ืองเยบ็กระดาษ หนงัสือพิมพ ์ส่ิงพิมพท่ี์ไดจ้ากการจา้งซ้ือหรือ
จา้งพิมพ ์ฯลฯ  ตลอดจนส่ิงของเคร่ืองใชท่ี้จ าเป็นในส านกังาน 
ตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนท่ีสุด
ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวนัท่ี 27 มิถุนายน 2559  เร่ือง แนว
ทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจดัเป็นวสัดุและครุภณัฑต์ามหลกัการ
จ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

      

   วสัดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 3,000 บาท 

      

  

เพือ่จ่ายเป็นค่าแบตเตอร่ี ยางใน  ยางนอก  สายไมล ์น ้ากลัน่    

หวัเทียน อะไหล่ ฯลฯ รถจกัรยานยนต ์รถยนต ์เคร่ืองจกัรกล 
ต่าง ๆ ตลอดจนวสัดุอุปกรณ์อนัเก่ียวเน่ืองกบัวสัดุยานพาหนะ
และขนส่ง  ตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน     

ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248   ลงวนัท่ี 27 มิถุนายน 2559
เร่ือง แนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจดัเป็นวสัดุและครุภณัฑ ์ 
ตามหลกัการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

      

   วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 5,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าน ้ามนัดีเซล  น ้ ามนัซุปเปอร์  น ้ามนัเบนซิน
น ้ามนัเคร่ือง  ส าหรับรถจกัรยานยนต ์ รถยนตเ์คร่ืองจกัรกล
ต่างๆ ท่ีใชใ้นราชการกองสวสัดิการสังคม  ตามหนงัสือกรม
ส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 
ลงวนัท่ี 27 มิถุนายน 2559 เร่ือง แนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ี
จดัเป็นวสัดุและครุภณัฑต์ามหลกัการจ าแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ 
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   วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 3,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษเขียนโปสเตอร์ สี  พู่กนั ฟิลม์ รูปสีหรือ
ขาวด าท่ีไดจ้ากการลา้งอดั-ขยาย ไมอ้ดั  ป้ายไวนิล ป้ายผา้ฯลฯ
ตลอดจนวสัดุอุปกรณ์อนัเก่ียวเน่ืองกบัวสัดุโฆษณาและเผยแพร่  
ตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนท่ีสุด
ท่ี มท 0808.2/ว 1248  ลงวนัท่ี 27 มิถุนายน 2559  เร่ือง แนว
ทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจดัเป็นวสัดุและครุภณัฑต์ามหลกัการ
จ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

      

   วสัดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 30,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าแผน่ หรือจานบนัทึกขอ้มูล  เทปบนัทึกขอ้มูล
หวัพิมพห์รือแถบพิมพ ์เมาส์  ตลบัหมึกส าหรับเคร่ืองพิมพ ์ สาย
ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์  ตลอดจนวสัดุอุปกรณ์อนัเก่ียวเน่ืองกบัวสัดุ
คอมพิวเตอร์  ตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน  

ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248   ลงวนัท่ี 27 มิถุนายน 2559

เร่ือง แนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจดัเป็นวสัดุและครุภณัฑต์าม
หลกัการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

  

      

   ค่าสาธารณูปโภค รวม 16,000 บาท 

   ค่าไฟฟ้า จ านวน 10,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของศูนยดู์แลผูสู้งอายุ เทศบาลต าบล
ป่าซาง  

      

   ค่าน ้าประปา ค่าน ้าบาดาล จ านวน 6,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าน ้าประปาของศูนยดู์แลผูสู้งอาย ุเทศบาลต าบล 
ป่าซาง 
 
 

      



249 

 

  
 งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 240,000 บาท 
  งบด าเนินงาน รวม 240,000 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 240,000 บาท 

   
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ 

      

    โครงการครอบครัวเขม้แข็งรวมกนัเป็นหน่ึง จ านวน 30,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการด าเนินโครงการครอบครัวเขม้แขง็
รวมกนัเป็นหน่ึง   เช่น ค่าวิทยากร  ค่าวสัดุอุปกรณ์และค่าใชจ่้าย
อ่ืนๆ ท่ีจ าเป็นในการฝึกอบรม 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยค่าใชจ่้ายในการ
ฝึกอบรมและเขา้รับการฝึกอบรมของเจา้หนา้ท่ีทอ้งถ่ิน 
พ.ศ. 2557 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม    

คร้ังท่ี 4/2563 ยทุธศาสตร์ท่ี  3   หนา้ท่ี   27  ล าดบัท่ี  1 

      

    
โครงการพฒันาศกัยภาพเด็กและเยาวชน จ านวน 30,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการด าเนินโครงการพฒันาศกัยภาพเด็ก
และเยาวชน  เช่น ค่าวิทยากร  ค่าวสัดุอุปกรณ์  และค่าใชจ่้าย
อ่ืนๆ ท่ีจ าเป็นในการฝึกอบรม 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยค่าใชจ่้ายในการ
ฝึกอบรมและเขา้รับการฝึกอบรมของเจา้หนา้ท่ีทอ้งถ่ิน
พ.ศ. 2557 

-เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)      
ยทุธศาสตร์ท่ี  3   หนา้ท่ี  122   ล าดบัท่ี  15 
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โครงการพฒันาศกัยภาพสตรี จ านวน 20,000 บาท 

      

  

เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการด าเนินโครงการส่งเสริมพฒันา
ศกัยภาพสตรี  เช่น ค่าวิทยากร  ค่าอาหาร ค่าอาหารวา่งและ
เคร่ืองด่ืมค่าวสัดุอุปกรณ์  ค่าพิมพเ์อกสาร และค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ   
ท่ีจ าเป็นในการฝึกอบรม  

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยค่าใชจ่้ายในการ
ฝึกอบรมและเขา้รับการฝึกอบรมของเจา้หนา้ท่ีทอ้งถ่ิน
พ.ศ. 2557 

-เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)     
ยทุธศาสตร์ท่ี   3  หนา้ท่ี  124   ล าดบัท่ี  20 

      

    
โครงการส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพผูสู้งอาย ุ จ านวน 60,000 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการด าเนินโครงการส่งเสริมและพฒันา
ศกัยภาพผูสู้งอาย ุ เช่น เช่น ค่าวิทยากร  ค่าวสัดุอุปกรณ์  และ
ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีจ าเป็นในการฝึกอบรม 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยค่าใชจ่้ายในการ
ฝึกอบรมและเขา้รับการฝึกอบรมของเจา้หนา้ท่ีทอ้งถ่ิน
พ.ศ. 2557 

-เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)      
ยทุธศาสตร์ท่ี   3   หนา้ท่ี  119   ล าดบัท่ี  2 
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โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพการตดัเยบ็เส้ือผา้ล าลองของผูสู้งอาย ุ จ านวน 20,000 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการด าเนินโครงการอบรมส่งเสริม
อาชีพการตดัเยบ็เส้ือผา้ล าลองของผูสู้งอาย ุ  เช่น ค่าวิทยากร    

ค่าวสัดุอุปกรณ์  และค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ ท่ีจ าเป็นในการฝึกอบรม 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยค่าใชจ่้ายในการ
ฝึกอบรมและเขา้รับการฝึกอบรมของเจา้หนา้ท่ีทอ้งถ่ิน
พ.ศ. 2557 

-เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)     

ยทุธศาสตร์ท่ี   2  หนา้ท่ี  116  ล าดบัท่ี  3 

 

 

      

    
โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพการถนอมอาหาร จ านวน 20,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการด าเนินโครงการอบรมส่งเสริมอาชีพ
การถนอมอาหาร  เช่น ค่าวิทยากร  ค่าอาหาร ค่าอาหารวา่งและ
เคร่ืองด่ืม  ค่าวสัดุอุปกรณ์  และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีจ าเป็นในการ
ฝึกอบรม  

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยค่าใชจ่้ายในการ
ฝึกอบรมและเขา้รับการฝึกอบรมของเจา้หนา้ท่ี
ทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2557 

-เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม     

คร้ังท่ี 4/2563  ยทุธศาสตร์ท่ี  2  หนา้ท่ี  26   ล าดบัท่ี  3 
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โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพการท าขนม จ านวน 20,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการด าเนินโครงการอบรมส่งเสริมอาชีพ
การท าขนม เช่น ค่าวิทยากร  ค่าอาหาร ค่าอาหารวา่งและ
เคร่ืองด่ืม  ค่าวสัดุอุปกรณ์ และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีจ าเป็นในการ
ฝึกอบรม  

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยค่าใชจ่้ายในการ
ฝึกอบรมและเขา้รับการฝึกอบรมของเจา้หนา้ท่ีทอ้งถ่ิน
พ.ศ. 2557 

-เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)     

ยทุธศาสตร์ท่ี   2  หนา้ท่ี  115  ล าดบัท่ี  2 

 

 

      

    
โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพการท าผลิตภณัฑร์องเทา้จากผา้ จ านวน 20,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการด าเนินโครงการอบรมส่งเสริมอาชีพ
การท าผลิตภณัฑร์องเทา้จากผา้เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร
ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม  ค่าวสัดุอุปกรณ์  และค่าใชจ่้าย
อ่ืนๆ ท่ีจ าเป็นในการฝึกอบรม  

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยค่าใชจ่้ายในการ
ฝึกอบรมและเขา้รับการฝึกอบรมของเจา้หนา้ท่ีทอ้งถ่ิน
พ.ศ. 2557 
-เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม  

คร้ังท่ี 4/2563  ยทุธศาสตร์ท่ี  2  หนา้ท่ี  26  ล าดบัท่ี  1 
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โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพโคมลา้นนา จ านวน 20,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการด าเนินโครงการอบรมส่งเสริมอาชีพ
โคมลา้นนา   เช่น ค่าวิทยากร  ค่าอาหารค่าอาหารวา่งและ
เคร่ืองด่ืม ค่าวสัดุอุปกรณ์ และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีจ าเป็นในการ
ฝึกอบรม  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยค่าใชจ่้ายในการ
ฝึกอบรมและเขา้รับการฝึกอบรมของเจา้หนา้ท่ีทอ้งถ่ิน
พ.ศ. 2557 

-เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม    
คร้ังท่ี 4/2563  ยทุธศาสตร์ท่ี   2  หนา้ท่ี  26  ล าดบัท่ี  3 
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 งานกฬีาและนันทนาการ รวม 958,800 บาท 
  งบด าเนินงาน รวม 933,200 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 863,200 บาท 
   รายจ่ายเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ       

    
รายจ่ายเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ จ านวน 453,200 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงบริการต่างๆ  ดงัน้ี   

ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเยบ็หนงัสือหรือเขา้ปก
หนงัสือ  ค่าซกัฟอก  ค่าเช่าทรัพยสิ์น (ยกเวน้  ค่าเช่าบา้น)
ค่าธรรมเนียมต่างๆ  ค่าเบ้ียประกนั  ค่าใชจ่้ายในการด าเนินคดี
ตามค าพิพากษา  ค่าจา้งเหมาบริการ หรือค่าจา้งเหมาบริการ
อ่ืนๆ ท่ีเขา้ลกัษณะรายจ่ายประเภทน้ี 

- เป็นไปตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนมาก
ท่ี มท 0808.2/ว1657 ลงวนัท่ี 16 กรกฎาคม 2556 เร่ือง รูปแบบ
และการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
- เป็นไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท.0808.2/ว 254
ลงวนัท่ี 15 มกราคม 2563 เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละอตัราค่าใชจ่้าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปี ท่ีเบิกจ่ายใน
ลกัษณะค่าใชส้อย วสัดุ และค่าสาธารณูปโภค 

- เป็นไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 4044
ลงวนัท่ี 10 กรกฎาคม  2563 เร่ือง หลกัเกณฑก์ารด าเนินการจา้ง
เอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจา้งเหมาบริการขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
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รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ 

      

    
โครงการแข่งขนักีฬาชุมชนสัมพนัธ์ตา้นยาเสพติด จ านวน 350,000 บาท 

      

  

เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการด าเนินโครงการแข่งขนักีฬาชุมชน
สัมพนัธ์ตา้นยาเสพติด เช่น  ค่าอุปกรณ์ในการแข่งขนั ค่าอาหาร
ท าการนอกเวลา/ค่าเบ้ียเล้ียง  ค่าตอบแทนกรรมการตดัสิน  ค่าโล่
รางวลัหรือถว้ยรางวลั  เงินหรือของรางวลั  ค่าจดัสถานท่ี  และ
ค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ ท่ีจ าเป็นในการด าเนินการตามโครงการ 
- เป็นไปตามพระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ.2496 แกไ้ขถึงฉบบั
ท่ี 13 พ.ศ.2552 มาตรา 50 (8) 
- เป็นไปตามประกาศในราชกิจจานุเบกษากระทรวงมหาดไทย/
พระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2542   แกไ้ขเพิ่มเติมถึง
(ฉบบัท่ี 2 ) พ.ศ.2549 
- เป็นไปตามแนวทางการส่งเสริมกีฬาตามมาตรฐานการส่งเสริม
กีฬา ของกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยวิธีการ
งบประมาณขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2541 (แกไ้ข
เพิ่มเติมถึงฉบบัท่ี 3) ขอ้ 16  และขอ้ 34 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการรับเงิน การ
เบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2547 ขอ้ 67  

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ย ค่าใชจ่้ายในการ
จดังาน การจดัการแข่งขนักีฬา และการส่งนกักีฬา เขา้ร่วมการ
แข่งขนักีฬาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2559 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้ง
และการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560 

- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)     
ยทุธศาสตร์ท่ี  5  หนา้ท่ี  147   ล าดบัท่ี  29  
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โครงการสวนธารณะเฉลิมพระเกียรติเน่ืองในโอกาสมหามงคล 
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก 

จ านวน 50,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการจดัท าสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ
เน่ืองในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เช่น ตน้ไม้
ดอกไม ้ หญา้  ปุ๋ ย  ดิน  วสัดุเพาะช า  สปริงเกอร์  ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้ง
และการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม   

คร้ังท่ี 4/2563  หนา้ท่ี  45  ล าดบัท่ี  1 

 

      

   ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 10,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซมทรัพยสิ์นของเทศบาลท่ีช ารุด
เสียหาย ใหส้ามารถใชง้านไดต้ามปกติ   เป็นไปตามหนงัสือกรม
ส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน  ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว1657  

ลงวนัท่ี 16 กรกฎาคม 2556 เร่ือง รูปแบบและการจ าแนก
ประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  

      

   ค่าวัสด ุ รวม 70,000 บาท 

   วสัดุไฟฟ้าและวิทย ุ จ านวน 5,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุอุปกรณ์ไฟฟ้า  เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟ   

เทปพนัสายไฟ  สวิทซ์ไฟฟ้า ขาหลอดฟลูออเรสเซนต ์เบรกเกอร์   
บาลาสต ์ฯลฯ ส าหรับซ่อมแซมหรือเปล่ียนอุปกรณ์ไฟฟ้าท่ีช ารุด
เสียหาย  ตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วน
ท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวนัท่ี 27 มิถุนายน 2559

เร่ือง แนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจดัเป็นวสัดุและครุภณัฑต์าม
หลกัการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
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   วสัดุงานบา้นงานครัว จ านวน 10,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าส่ิงของเคร่ืองใชต้่างๆ เช่น แปรง น ้ายาลา้งจานไม้
กวาด  น ้ายาลา้หอ้งน ้า สบู่ ผงซกัฟอก จาน ชาม แกว้น ้า มีด ฯลฯ
ตลอดจนวสัดุอุปกรณ์อนัเก่ียวเน่ืองกบัวสัดุงานบา้นงานครัว  
ตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท
0808.2/ว 1248 ลงวนัท่ี 27 มิถุนายน 2559  เร่ือง แนวทางการ
พิจารณาส่ิงของท่ีจดัเป็นวสัดุและครุภณัฑต์ามหลกัการจ าแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ  

      

   วสัดุก่อสร้าง จ านวน 10,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าค้อน  ตะปู  จอบ  เสียม  เล่ือย เหล็กเส้น เหล็ก
ท่อ  กระเบ้ืองหลังคา อิฐ  ปูน ปูนขาว  สี  ทินเนอร์ ตลับเมตร 
ไม้ต่าง ๆ ลูกด่ิง  ท่อน ้ า  ท่อปูน  อุปกรณ์ประปา  อ่างล้างมือ  
โถส้วม  ลูกรัง ฯลฯ ตลอดจนวสัดุอุปกรณ์อนัเก่ียวเน่ืองกบัวสัดุ
ก่อสร้าง  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วน
ท่ี สุ ด  ท่ี  มท  0808.2/ว  1248 ล งวัน ท่ี  27 มิ ถุ น ายน  2559

เร่ือง แนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจดัเป็นวสัดุและครุภณัฑต์าม
หลกัการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

      

   วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 10,000 บาท 

      

  

เพือ่จ่ายเป็นค่าน ้ามนัดีเซล น ้ ามนัเบนซิน น ้ามนัซุปเปอร์
น ้ามนัเคร่ือง ฯลฯ ส าหรับรถจกัรยานยนต์ รถยนตเ์คร่ืองจกัรกล
ต่างๆ  ตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนท่ีสุด
ท่ี มท 0808.2/ว 1248  ลงวนัท่ี 27 มิถุนายน 2559  เร่ือง แนว
ทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจดัเป็นวสัดุและครุภณัฑต์ามหลกัการ
จ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
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   วสัดุการเกษตร จ านวน 10,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าสารเคมีป้องกนัและก าจดัศตัรูพืช ปุ๋ ย  ดินส าหรับ
ปลูก พนัธ์ไมด้อกไมป้ระดบั สปริงเกอร์  ผา้ใบหรือผา้พลาสติก
วสัดุเพาะช า ฯลฯ  ตลอดจนวสัดุอุปกรณ์อนัเก่ียวเน่ืองกบัวสัดุ
การเกษตร  ตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วน
ท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวนัท่ี 27 มิถุนายน 2559

เร่ือง แนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจดัเป็นวสัดุและครุภณัฑต์าม
หลกัการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

      

   วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 5,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษเขียนโปสเตอร์ สี  พู่กนั ฟิลม์ รูปสีหรือ
ขาวด าท่ีไดจ้ากการลา้งอดั-ขยาย ไมอ้ดั ป้ายไวนิล ป้ายผา้ ฯลฯ
ตลอดจนวสัดุอุปกรณ์อนัเก่ียวเน่ืองกบัวสัดุโฆษณาและ 
เผยแพร่  ตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วน
ท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวนัท่ี 27 มิถุนายน 2559
เร่ือง แนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจดัเป็นวสัดุและครุภณัฑต์าม
หลกัการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ  

      

   วสัดุกีฬา จ านวน 20,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุอุปกรณ์กีฬา เช่น นกหวีด ตะกร้อ ตาข่าย
นาฬิกาจบัเวลา  ลูกฟุตบอล  ลูกบาสเก็ตบอล ฯลฯ  ตามหนงัสือ
กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/
ว 1248 ลงวนัท่ี 27 มิถุนายน 2559 เร่ือง แนวทางการพิจารณา
ส่ิงของท่ีจดัเป็นวสัดุและครุภณัฑต์ามหลกัการจ าแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ 
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  งบลงทุน รวม 25,600 บาท 
   ค่าครุภัณฑ์ รวม 25,600 บาท 
   ครุภณัฑง์านบา้นงานครัว       

    เคร่ืองตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ จ านวน 9,500 บาท 

      

  

เพื่อจดัซ้ือเคร่ืองตดัหญา้แบบขอ้แขง็  จ านวน 1 เคร่ือง  ราคา
เคร่ืองละ 9,500  บาท (ตามรายละเอียดราคามาตรฐานครุภณัฑ์
ธนัวาคม 2562)  
โดยมีคุณลกัษณะพื้นฐาน ดงัน้ี 
แบบขอ้แขง็ 
 1)  เป็นเคร่ืองตดัหญา้แบบสะพาย          
 2)  เคร่ืองยนตข์นาดไม่นอ้ยกวา่ 1.4 แรงมา้           
 3)  ปริมาตรกระบอกสูบไม่นอ้ยกวา่ 30 ซีซี           
 4)  พร้อมใบมีด 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้ง
และการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม  

คร้ังท่ี  4  /2563 หนา้ท่ี 41  ล าดบัท่ี  6 
  

      

    
เคร่ืองตดัหญา้แบบลอ้จกัรยาน จ านวน 12,000 บาท 

      

  

เพื่อจดัซ้ือเคร่ืองตดัหญา้แบบลอ้จกัรยาน   จ านวน 1 เคร่ือง 
ราคาเคร่ืองละ 12,000 บาท  (ตามรายละเอียดราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ ์ ธนัวาคม 2562)  
โดยมีคุณลกัษณะพื้นฐาน ดงัน้ี 
แบบขอ้แขง็ 
 1)  เป็นเคร่ืองตดัหญา้แบบเขน็          
 2)  เคร่ืองยนตข์นาดไม่นอ้ยกวา่ 5 แรงมา้           
 3)  ขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลางของลอ้ ประมาณ 26 น้ิว          

 4)  รัศมีตดัหญา้ไดก้วา้งไม่นอ้ยกวา่ 20 น้ิว 
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 5) ความจุถงัน ้ามนัเคร่ืองยนต ์ไม่นอ้ยกวา่ 1.50 ลิตร 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้ง
และการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560 

- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม  
คร้ังท่ี 4  /2563 หนา้ท่ี  41 ล าดบัท่ี  7  
  

   ครุภณัฑโ์รงงาน       

    
สวา่นกระแทก จ านวน 2,450 บาท 

      

  

เพื่อจดัซ้ือ สวา่นกระแทก จ านวน 1 ตวั  ตวั ๆ ละ 2,450 บาท
(ราคาทอ้งตลาด/ราคาทอ้งถ่ิน)  โดยมีคุณลกัษณะพื้นฐานดงัน้ี  
1. สามารถใชง้านได ้2 ระบบ คือ ระบบธรรมดาและระบบ
กระแทก  สามารถปรับซา้ยขวาได ้
2. ก าลงัไฟฟ้าไม่นอ้ยกวา่ 710 วตัต ์

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลงัว่าดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้ง
และการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม 

คร้ังท่ี  2 /2563  หนา้ท่ี  49   ล าดบัท่ี  4 
  

      

    
สวา่นไฟฟ้า จ านวน 1,650 บาท 

      

  

เพื่อจดัซ้ือ สวา่นไฟฟ้า จ านวน 1 ตวั  ตวั ๆ ละ 1,650 บาท 
(ราคาทอ้งตลาด/ราคาทอ้งถ่ิน) โดยมีคุณลกัษณะพื้นฐาน  ดงัน้ี  

1. เป็นสวา่นแบบไฟฟ้า ก าลงัไฟไม่นอ้ยกวา่ 370 วตัต ์
2. สามารถปรับซา้ย - ขวา ได ้ 

3. สามารถปรับสปีดได ้
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้ง
และการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม  

คร้ังท่ี 2 /2563  หนา้ท่ี   49 ล าดบัท่ี  3  
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 งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 707,000 บาท 
  งบด าเนินงาน รวม 245,000 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 245,000 บาท 

   
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ 

      

    โครงการจดังานประเพณีลอยกระทง จ านวน 30,000 บาท 

      

  

เพื่อเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการจดังานประเพณีลอยกระทง  

เช่น เงินรางวลั  ค่าทราย  ค่าป้าย  ค่าจดัขบวน  และค่าใชจ่้าย 

อ่ืน ๆ ท่ีจ าเป็นในการด าเนินการตามโครงการ   
- เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ 2560

มาตรา 43 
- เป็นไปตามพระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ.2496 แกไ้ขถึงฉบบัท่ี 

13 พ.ศ.2552  
- เป็นไปตามพระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2542
แกไ้ขเพิ่มเติม ถึง (ฉบบัท่ี 2 ) พ.ศ.2549 

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้ง
และการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยวิธีการ
งบประมาณขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2541 
(แกไ้ขเพิ่มเติมถึงฉบบัท่ี 3)  

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการรับเงิน การ
เบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2547 ขอ้ 67  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ย ค่าใชจ่้ายในการ
จดังาน การจดัการแข่งขนักีฬา และการส่งนกักีฬา เขา้ร่วมการ
แข่งขนักีฬาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามหนงัสือซกัซอ้มความเขา้ใจเก่ียวกบัค่าใชจ่้ายในการ
จดังาน ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
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- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)    
ยทุธศาสตร์ท่ี   3  หนา้ท่ี   125   ล าดบัท่ี 2 
  

    โครงการจดังานประเพณีสงกรานต์ จ านวน 200,000 บาท 

      

  

เพื่อเป็นคา่ใชจ่้ายตามโครงการจดังานประเพณีสงกรานต์  เช่น 
ค่าป้าย  ค่าจดัสถานท่ี  ค่าแถลงข่าว  ค่าเคร่ืองเสียง  ค่าขบวน
ค่าอาหารท าการนอกเวลา และค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ ท่ีจ าเป็นในการ
ด าเนินการตามโครงการ   

- เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ 2560
มาตรา 43 

- เป็นไปตามพระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ.2496 แกไ้ขถึงฉบบั
ท่ี 13 พ.ศ.2552 

- เป็นไปตามพระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2542
แกไ้ขเพิ่มเติม ถึง (ฉบบัท่ี 2 ) พ.ศ.2549 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้ง
และการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยวิธีการ
งบประมาณขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2541 

(แกไ้ขเพิ่มเติมถึงฉบบัท่ี 3)  

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการรับเงิน การ
เบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2547 ขอ้ 67  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ย ค่าใชจ่้ายในการ
จดังาน การจดัการแข่งขนักีฬา และการส่งนกักีฬา เขา้ร่วมการ
แข่งขนักีฬาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2559 

- เป็นไปตามหนงัสือซกัซอ้มความเขา้ใจเก่ียวกบัค่าใชจ่้ายในการ
จดังาน ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)    

ยทุธศาสตร์ท่ี  3 หนา้ท่ี   125   ล าดบัท่ี  3 
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โครงการถวายเทียนเขา้พรรษา จ านวน 15,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการถวายเทียนเขา้พรรษา เช่น   
ค่าปัจจยัไทยธรรม ค่าดอกไม ้ธูป เทียน  ค่าตน้เทียน  ค่าป้าย      

ค่าสนบัสนุนขบวน และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ  ท่ีจ าเป็นในการด าเนิน 
การตามโครงการ 
- เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ 2560

มาตรา 43 
- เป็นไปตามพระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ.2496 แกไ้ขถึงฉบบัท่ี 

13 พ.ศ.2552  

- เป็นไปตามพระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2542

แกไ้ขเพิ่มเติม ถึง (ฉบบัท่ี 2 ) พ.ศ.2549 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้ง
และการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยวิธีการ
งบประมาณขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.254      

(แกไ้ขเพิ่มเติมถึงฉบบัท่ี 3)  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการรับเงิน    

การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2547 ขอ้ 67  

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ย ค่าใชจ่้ายในการ
จดังาน การจดัการแข่งขนักีฬา และการส่งนกักีฬา เขา้ร่วมการ
แข่งขนักีฬาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามหนงัสือซกัซอ้มความเขา้ใจเก่ียวกบัค่าใชจ่้ายในการ
จดังาน ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)    
ยทุธศาสตร์ท่ี 3  หนา้ท่ี  125   ล าดบัท่ี  1 
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  งบเงินอุดหนุน รวม 462,000 บาท 
   เงินอุดหนุน รวม 462,000 บาท 
   เงินอุดหนุนส่วนราชการ       

    
อุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอป่าซาง จ านวน 92,000 บาท 

      

  

1.งานเทศกาลล าไยจงัหวดัล าพูน  จ านวน  12,000 บาท 

 2.งานพระนางจามเทวีและงานฤดูหนาวจงัหวดัล าพูน
จ านวน  30,000 บาท 
3.งานประเพณีสงกรานตอ์ าเภอป่าซาง  จ านวน  50,000 บาท 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงินอุดหนุนของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ 2559  แกไ้ขเพิ่มเติม(ฉบบัท่ี 2)

พ.ศ.2563 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 5/2563 หนา้ท่ี  53  ล าดบัท่ี  10 
 
 
  

      

   เงินอุดหนุนเอกชน       

    
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้นบา้นฉางขา้วนอ้ยใต ้ จ านวน 20,000 บาท 

      

  

โครงการประเพณีสรงน ้าพระธาตุกู่อฐิัครูบาคนัธา(ครูบาคางเป็ด)
วดัฉางขา้วนอ้ยใต ้ จ านวน  20,000 บาท  

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงินอุดหนุนของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ 2559 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2)

พ.ศ.2563 

- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เปล่ียนแปลง  คร้ังท่ี 5/2563  หนา้ท่ี  51   ล าดบัท่ี  6 
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อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้นบา้นฉางขา้วนอ้ยเหนือ จ านวน 20,000 บาท 

      

  

โครงการประเพณีสรงน ้าพระธาตุศรีจอมยอง วดัฉางขา้วนอ้ย
เหนือ จ านวน  20,000 บาท    

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงินอุดหนุนของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ 2559 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2)

พ.ศ.2563 

- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)
เปล่ียนแปลง  คร้ังท่ี 5/2563  หนา้ท่ี  52   ล าดบัท่ี  7  

      

    
 
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้นบา้นท่าตน้งิ้ว 

 
จ านวน 

 
20,000 

 
บาท 

      

  

โครงการประเพณีสรงน ้าพระบรมสารีริกธาตุและกู่อฐิัอดีตเจา้
อาวาสวดัท่าตน้งิ้ว  จ านวน  20,000 บาท   

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงินอุดหนุนของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ 2559 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2)
พ.ศ.2563 

- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)
เปล่ียนแปลง  คร้ังท่ี 5/2563  หนา้ท่ี  50   ล าดบัท่ี  2  

      

    
 
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้นบา้นปากบ่อง 

 
จ านวน 

 
170,000 

 
บาท 

      

  

- โครงการประเพณีสรงน ้าพระธาตุและกู่อฐิัครูบาอดีตเจา้อาวาส
วดับา้นกอ้ง  จ านวน  20,000 บาท  

- โครงการประเพณีแข่งขนัเรือยาววดับา้นกอ้ง จ านวน 
150,000 บาท 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงินอุดหนุน  
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ 2559 แกไ้ขเพิ่มเติม 

(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2563 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)

เปล่ียนแปลง  คร้ังท่ี 5/2563  หนา้ท่ี  50   ล าดบัท่ี  1 
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อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้นบา้นป่าซาง จ านวน 60,000 บาท 

      

  

- โครงการประเพณีใส่ขนัดอกไมบู้ชาเสาอินทขิล เสาหลกัเมือง
ป่าซาง งานสรงน ้าพระบรมสารีริกธาตุและรูปเหมือนครูบาอดีต
เจา้อาวาสวดัอินทขิล   จ านวน  20,000 บาท  
 
 - โครงการประเพณีสรงน ้าพระบรมสารีริกธาต ุสรงน ้ากู่อฐิั 

ครูบาอดีตเจา้อาวาสวดัป่าซางงาม  จ านวน  20,000 บาท  
 

 - โครงการสรงน ้าพระบรมสารีริกธาตุเจา้ และสรงน ้ากู่อฐิัครูบา
อดีตเจา้อาวาสวดัพานิชสิทธิการาม จ านวน 20,000 บาท   
 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงินอุดหนุนของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ 2559 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2)
พ.ศ.2563 

- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)
เปล่ียนแปลง  คร้ังท่ี 5/2563  หนา้ท่ี  52   ล าดบัท่ี  8 
  

      

    
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้นบา้นลอ้ง จ านวน 20,000 บาท 

      

  

โครงการประเพณีสรงน ้าพระธาตุและกู่อฐิัครูบาอดีตเจา้อาวาส
วดับา้นลอ้ง   จ านวน  20,000 บาท   

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงินอุดหนุนของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ 2559 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2)

พ.ศ.2563  
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 5/2563   หนา้ท่ี 50 ล าดบัท่ี  3 
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อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้นบา้นหนองผ า 

 
 

จ านวน 

 
 

20,000 

 
 
บาท 

      

  

โครงการประเพณีสรงน ้าพระธาตุและกู่อฐิัครูบาอดีตเจา้อาวาส
วดัหนองผ า จ านวน  20,000 บาท  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงินอุดหนุนของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ 2559 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2)

พ.ศ.2563 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เปล่ียนแปลง  คร้ังท่ี 5/2563  หนา้ท่ี  51   ล าดบัท่ี  4 

      

    
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้นบา้นหนองสลีก จ านวน 20,000 บาท 

      

  

โครงการประเพณีสรงน ้าพระธาตุและรูปเหมือนครูบาอดีตเจา้
อาวาสวดัธรรมสังเวช(วดัหนองสลีก) จ านวน  20,000 บาท 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงินอุดหนุนของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ 2559 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2)

พ.ศ.2563 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เปล่ียนแปลง  คร้ังท่ี 5/2563  หนา้ท่ี  51   ล าดบัท่ี  5   

      

    อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้นบา้นหนองหอย จ านวน 20,000 บาท 

      

  

โครงการประเพณีแห่ไมก้ ้าและประเพณีสรงน ้ากู่อฐิัครูบาอดีต
เจา้อาวาสวดัหนองหอย  จ านวน  20,000 บาท  

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงินอุดหนุนของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ 2559 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2)

พ.ศ.2563 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เปล่ียนแปลง  คร้ังท่ี 5/2563  หนา้ท่ี  53   ล าดบัท่ี  9 
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รวม 7,246,000 บาท 
  งบด าเนินงาน รวม 40,000 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท 
   รายจ่ายเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ       
    รายจ่ายเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ จ านวน 40,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้ง
และการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560 

      

  งบลงทุน รวม 7,206,000 บาท 
   ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง รวม 7,206,000 บาท 
   ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค       

    
ก่อสร้างก าแพงกนัดินพงั  หมู่ 2  ต าบลปากบ่อง จ านวน 600,000 บาท 

      

  

 เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างก าแพงกนัดินพงั  คอนกรีตเสริมเหลก็
ยาว 118 เมตร  สูง 1.20 เมตร (ตามแบบแปลนเทศบาล) 
- เป็นไปตามพระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ.2496    
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพิม่เติม 

คร้ังท่ี 2 /2563 ยทุธศาสตร์ท่ี 1  หนา้ท่ี   29 
  

      

    
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็  หมู่ 4 ต าบลปากบ่อง จ านวน 282,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ขนาด
กวา้ง 3.00  เมตร ยาว 53 เมตร และกวา้ง 5.00 เมตร
ยาว 68 เมตร สองสาย รวม 121 เมตร  หนา 0.15 เมตร คิดเป็น
พื้นท่ีไม่นอ้ยกวา่ 499 ตารางเมตร  (ตามแบบแปลนเทศบาล) 
- เป็นไปตามพระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ.2496    
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม  
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คร้ังท่ี 4/2563 ยทุธศาสตร์ท่ี 1  หนา้ท่ี   21  ล าดบัท่ี   6 
 
  

    
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ ถนนสายฉางขา้วนอ้ยเหนือเช่ือม
บา้นหนองหอย  หมู่ 5 ต าบลป่าซาง 

จ านวน 779,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ ขนาดกวา้ง
5.00 เมตร  ยาว 280 เมตร หนา 0.15 เมตร  คิดเป็นพื้นท่ี 
ไม่นอ้ยกวา่1,400 ตารางเมตร  (ตามแบบแปลนเทศบาล) 
- เป็นไปตามพระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ.2496    
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพิม่เติม 

คร้ังท่ี 4 /2563 ยทุธศาสตร์ท่ี 1  หนา้ท่ี   19  ล าดบัท่ี   2 
  

      

    
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ ถนนสายบา้นฉางขา้วนอ้ยใต ้
ซอย 16 หมู่ 4  ต าบลป่าซาง 

จ านวน 166,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ขนาดกวา้ง
3.00 เมตร  ยาว 100 เมตร  หนา 0.15 เมตร  คิดเป็นพื้นท่ี 

ไม่นอ้ยกวา่ 300 ตารางเมตร  (ตามแบบแปลนเทศบาล) 
- เป็นไปตามพระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ.2496    

- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม  
คร้ังท่ี 4 /2563 ยทุธศาสตร์ท่ี 1  หนา้ท่ี   22  ล าดบัท่ี   7 
  

      

    
ก่อสร้างถนนแอสฟัลทติ์คคอนกรีต ซอย 7-9 และ ซอย 9  หมู่ 4  
ต าบลป่าซาง 

จ านวน 382,400 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าเสริมผิวแอสฟัลทติ์คคอนกรีตขนาด กวา้ง  
3.00-5.50 เมตร  ยาว 264 เมตร  หนา 0.05 ม.คิดเป็นพื้นท่ี 
ไม่นอ้ยกวา่ 1,137.25  ตารางเมตร (ตามแบบแปลนเทศบาล) 
- เป็นไปตามพระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ.2496    

- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)
เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 5 /2563 ยทุธศาสตร์ท่ี 1 หนา้ท่ี   46   

ล าดบัท่ี   6 
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ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม ซอย 1 หมู่ 5  ต าบลปากบ่อง จ านวน 165,000 บาท 

      

  

ร้ือท่อลอดเหล่ียมเดิมและวางท่อหลอดเหล่ียมคอนกรีต            
อดัแรง ขนาด 1.80X1.80 เมตร จ านวน 5 ท่อน  
(ตามแบบแปลนเทศบาล) 
- เป็นไปตามพระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ.2496    
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม   

คร้ังท่ี 4/2563 ยทุธศาสตร์ท่ี 1  หนา้ท่ี   22  ล าดบัท่ี   8  
  

      

    
ก่อสร้างรางระบายน ้า ซอยบา้นนางจนัทร์ดี  มงคลเทพ  ชุมชน 
ป่าซางงาม  หมู่ 1  ต าบลป่าซาง 

จ านวน 450,000 บาท 

      

  

เพือ่จ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน ้าคอนกรีตเสริมเหลก็  ขนาด
กวา้ง 0.40 เมตร  ลึก 0.50-0.70 เมตร  ยาว 122 เมตร 

(ตามแบบแปลนเทศบาล) 
- เป็นไปตามพระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ.2496    

- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 5 /2563  ยทุธศาสตร์ท่ี 1  หนา้ท่ี  45   
ล าดบัท่ี   1 
  

      

    
เงินชดเชยค่าก่อสร้าง (ค่า K) จ านวน 20,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นเงินชดเชยค่าก่อสร้าง (ค่า K)  

-ตามหนงัสือคณะกรรมการวินิจฉยัปัญหาการจดัซ้ือจดัจา้ง ฯ 
ด่วนท่ีสุด ท่ี กค(กวจ) 04052/ว110 ลงวนัท่ี 5 มีนาคม 2561
เร่ืองหนงัสือซกัซอ้มแนวทางในการก าหนดเง่ือนไขและ
หลกัเกณฑส์ัญญาแบบปรับราคาได ้(ค่าK) ไวใ้นสัญญาจา้ง
ก่อสร้าง  
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ปรับปรุงถนน ซอย 6 หมู่ 4 ต าบลปากบ่อง จ านวน 254,800 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าเสริมผิวแอสฟัลทติ์คคอนกรีตขนาด กวา้ง 3 เมตร
ยาว 167 เมตร หนา 0.05 เมตร คิดเป็นพื้นท่ีไม่นอ้ยกวา่  505

ตารางเมตร พร้อมวางท่อลอดเหล่ียม1.50X1.50 เมตร
จ านวน 4 ท่อ (ตามแบบแปลนเทศบาล) 
- เป็นไปตามพระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ.2496    
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม  

คร้ังท่ี 4/2563 ยทุธศาสตร์ท่ี 1  หนา้ท่ี   21  ล าดบัท่ี   5 
  

      

    
เสริมถนนแอสฟัลทติ์ก ซอย 4/1,4/2-3/1, 3/2,3/3 หมู่ 1  
ต าบลปากบ่อง 

จ านวน 669,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าเสริมผิวแอสฟัลทติ์กคอนกรีต 
- ซอย 4/1 กวา้ง 3 เมตร  ยาว  149 เมตร กวา้ง 5 เมตร 

   ยาว 17 เมตร  คิดเป็นพื้นท่ีไม่นอ้ยกวา่ 544 ตารางเมตร 
- ซอย 4/2-3/1  กวา้ง 2.50 เมตร  ยาว 218 เมตร คิดเป็นพื้นท่ี 

   ไม่นอ้ยกวา่ 545 ตารางเมตร 
- ซอย 3/2 กวา้ง 3.40 เมตร ยาว 136 เมตร คิดเป็นพื้นท่ี 

   ไม่นอ้ย  กวา่ 457.33 เมตร 
- ซอย 3/3 กวา้ง 3.40 เมตร ยาว 105.50 เมตร คิดเป็นพื้นท่ี 

   ไม่นอ้ยกวา่ 358.70 ตารางเมตร  

รวมยาว 625.50 เมตร  หนา 0.05 เมตร  คิดเป็นพื้นท่ีไม่นอ้ย
กวา่ 1,905.03 ตารางเมตร  (ตามแบบแปลนเทศบาล) 
- เป็นไปตามพระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ.2496    
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม 

คร้ังท่ี 4 /2563 ยทุธศาสตร์ท่ี 1  หนา้ท่ี  20  ล าดบัท่ี   3 
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เสริมถนนแอสฟัลทติ์ก ซอยเลียบน ้ากวง เช่ือมป่าชา้  หมู่ 1 ต าบล
ปากบ่อง 

จ านวน 462,900 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าเสริมผิวแอสฟัลทติ์กคอนกรีตขนาดกวา้ง  
4-5  เมตร  ยาว 300 เมตร หนา 0.05 เมตร คิดเป็นพื้นท่ี 

ไม่นอ้ยกวา่ 1,260 ตารางเมตร  (ตามแบบแปลนเทศบาล) 
- เป็นไปตามพระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ.2496    
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม 

คร้ังท่ี 4 /2563 ยทุธศาสตร์ท่ี 1  หนา้ท่ี   20  ล าดบัท่ี   4 
  

      

    
เสริมผิวแอสฟัลทติ์กคอนกรีต ซอย 2  หมู่ 4 ต าบลป่าซาง จ านวน 319,500 บาท 

      

  

เพือ่จ่ายเป็นค่าผิวแอสฟัลทติ์กคอนกรีต ขนาดกวา้ง 3-4
เมตร  ยาว 261 เมตร หนา 0.05 เมตร  คิดเป็นพื้นท่ี 

ไม่นอ้ยกวา่  939  ตารางเมตร (ตามแบบแปลนเทศบาล) 
- เป็นไปตามพระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ.2496    

- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม   
คร้ังท่ี 4 /2563 ยทุธศาสตร์ท่ี 1  หนา้ท่ี   19  ล าดบัท่ี   1 
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เสริมผิวแอสฟัลทติ์กคอนกรีต ซอย 2,3 และเลียบน ้าปิง หมู่ 5 
ต าบลปากบ่อง 

จ านวน 603,900 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าเสริมผิวแอสฟัลทติ์กคอนกรีต   
- ซอย 2  กวา้ง 3 เมตร ยาว 47 เมตร คิดเป็นพื้นท่ีไม่นอ้ยกวา่   
141 ตารางเมตร 

- ซอย 3  กวา้ง 3 เมตร ยาว 91 เมตร  คิดเป็นพื้นท่ีไม่นอ้ยกวา่
273 ตารางเมตร 

- ซอยเลียบน ้าปิง  กวา้ง 3 เมตร ยาว 139 เมตร กวา้ง 4 เมตร
ยาว 226  เมตร  คิดเป็นพื้นท่ีไม่นอ้ยกวา่ 1,324 ตารางเมตร 

ยาวรวม 503 เมตร  หนา 0.05 เมตร  คิดเป็นพื้นท่ีไม่นอ้ยกวา่
1,738  ตารางเมตร (ตามแบบแปลนเทศบาล) 
- เป็นไปตามพระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ.2496    

- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)เปล่ียนแปลง
คร้ังท่ี 5 /2563 ยทุธศาสตร์ท่ี 1  หนา้ท่ี   47  ล าดบัท่ี   5 
  

      

    
เสริมผิวแอสฟัสทติ์ก คอนกรีต ซอย 6  หมู่ 3 ต าบลป่าซาง จ านวน 549,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าผิวแอสฟัลทติ์กคอนกรีต ผิวจราจร  

กวา้ง 3-4.70 เมตร ยาว 366 เมตร หนา 0.05 เมตร  คิดเป็นพื้นท่ี
ไม่นอ้ยกวา่ 1,567.30ตารางเมตร  (ตามแบบแปลนเทศบาล) 
- เป็นไปตามพระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ.2496    
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)เปล่ียนแปลง
คร้ังท่ี 5 /2563 ยทุธศาสตร์ท่ี 1  หนา้ท่ี   46  ล าดบัท่ี   3 
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เสริมผิวแอสฟัสทติ์ก คอนกรีต สายขา้ง บา้นนายส าเร็จไป บา้น 
นายเงา และจากบา้นนายบุญทอง หมู่ 2 ต าบลป่าซาง 

จ านวน 934,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าเสริมผิวแอสฟัลทติ์กคอนกรีตกวา้ง 4  เมตร
ยาว 487 เมตร และกวา้ง 5 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.05 เมตร
หรือพื้นท่ีไม่นอ้ยกวา่  2,700 ตารางเมตร  (ตามแบบแปลน
เทศบาล) 
- เป็นไปตามพระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ.2496    
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 5 /2563 ยทุธศาสตร์ท่ี 1 หนา้ท่ี  45  
ล าดบัท่ี  2 
 
  

      

    
เสริมผิวแอสฟัสทติ์กคอนกรีต ซอย 13 หมู่ 3  ต าบลป่าซาง จ านวน 268,500 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าเสริมผิวแอสฟัลทติ์กคอนกรีต ผิวจราจรกวา้ง
5.00  เมตร ยาว 100 เมตร  กวา้ง 7.00 เมตร ยาว 21 เมตร และ 
กวา้ง 4.00 เมตร  ยาว 38 เมตร หนา 0.05  เมตร  คิดเป็นพื้นท่ี
ไม่นอ้ยกวา่ 799 ตาราเมตร  (ตามแบบแปลนเทศบาล) 
- เป็นไปตามพระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ.2496    

- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)
เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 5 /2563  ยทุธศาสตร์ท่ี  1  หนา้ท่ี  46  

ล าดบัท่ี  4 
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   ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง       

    
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง จ านวน 300,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงส่ิงก่อสร้างต่าง ๆ ของ
เทศบาลต าบลป่าซาง 
-เป็นไปตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน
ท่ี มท 0808.2/ว1657 ลงวนัท่ี  16  กรกฎาคม 2556
เร่ือง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
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แผนงานการพาณิชย์ 
 งานโรงฆ่าสัตว์ รวม 20,000 บาท 

  งบด าเนินงาน รวม 20,000 บาท 
   ค่าสาธารณูปโภค รวม 20,000 บาท 

   ค่าไฟฟ้า จ านวน 10,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้า โรงฆ่าสัตวสุ์ขาภิบาล โรงฆ่าสัตว์
เทศบาลต าบลป่าซาง  สุสานป่าซาง   

      

   ค่าน ้าประปา ค่าน ้าบาดาล จ านวน 10,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าน ้าประปา  โรงฆา่สัตวสุ์ขาภิบาล โรงฆ่าสัตว์
เทศบาลต าบลป่าซาง สุสานป่าซาง 
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แผนงานงบกลาง 

 งบกลาง รวม 24,774,790 บาท 
  งบกลาง รวม 24,774,790 บาท 
   งบกลาง รวม 24,774,790 บาท 

   เงินสมทบกองทุนประกนัสังคม จ านวน 30,000 บาท 

      

  

เพื่อส่งเป็นเงินสมทบกองทุนประกนัสังคม ในอตัรา ร้อยละ 5 

ของค่าจา้งของผูป้ระกนัตนตามจ านวนพนกังานจา้ง   
- ตามพระราชบญัญติัประกนัสังคม พ.ศ.2533   

      

   เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จ านวน 1,200 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนรายปี ในอตัราร้อยละ
0.2 ของค่าจา้งโดยประมาณทั้งปี ส าหรับพนกังานจา้งเทศบาล
ต าบลป่าซาง   ถือปฏิบติัตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ทอ้งถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว4132  ลงวนัท่ี  24  ธนัวาคม  2561

เร่ือง การตั้งงบประมาณเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 
- ตามพระราชบญัญติัเงินทดแทน (ฉบบัท่ี 2 ) พ.ศ.2561  

      

   เบ้ียยงัชีพผูสู้งอาย ุ จ านวน 18,000,000 บาท 

      

  

เพือ่รองรับการจดัสวสัดิการใหแ้ก่ผูสู้งอาย ุท่ีมีอาย ุ60 ปีบริบูรณ์
ขึ้นไป  ท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นตามระเบียบกระทรวง มหาดไทย
วา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารจ่ายเงินเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายขุององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2552  แกไ้ขเพิ่มเติมถึง(ฉบบัท่ี 4)
พ.ศ.2562 และไดข้ึ้นทะเบียนขอรับเงินเบ้ียยงัชีพกบัองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินไวแ้ลว้  
- ตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ท่ี มท.0810.6/

ว 1994  ลงวนัท่ี 3 กรกฎาคม 2563  เร่ือง การซกัซอ้มแนว
ทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2564  เงินอุดหนุน
ทัว่ไป  เงินอุดหนุนส าหรับโครงการเสริมสร้างสวสัดิการทาง
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สังคมใหแ้ก่ผูพ้ิการและทุพพลภาพ โครงการสนบัสนุนการจดั
สวสัดิการทางสังคมแก่ผูด้อ้ยโอกาสทางสังคมและโครงสร้าง
หลกัประกนัดา้นรายไดแ้ก่ผูสู้งอาย ุ
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)ยทุธศาสตร์
ท่ี  3  หนา้ท่ี  121   ล าดบัท่ี  11 
  

   เบ้ียยงัชีพคนพิการ จ านวน 4,800,000 บาท 

      

  

เพื่อรองรับการจดัสวสัดิการเบ้ียความพิการใหแ้ก่คนพิการท่ีมี
สิทธิตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนด ท่ีไดแ้สดงความจ านงโดยขอขึ้น
ทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบ้ียความพิการไวก้บัองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินแลว้  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยหลกัเกณฑ์
การจ่ายเงินเบ้ียความพิการให้คนพิการขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน พ.ศ.2553 แกไ้ขเพิ่มเติมถึง (ฉบบัท่ี 4)พ.ศ.2562  
- ตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ท่ี มท.0810.6/

ว 1994  ลงวนัท่ี 3 กรกฎาคม 2563  เร่ือง การซกัซอ้มแนว
ทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2564  เงินอุดหนุน
ทัว่ไป  เงินอุดหนุนส าหรับโครงการเสริมสร้างสวสัดิการทาง
สังคมใหแ้ก่ผูพ้ิการและทุพพลภาพ โครงการสนบัสนุนการจดั
สวสัดิการทางสังคมแก่ผูด้อ้ยโอกาสทางสังคมและโครงสร้าง
หลกัประกนัดา้นรายไดแ้ก่ผูสู้งอาย ุ
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)ยทุธศาสตร์
ท่ี  3  หนา้ท่ี  121  ล าดบัท่ี  10  
 
 
 
 
 
 
 

      



279 

 

 
  

   เบ้ียยงัชีพผูป่้วยเอดส์ จ านวน 222,000 บาท 

      

  

เพื่อด าเนินการรองรับการสงเคราะห์เบ้ียยงัชีพผูป่้วยเอดส์ใหแ้ก่
ผูป่้วยเอดส์ท่ีแพทยไ์ดรั้บรองและท าการวินิจฉยัแลว้และมีความ
เป็นอยูย่ากจน หรือถูกทอดทิ้งขาดผูอุ้ปการะดูแล ไม่สามารถ
ประกอบอาชีพเล้ียงตนเองได ้  โดยมีสิทธิรับเบ้ียยงัชีพ คน
ละ 500 บาท/เดือน ครบทั้ง 12 เดือน เป็นการด าเนิน การตาม
ภารกิจถ่ายโอน มาตรา 16 แห่งพระราชบญัญติัแผนและขั้นตอน
การกระจายอ านาจฯ พ.ศ. 2542                        
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการจ่ายเงิน
สงเคราะห์เพื่อการยงัชีพขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2548 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม 

- ตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ท่ี มท.0810.6/
ว 1994  ลงวนัท่ี 3 กรกฎาคม 2563  เร่ือง การซกัซอ้มแนว
ทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2564  เงินอุดหนุน
ทัว่ไป  เงินอุดหนุนส าหรับโครงการเสริมสร้างสวสัดิการทาง
สังคมใหแ้ก่ผูพ้ิการและทุพพลภาพ โครงการสนบัสนุนการจดั
สวสัดิการทางสังคมแก่ผูด้อ้ยโอกาสทางสังคมและโครงสร้าง
หลกัประกนัดา้นรายไดแ้ก่ผูสู้งอาย ุ
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 
 ยทุธศาสตร์ท่ี 3   หนา้ท่ี   121   ล าดบัท่ี  9 

      

   ส ารองจ่าย จ านวน 338,188 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายในกรณีเหตุฉุกเฉินไม่สามารถคาดการณ์ไดล้่วงหนา้หรือ
กรณีท่ีจ าเป็นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยวิธีการ
งบประมาณของ อปท.พ.ศ.2541 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2 และ3)
พ.ศ.2543  หมวด 2 ขอ้ 19 
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   รายจ่ายตามขอ้ผกูพนั       

    ค่าใชจ่้ายในการจดัการจราจร จ านวน 10,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการแกปั้ญหาเก่ียวกบัการจราจรท่ี
ประชาชนไดรั้บประโยชน์โดยตรง เช่น การทาสีตีเส้นสัญญาณ
ไฟจราจร  สามเหล่ียมหยดุตรวจ  ป้ายจราจร  กระจกโคง้จราจร
กระบองไฟจราจร กรวยจราจร แผงกั้นจราจร  เสาลม้ลุกจราจร
เส้ือจราจร ยางชะลอความเร็วรถ เป็นตน้   
(ตามหนงัสือ กระทรวงมหาดไทย  ท่ี มท 080832/ว 3892      

ลงวนัท่ี  28  มิถุนายน 2562) 

 

      

    ค่าบ ารุงสันนิบาต จ านวน 71,490 บาท 

      

  

ค่าบ ารุงสันนิบาต  เพื่อจ่ายเป็นค่าสมาชิกรายปีบ ารุงสันนิบาต
แห่งประเทศไทยตามขอ้บงัคบัสันนิบาตในอตัรา 0.00167   

ของรายรับจริงปีท่ีล่วงมาแลว้ 2 ปียอ้นหลงัไม่รวมเงินอุดหนุน
ทุกชนิด ตั้งไว ้71,490 บาท                                   

(ปี 2562   รับจริง42,807,116.37 บาท) 

      

    เงินสมทบกองทุนหลกัประกนัสุขภาพ จ านวน 300,000 บาท 

      

  

เงินสมทบกองทุนหลกัประกนัสุขภาพ  ตั้งไว ้ 300,000  บาท  
- ตามประกาศคณะกรรมการหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ
เร่ือง การก าหนดหลกัเกณฑเ์พื่อสนบัสนุนใหอ้งคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินด าเนินงานและบริหารจดัการกองทุนหลกัประกนั
สุขภาพในระดบัทอ้งถ่ินหรือพื้นท่ี พ.ศ.2557 ลงวนัท่ี 19
กุมภาพนัธ์ 2557) 

- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการตั้งงบประมาณของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเพื่อสมทบกองทุน พ.ศ.2561 และท่ี
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แกไ้ขเพิ่มเติมถึง (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2563 

- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)ยทุธศาสตร์ท่ี  

3  หนา้ท่ี  151  ล าดบัท่ี  9  

   เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ิน (กบท.) จ านวน 855,200 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการส่วน
ทอ้งถ่ินตามกฎหมายในอตัราร้อยละ 2 ของงบประมาณรายรับ
ไม่รวมเงินกู ้เงินอุทิศ  พนัธบตัร และเงินอุดหนุน ทุกชนิด
(42,760,000 x 2 /100 = 855,200 ) โดยแยกเป็นค่าใชจ่้ายดงัน้ี 

1. เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ิน 
 ตั้งไว ้   0    บาท      

2. เงินบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ินจ านวน  4  อตัรา
เดือนละ 107,969 บาท ค านวณตั้งจ่าย 12 เดือน  
ตั้งไว ้ 1,295,628  บาท 
3. เงินบ าเหน็จด ารงชีพ จ านวน 2 อตัรา ตั้งไว ้400,000 บาท   
 (ตาม พ.ร.บ.บ าเหน็จบ านาญขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2500
ลกัษณะ 3/1 มาตรา 46/1 เพิ่มเติมโดย (ฉบบัท่ี7) พ.ศ.2548

ประกอบกบักฎกระทรวง ก าหนดอตัราและวิธีการรับบ าเหน็จ
ด ารงชีพ พ.ศ.2548  และกฎกระทรวงก าหนดอตัราและวิธีการ
รับบ าเหน็จด ารงชีพ (ฉบบัท่ี2) พ.ศ.2552 

      

   เงินบ าเหน็จลูกจา้งประจ า จ านวน 146,712 บาท 

      

  

1.บ าเหน็จรายเดือนลูกจา้งประจ า จ านวน 1 อตัรา  เดือนละ
12,226 บาท ค านวณตั้งจ่าย  12  เดือน  ตั้งไว ้146,712 บาท 

      

 


