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หน้า : 1/1 

วนัทีพ่มิพ์ : 21/8/2561  09:40:42 

    

         รายงานรายละเอยีดประมาณการรายจา่ยงบประมาณรายจา่ยท ั่วไป 

   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562     

 เทศบาลต าบลป่าซาง 

 อ าเภอ ป่าซาง   จงัหวดัล าพูน 

         

                   ประมาณการรายจา่ยรวมท ัง้สิน้ 80,000,000 บาท จา่ยจากรายไดจ้ดัเก็บเอง  หมวดภาษีจดัสรรและหมวดเงนิ
อุดหนุนท ั่วไป แยกเป็น  

  แผนงานบรหิารงานท ั่วไป 

  
 

งานบรหิารท ั่วไป รวม 11,626,820 บาท 

  
  

งบบุคลากร รวม 7,956,420 บาท 

  
   

เงนิเดอืน (ฝ่ายการเมอืง) รวม 2,848,320 บาท 

  
   

เงนิเดอืนนายก/รองนายก จ านวน 725,760 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดอืนของผูบ้รหิาร อปท. ไดแ้ก ่ 
   1.นายกเทศมนตรีต าบลป่าซาง  
      อตัราเดอืนละ 28,800 บาท เป็นเงนิ 345,600 บาท 
   2.รองนายกเทศมนตรีต าบลป่าซาง  2 อตัรา ๆ 
       เดอืนละ 15,840 บาท เป็นเงนิ  380,160 บาท     
      โดยค านวณต ัง้จา่ยไว ้ 12 เดอืน 
 

      

  
   

เงนิคา่ตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก จ านวน 180,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนประจ าต าแหน่งของผูบ้รหิาร ไดแ้ก ่
   1.คา่ตอบแทนนายกเทศมนตรีต าบลป่าซาง อตัราเดอืนละ  
       6,000 บาท  เป็นเงนิ 72,000 บาท 
   2.คา่ตอบแทนรองนายกเทศมนตรีต าบลป่าซาง 2 อตัรา  
       อตัราเดอืนละ  4,500 บาท  เป็นเงนิ 108,000 บาท 
       โดยค านวณต ัง้จา่ยไว ้ 12 เดอืน 
 

      

  
   

เงนิคา่ตอบแทนพเิศษนายก/รองนายก จ านวน 180,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนพเิศษของผูบ้รหิาร  ไดแ้ก ่
   1.คา่ตอบแทนนายกเทศมนตรีต าบลป่าซาง อตัราเดอืนละ  
       6,000 บาท  เป็นเงนิ 72,000 บาท 
   2.คา่ตอบแทนรองนายกเทศมนตรีต าบลป่าซาง 2 อตัรา  
       อตัราเดอืนละ  4,500  บาท  เป็นเงนิ 108,000 บาท 
       โดยค านวณต ัง้จา่ยไว ้ 12 เดอืน 
 

      

  
   

เงนิคา่ตอบแทนเลขานุการ/ทีป่รกึษานายกเทศมนตรี  จ านวน 207,360 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทน 
  1.เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลป่าซาง 
      อตัราเดอืนละ 10,080 บาท  เป็นเงนิ 120,960 บาท 
  2.ทีป่รกึษานายกเทศมนตรีต าบลป่าซาง 
      อตัราเดอืนละ  7,200 บาท  เป็นเงนิ 86,400 บาท 
      โดยค านวณต ัง้จา่ยไว ้ 12 เดอืน 
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เงนิคา่ตอบแทนสมาชกิสภาองค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ จ านวน 1,555,200 บาท 

  

      

     1.คา่ตอบแทนประธานสภาเทศบาลต าบลป่าซาง   
      อตัราเดอืนละ 15,840 บาท  เป็นเงนิ 190,080 บาท 
   2.คา่ตอบแทนรองประธานสภาเทศบาลต าบลป่าซาง   
      อตัราเดอืนละ 12,960 บาท  เป็นเงนิ 155,520 บาท 
   3.คา่ตอบแทนสมาชกิสภาเทศบาลต าบลป่าซาง 10 อตัรา   
      อตัราเดอืนละ 10,080 บาท  เป็นเงนิ 1,209,600 บาท 
      โดยค านวณต ัง้จา่ยไว ้ 12 เดอืน 
 

      

  
   

เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า) รวม 5,108,100 บาท 

  
   

เงนิเดอืนพนกังาน จ านวน 3,787,500 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดอืนพนกังานเทศบาล พรอ้มท ัง้เงนิปรบัปรุง
เงนิเดอืน จ านวน  10  อตัรา โดยค านวณต ัง้จา่ยไว ้ 12 เดอืน 
ตามแผนอตัราก าลงั 3 ปี (พ.ศ. 2561-2563 )  
 

      

  
   

เงนิเพิม่ตา่ง ๆ ของพนกังาน จ านวน 84,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิเพิม่ตา่งๆ ของพนกังาน  ดงัน้ี 
(1) คา่ตอบแทนรายเดอืนปลดัเทศบาล   
(นกับรหิารงานท ั่วไป ระดบักลาง)  ในอตัราเดอืนละ
7,000  บาท  จ านวน 12 เดอืน  เป็นเงนิ  84,000 บาท 
ตามประกาศคณะกรรมการพนกังานเทศบาลจงัหวดัล าพูน   
เรือ่งหลกัเกณฑ์และเงือ่นไขเกีย่วกบัอตัราเงนิเดอืน 
และวธิีการจา่ยเงนิเดอืนและประโยชน์ตอบแทนอืน่  
(ฉบบัที ่7) วนัที ่ 3  พฤษภาคม พ.ศ. 2559 
  

      

  
   

เงนิประจ าต าแหน่ง จ านวน 204,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิประจ าต าแหน่งพนกังานเทศบาล ดงัน้ี 
1. ปลดัเทศบาล              ในอตัราเดอืนละ 7,000   บาท      
 2.รองปลดัเทศบาล         ในอตัราเดอืนละ  3,500  บาท   
 3.หวัหน้าส านกัปลดั       ในอตัราเดอืนละ  3,500  บาท   
 4.หวัหน้าฝ่ายอ านวยการ ในอตัราเดอืนละ  1,500  บาท   
 5.หวัหน้าฝ่ายปกครอง    ในอตัราเดอืนละ  1,500  บาท   
โดยค านวณต ัง้จา่ยไว ้ 12 เดอืน ตามประกาศคณะกรรมการ
พนกังานเทศบาลจงัหวดัล าพูน  เรือ่งหลกัเกณฑ์และเงือ่นไข
เกีย่วกบัอตัราเงนิเดอืนและวธิีการจา่ยเงนิเดอืนและประโยชน์ 
ตอบแทนอืน่ (ฉบบัที ่7) วนัที ่ 3  พฤษภาคม พ.ศ. 2559 
 

      

  
   

คา่จา้งลูกจา้งประจ า จ านวน 1,032,600 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งลูกจา้งประจ าพรอ้มท ัง้เงนิปรบัปรุง
เงนิเดอืน  จ านวน  5 อตัรา โดยค านวณต ัง้จา่ย
ไว ้12 เดอืน  ตามแผนอตัราก าลงั 3 ปี ( พ.ศ. 2561-2563 ) 
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งบด าเนินงาน รวม 2,963,100 บาท 

  
   

คา่ตอบแทน รวม 313,600 บาท 

  

   

คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กรปกครอง 
สว่นทอ้งถิน่ 

จ านวน 50,000 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิราชการอนัเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เช่น เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น 
จ่ าย เป็ น เงิน ป ระโยช น์ ตอบแทน อื่ น ส าห ร ับพ นัก งาน
เทศบาล ลูกจ้างประจ า พนกังานจ้างตามภารกิจ  พนกังานจ้าง
ท ั่ วไป  เป็นกรณีพิ เศษ(เงินรางว ัลประจ าปี )  ค่าตอบแทน
คณะกรรมการประเมินผลพนักงานเทศบาล    ค่าตอบแทน
คณะกรรมการสอบคดัเลือกพนกังานเทศบาล  ฯลฯ 
    

      

  
   

คา่เชา่บา้น จ านวน 84,000 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็นคา่เช่าบา้นของพนกังานเทศบาลซึง่มีสทิธเิบกิค่าเช่า
บ้านได้ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของ
ขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่  พ.ศ. 2548 และแกไ้ขเพิม่เตมิฯ 

      

  
   

เงนิชว่ยเหลือการศกึษาบตุร จ านวน 179,600 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิชว่ยเหลือการศกึษาบตุร คา่บ ารุงการศกึษา 
และคา่ธรรมเนียมการศกึษาตา่ง ๆ ใหแ้ก ่ผูบ้รหิาร พนกังาน
เทศบาล  ลูกจา้งประจ าของเทศบาล ซึง่มีสทิธเิบกิจา่ยเงนิ
ชว่ยเหลือบตุร  ซึง่มสีทิธเิบกิเงนิคา่ชว่ยเหลือการศกึษาบุตร
ได ้ตามหนงัสือ กรมบญัชีกลาง ที ่กค 0422.32/ว 257  
ลงวนัที ่28 มถิุนายน 2559 
 

      

  
   

คา่ใชส้อย รวม 1,279,500 บาท 

  
   

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร       

  
    

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร จ านวน 444,500 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่โฆษณาและเผยแพร่ คา่ถา่ยเอกสาร คา่เย็บ
หนงัสอืหรือเขา้ปกหนงัสอื คา่จา้งเหมาบรกิาร คา่ธรรมเนียม
ตา่งๆ   คา่ท า พรบ.รถ  ฯลฯ 
 

      

  
   

รายจา่ยเกีย่วกบัการรบัรองและพธิีการ จ านวน 100,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็น 
   - คา่รบัรอง ไดแ้ก ่ คา่อาหาร  คา่เครือ่งดืม่  คา่ของขวญั  
คา่พมิพ์เอกสาร คา่ใช้จา่ยทีเ่กีย่วเน่ืองในการเล้ียงรบัรองท ัง้
คา่บรกิารดว้ยและคา่ใช้จา่ยอืน่ซึง่จ าเป็นตอ้งจา่ยทีเ่กีย่วเนื่อง   
กบัการรบัรอง เพือ่เป็นการตอ้นรบับคุคลหรือคณะบุคคลทีไ่ป
นิเทศงาน ตรวจงาน หรือเยีย่มชมหรือทศันศกึษาดงูาน
จ านวน  50,000 บาท 
   - คา่เล้ียงรบัรองไดแ้ก ่คา่อาหาร เครือ่งดืม่ตา่งๆ เครือ่งใช ้ใน
การเล้ียงรบัรองและคา่บรกิารอืน่ๆ     ซึง่จ าเป็นตอ้งจา่ยที่
เกีย่วกบัการเล้ียงรบัรองในการประชุมรวมถงึผูเ้ขา้ร่วมประชุม
อืน่ๆ และเจา้หน้าทีท่ีเ่กีย่วขอ้งซึง่เขา้รว่มประชุม
จ านวน 50,000 บาท  ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 1 ของรายไดจ้รงิ
ของปีงบประมาณที ่ลว่งมา  โดยไมร่วมเงนิอดุหนุนเฉพาะ
กจิ  เงนิกู ้เงนิจา่ยขาดเงนิสะสม และเงนิทีม่ผีูอ้ทุศิให้  (ตาม
หนงัสอืที ่มท 0808.4/ว2381 ลงวนัที ่28 กรกฎาคม2548)                                                                   
(รายไดจ้รงิปีงบประมาณ 2560 = 39,219,863.65 บาท) 
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รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวด
อืน่ๆ 

      

  
    

คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ จ านวน 150,000 บาท 

  

      

  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจกัร
และนอกราชอาณาจกัร เช่น ค่าเบี้ยเล้ียงการเดินทาง  ค่าเช่าที่
พกั  คา่พาหนะ   ค่าธรรมเนียมลงทะเบียนตา่งๆ   ของพนกังาน
เทศบาลตลอดจนลูกจ้างเทศบาล ฯ ที่มีความจ าเป็นต้องเดนิทาง
ไปติดต่อราชการ  อบรมสมัมนา  สอบคดัเลือก และมีสิทธิตาม
ร ะ เบี ย บ ที่ ร า ช ก ารก าห น ด     ถื อ ป ฏิ บ ัติ ต าม ร ะ เบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยคา่ใช้จา่ยในการฝึกอบรมและการเขา้
รบัการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดนิทางไปราชการ
ของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ พ.ศ. 2555 
 

      

  
    

คา่ใชจ้า่ยในการเลือกต ัง้หรือการคดัสรร จ านวน 200,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการเลือกต ัง้หรือการคดัสรรของเทศบาล
ต าบลป่าซาง เชน่ คา่วสัดุอปุกรณ์ทีใ่ชส้ าหรบัการ
เลือกต ัง้ คา่ตอบแทนคณะกรรมการ และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีจ่ าเป็น
ในการด าเนินการตามโครงการ  
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิจา่ย
คา่ใชจ้า่ยในการจดังาน การจดัการแขง่ขนักีฬาฯ ขององค์กร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564)
ยุทธศาสตร์ที ่7 หน้าที ่ 158   ล าดบัที ่ 6 
 

      

  

    

โครงการเชดิชูเกียรตพินกังานลูกจา้งผูม้ีคณุธรรมจรยิธรรมใน 
การปฏบิตัริาชการและใหบ้รกิารดเีดน่ 

จ านวน 10,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการเชดิชูเกียรตพินกังาน  
ลูกจา้ง  ผูม้คีณุธรรมจรยิธรรม  ในการปฏบิตัริาชการ และ
ใหบ้รกิารดเีดน่ ประจ าปี 2562  เชน่  คา่วทิยากร คา่อาหาร 
คา่สถานที ่ คา่ป้ายไวนิล  คา่วสัดอุุปกรณ์ และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ  
ทีจ่ าเป็นในการด าเนินการตามโครงการ   
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใช้จา่ยในการ
ฝึกอบรมและเขา้รบัการฝึกอบรมของเจา้หน้าที่
ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2557  
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564)
เพิม่เตมิ/เปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่3/2561 ยุทธศาสตร์ที ่7
หน้าที ่  52   ล าดบัที ่1 
 

      

  
    

โครงการตามนโยบายตา่งๆของรฐั จ านวน 30,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการตามนโยบายตา่งๆ 
ของรฐั   เชน่ คา่สถานที ่คา่อาหาร คา่ป้ายไวนิล คา่วสัดุ  
และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีจ่ าเป็นในการด าเนินการตามโครงการ   
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิจา่ย
คา่ใชจ้า่ยในการจดังาน การจดัการแขง่ขนักีฬาฯ ขององค์กร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564)
เพิม่เตมิ/เปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่3/2561  ยทุธศาสตร์ที ่7
หน้าที ่ 38   ล าดบัที ่ 3 
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โครงการเทศบาลพบประชาชน จ านวน 30,000 บาท 

  

      

  เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการเทศบาลพบประชาชน เชน่   
คา่สนบัสนุนวทิยากร  คา่สถานที ่ คา่อาหาร  คา่ป้ายไวนิล   
คา่วสัด ุ และคา่ใช้จา่ยอืน่ๆ ทีจ่ าเป็นในการด าเนินการตาม
โครงการ 
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิจา่ย
คา่ใชจ้า่ยในการจดังาน การจดัการแขง่ขนักีฬาฯ ขององค์กร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564)
ยุทธศาสตร์ที ่ 7 หน้าที ่ 156  ล าดบัที ่ 2 
 

      

  
    

โครงการปลูกตน้ไมเ้ฉลมิพระเกียรต ิ จ านวน 5,000 บาท 

  

      

  เพือ่เป็นคา่ใชจ่า่ยในการจดักจิกรรมตามโครงการปลูกตน้ไม้
เฉลมิพระเกียรต ิเชน่ คา่สนบัสนุนวทิยากร คา่สถานที ่คา่อาหาร
คา่ป้ายไวนิล  คา่วสัด ุและคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีจ่ าเป็น ในการ
ด าเนินการตามโครงการ  
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิจา่ย
คา่ใชจ้า่ยในการจดังาน การจดัการแขง่ขนักีฬาฯ ขององค์กร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564)
ยุทธศาสตร์ที ่7 หน้าที ่ 159  ล าดบัที ่ 8 
 

      

  
    

โครงการป้องกนัและรณรงค์แกไ้ขปญัหายาเสพตดิ จ านวน 10,000 บาท 

  

      

  เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินกจิกรรมตามโครงการป้องกนั
และรณรงค์แกไ้ขปญัหายาเสพตดิ  เชน่  คา่สนบัสนุนวทิยากรคา่
สถานที ่คา่อาหาร คา่ป้ายไวนิล  คา่วสัด ุและคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ที่
จ าเป็นในการด าเนินการตามโครงการ  
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิจา่ย
คา่ใชจ้า่ยในการจดังาน การจดัการแขง่ขนักีฬาฯ ขององค์กร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใช้จา่ยในการ
ฝึกอบรมและเขา้รบัการฝึกอบรมของเจา้หน้าที่
ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2557 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564)
เพิม่เตมิ/เปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่1/2560 ยุทธศาสตร์ที ่3
หน้าที ่ 35   ล าดบัที ่1 
 

      

  

    

โครงการฝึกอบรมเพิม่พูนความรูแ้ละพฒันาทกัษะการปฏบิตัิ
ราชการ ส าหรบัพนกังานเทศบาล ลูกจา้ง ของเทศบาลต าบล 
ป่าซาง 

จ านวน 10,000 บาท 

  

      

  เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการฝึกอบรมเพิม่พูนความรูแ้ละ
พฒันาทกัษะการปฏบิตัริาชการ ส าหรบัพนกังานเทศบาล
ลูกจา้ง ของเทศบาลต าบลป่าซาง เชน่ คา่วทิยากร  คา่อาหาร  
คา่สถานที ่ คา่ป้ายไวนิล  คา่วสัดอุุปกรณ์ และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ 
ทีจ่ าเป็นในการด าเนินการตามโครงการ   
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยคา่ใช้จา่ยในการ
ฝึกอบรมและเขา้รบัการฝึกอบรมของเจา้หน้าที่
ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2557 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564)
เพิม่เตมิ/เปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่3/2561  ยทุธศาสตร์ที ่7
หน้าที ่ 37  ล าดบัที ่ 1 
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โครงการฝึกอบรมมาตรฐานคณุธรรมจรยิธรรมและเพิม่
ประสทิธภิาพ พนกังาน ลูกจา้ง เทศบาลต าบลป่าซาง 

จ านวน 20,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการฝึกอบรมมาตรฐานคณุธรรม
จรยิธรรมและเพิม่ประสทิธภิาพ พนกังาน ลูกจา้งเทศบาลต าบล
ป่าซาง เชน่ คา่สนบัสนุนวทิยากร  คา่สถานทีค่า่อาหาร คา่ป้ายไว
นิล คา่วสัด ุและคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีจ่ าเป็นในการด าเนินการตาม
โครงการ 
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใช้จา่ยในการ
ฝึกอบรมและเขา้รบัการฝึกอบรมของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่
พ.ศ. 2557 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564) 
 คร ัง้ที ่3/2561  ยทุธศาสตร์ที ่7 หน้าที ่ 52  ล าดบัที ่ 2 
 

      

  
    

โครงการลดใชพ้ลงังาน จ านวน 10,000 บาท 

  

      

  เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการลดใชพ้ลงังาน เชน่ คา่วสัด ุ   
คา่สนบัสนุนวทิยากร คา่สถานที ่คา่อาหาร คา่ป้ายไวนิล และ
คา่ใชจ้า่ย อืน่ๆ ทีจ่ าเป็นในการด าเนินการตามโครงการ   
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใช้จา่ยในการ
ฝึกอบรมและเขา้รบัการฝึกอบรมของเจา้หน้าที่
ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2557 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564)
เพิม่เตมิ/เปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่1/2560  ยทุธศาสตร์ที ่ 7
หน้าที ่ 44   ล าดบัที ่ 1 
  

      

  
    

โครงการวนัทอ้งถิน่ไทย จ านวน 10,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินกจิกรรมวนัทอ้งถิน่ไทย
เชน่  คา่สนบัสนุนวทิยากร  คา่สถานที ่ คา่อาหาร  คา่ป้าย 
ไวนิล  คา่วสัด ุ และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีจ่ าเป็นในการด าเนินการ
ตามโครงการ    
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิจา่ย
คา่ใชจ้า่ยในการจดังาน การจดัการแขง่ขนักีฬาฯ ขององค์กร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามประกาศในราชกจิจานุเบกษากระทรวงมหาดไทย/
พระราชบญัญตักิ าหนดแผนและข ัน้ตอนการกระจายอ านาจ
ใหแ้กอ่งค์กรปกครองสว่นท้องถิน่ พ.ศ.2542 มาตรา 16 ขอ้ 11
ขอ้ 16  
- เป็นไปพระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ.2496 แกไ้ขถงึฉบบั
ที ่13 พ.ศ.2552 มาตรา 50 (8) 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564)
ยุทธศาสตร์ที ่ 7  หน้าที ่ 156  ล าดบัที ่ 1 
 

      

  
    

โครงการวนัเทศบาล จ านวน 30,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินกจิกรรมตามโครงการวนั
เทศบาล  เชน่  คา่สนบัสนุนวทิยากร  คา่สถานที ่ คา่อาหาร   
คา่ป้ายไวนิล  คา่วสัด ุ และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีจ่ าเป็นในการ
ด าเนินการตามโครงการ    
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิจา่ย
คา่ใชจ้า่ยในการจดังาน การจดัการแขง่ขนักีฬาฯ ขององค์กร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามประกาศในราชกจิจานุเบกษากระทรวงมหาดไทย/
พระราชบญัญตักิ าหนดแผนและข ัน้ตอนการกระจายอ านาจ
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ใหแ้กอ่งค์กรปกครองสว่นท้องถิน่ พ.ศ.2542 มาตรา 16
ขอ้ 11  ขอ้ 16 
- เป็นไปพระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ.2496 แกไ้ขถงึฉบบั
ที ่13 พ.ศ.2552 มาตรา 50 (8) 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564)
ยุทธศาสตร์ที ่7 หน้าที ่ 157  ล าดบัที ่3 
 

    
โครงการสง่เสรมิการท าเกษตรปลอดภยั จ านวน 10,000 บาท 

  

      

  เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการเกษตรปลอดภยั  เชน่   
คา่สนบัสนุนวทิยากร  คา่สถานที ่ คา่อาหาร  คา่ป้ายไวนิล   
คา่วสัด ุ และคา่ใช้จา่ยอืน่ๆ ทีจ่ าเป็นในการด าเนินการตาม
โครงการ     
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใช้จา่ยใน 
การฝึกอบรมและเขา้รบัการฝึกอบรมของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่  
พ.ศ.2557  
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564)
เพิม่เตมิ/เปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่1/2560  หน้าที ่44   ล าดบัที ่ 3 
 

      

  
    

โครงการสง่เสรมิท าการเกษตร 4.0 จ านวน 10,000 บาท 

  

      

  เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการสง่เสรมิท าการเกษตร 4.0   
เชน่ คา่สนบัสนุนวทิยากร  คา่สถานที ่ คา่อาหาร  คา่ป้าย ไวนิล
คา่วสัด ุ และคา่ใช้จา่ยอืน่ๆ  ทีจ่ าเป็นในการด าเนินการตาม
โครงการ   
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใช้จา่ยใน 
การฝึกอบรมและเขา้รบัการฝึกอบรมของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่
พ.ศ. 2557 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564)
เพิม่เตมิ/เปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่1/2560 ยุทธศาสตร์ที ่ 7
หน้าที ่ 44    ล าดบัที ่ 2 
 

      

  
   

คา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซม จ านวน 200,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่บ ารุงรกัษาซ่อมแซมทรพัย์สนิของเทศบาลทีช่ ารุด
เสยีหาย ใหส้ามารถใชง้านไดต้ามปกต ิ       

  
   

คา่วสัด ุ รวม 420,000 บาท 

  
   

วสัดสุ านกังาน จ านวน 100,000 บาท 

  

      

  เพื่ อจ่ายเป็นค่าว ัสดุส านักงานและจดั ซ้ือสิ่งของเครื่องใช้
ต่างๆ   เช่น   กระดาษ  ปากกา ดินสอ  คลิป   เป็ก  ไม้บรรท ัด
กาว  ลวดเย็บ  เครือ่งเย็บกระดาษ หนงัสือพมิพ์ สิง่พมิพ์ทีไ่ดจ้าก
การซ้ือหรือจ้างพิมพ์ พวงมาลา พานพุ่มฯลฯ   ตลอดจนสิ่งของ
เครือ่งใชท้ีจ่ าเป็นในส านกังาน 

      

  
   

วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ จ านวน 15,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดอุปุกรณ์ไฟฟ้า เชน่ หลอด
ไฟฟ้า  สายไฟ  เทปพนัสายไฟ  สวทิซ์ไฟฟ้า  ขาหลอดฟลูออเรส
เซนต ์ เบรกเกอร์  บาลาสต ์ฯลฯ ส าหรบัซ่อมแซมหรือเปลีย่น
อปุกรณ์ไฟฟ้าทีช่ ารุดเสยีหาย 
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วสัดงุานบา้นงานครวั จ านวน 70,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่สิง่ของเครือ่งใชต้า่งๆ เชน่  แปรง  ไมก้วาดน ้ายา
ลา้งจาน น ้ายาลา้งหอ้งน ้า  สบู ่ ผงซกัฟอก แกว้น ้าจาน ชาม ฯลฯ
ตลอดจนวสัดอุปุกรณ์อนัเกีย่วเน่ืองกบัวสัดงุานบา้นงานครวั 

      

  
   

วสัดกุอ่สรา้ง จ านวน 20,000 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าค้อน ตะปู  จอบ  เสียม  เลื่อย  เหล็กเส้น  เหล็ก
ท่อ  กระเบื้องหลงัคา อิฐ  ปูน ปูนขาว  สี  ทินเนอร์ ไม้ต่างๆ  
ตลบัเมตร  ลูกดิง่  ท่อน ้า   ท่อปูน  อุปกรณ์ประปา  โถส้วม อา่ง
ล้างมือ  ลูกรงั ฯลฯ  ตลอดจนวสัดุอุปกรณ์อนัเกี่ยวเน่ืองกบัวสัดุ
กอ่สรา้ง 

      

  
   

วสัดยุานพาหนะและขนสง่ จ านวน 40,000 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี่  ยางใน  ยางนอก  สายไมล์  หวัเทียน
น ้ากล ั่น อะไหล่  ส าหรบัรถยนต์ รถจกัรยานยนต์เครื่องจกัรกล
ต่างๆ  ตลอดจนวสัดุอุปกรณ์อนัเกี่ยวเน่ืองกบัวสัดุยานพาหนะ
และขนสง่ 

      

  
   

วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ จ านวน 100,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่น ้ามนัดเีซล น ้ามนัเบนซนิ น ้ามนัซุปเปอร์
น ้ามนัเครือ่ง ฯลฯ  ส าหรบัรถยนต์ รถจกัรยานยนต์เครือ่งจกัรกล
ตา่งๆ ทีใ่ชใ้นราชการเทศบาลต าบลป่าซาง 

      

  
   

วสัดวุทิยาศาสตร์หรือการแพทย์ จ านวน 5,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่แอลกอฮอล์ ออกซเิจน น ้ายาตา่งๆ  ถุงมือ
เวชภณัฑ์ ตลอดจนวสัดุอปุกรณ์อนัเกีย่วเน่ืองกบัวสัดุ
วทิยาศาสตร์หรือการแพทย์ 

      

  
   

วสัดกุารเกษตร จ านวน 20,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่สารเคมป้ีองกนัและก าจดัศตัรูพืช   ปุ๋ ย  พนัธ์ไม้
ดอกไมป้ระดบั  ดนิส าหรบัปลูก สปรงิเกอร์  วสัดเุพาะช า ผา้ใบ
หรือผา้พลาสตกิ ฯลฯ  ตลอดจนวสัดุอปุกรณ์อนัเกีย่วเน่ืองกบั
วสัดกุารเกษตร 

      

  
   

วสัดโุฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 20,000 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษเขียนโปสเตอร์  สี  พู่กนั  ฟิล์ม   รูปสี
หรือขาวด าที่ได้จากการล้างอดั-ขยาย ไม้อดั  ป้ายผ้า ป้ายไวนิล
ฯลฯ   ตลอดจนวสัดุอุปกรณ์อนัเกี่ยวเน่ืองกบัวสัดุโฆษณาและ
เผยแพร ่

      

  
   

วสัดคุอมพวิเตอร์ จ านวน 30,000 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าแผ่น หรือจานบนัทึกข้อมูล  เทปบนัทึกข้อมูล
หวัพมิพ์หรือแถบพมิพ์  เมาส์  ตลบัหมกึส าหรบัเครือ่งพมิพ์  สาย
ตอ่พ่วงคอมพวิเตอร์ ฯลฯ ตลอดจนวสัดุอุปกรณ์อนัเกีย่วเน่ืองกบั
วสัดคุอมพวิเตอร์ 
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คา่สาธารณูปโภค รวม 950,000 บาท 

  
   

คา่ไฟฟ้า จ านวน 800,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่กระแสไฟฟ้าและคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้เกีย่วเนื่องกบั
การใชบ้รกิารไฟฟ้า ของเทศบาลต าบลป่าซาง       

  
   

คา่น ้าประปา คา่น ้าบาดาล จ านวน 10,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่น ้าประปา และน ้าบาดาล ของเทศบาลต าบล 
ป่าซาง       

  
   

คา่บรกิารโทรศพัท์ จ านวน 100,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่โทรศพัท์และคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้เกีย่วเนื่องกบัการ
ใชบ้รกิารโทรศพัท์ในการตดิตอ่ประสานงานของเทศบาลต าบล
ป่าซาง 
 

      

  
   

คา่บรกิารไปรษณีย์ จ านวน 40,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ฝากสง่สิง่ของทางไปรษณีย์    ช าระคา่ฝากสง่เป็น
เงนิเชือ่รายเดอืน 
 

      

  
  

งบลงทุน รวม 667,300 บาท 

  
   

คา่ครุภณัฑ์ รวม 667,300 บาท 

  
   

ครุภณัฑ์ส านกังาน       

  
    

เกา้อีท้ างาน จ านวน 4 ตวั จ านวน 6,400 บาท 

  

      

  เพือ่จดัซ้ือเกา้อีส้ านกังาน จ านวน 4 ตวั ราคาตวัละ 1,600 บาท
รวมเป็นเงนิ 6,400 บาท (ตามราคาทอ้งตลาด/ราคาทอ้งถิน่) 
โดยมคีณุลกัษณะพื้นฐานมีพนกัพงิกลาง  มทีีท่า้วแขน มลีอ้เลือ่น 
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้ง
และการบรหิารพสัดภุาครฐั พ.ศ.2560    
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564)
เพิม่เตมิ/เปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่3/2561  หน้าที ่41  ล าดบัที ่ 2 
 

      

  

    

เครือ่งท าลายเอกสารแบบตดัตรง ท าลายคร ัง้ละ 10 แผน่   
จ านวน  1 เครือ่ง 

จ านวน 20,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือ เครือ่งท าลายเอกสารแบบตดัตรง ท าลาย
คร ัง้ละ 10 แผน่ จ านวน 1 เครือ่ง  ราคา 20,000 บาท (ตาม
รายละเอยีดราคามาตรฐานครุภณัฑ์  มกราคม 2561)    
โดยมคีณุลกัษณะพื้นฐาน ดงัน้ี  
1. ขนาดทีก่ าหนดเป็นแบบท าลายข ัน้ต ่าตอ่คร ัง้ 
2.ขนาดกระดาษหลงัท าลายความกวา้งระหวา่ง 3- 4 มลิลเิมตร 
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้ง
และการบรหิารพสัดภุาครฐั พ.ศ.2560 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564)
เพิม่เตมิ/เปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่3/2561  หน้าที ่41 ล าดบัที ่ 3 
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โตะ๊ท างานพรอ้มเกา้อีส้ าหรบัผูบ้รหิาร  จ านวน 1 ชุด จ านวน 30,000 บาท 

  

      

  เพือ่จดัโตะ๊ท างานพรอ้มเกา้อีส้ าหรบัผูบ้รหิารจ านวน 1 ชุด   
เป็นเงนิ 30,000 บาท (ตามราคาทอ้งตลาด/ราคาทอ้งถิน่)    
โดยมคีณุลกัษณะพื้นฐาน ดงัน้ี 
1.โตะ๊ท างานไม ้ ขนาดไมน้่อยกวา่ กวา้ง 198 เซ็นตเิมตร    
    ยาว 98 เซ็นตเิมตร  สงู 77  เซ็นตเิมตร   
2. ตวัตอ่ขา้ง ขนาดไมน้่อยกวา่ กวา้ง 139.5 เซ็นตเิมตร    
    ยาว 39.5 เซ็นตเิมตร  สงู 65.5 เซ็นตเิมตร  
3. ตูล้ิน้ชกั ขนาดไมน้่อยกว่า กวา้ง 39.5 เซ็นตเิมตร  
    ยาว 47.5  เซ็นตเิมตร สงู 45.5 เซ็นตเิมตร  
4. เกา้อีส้ านกังาน ขนาดไมน้่อยกวา่ กวา้ง 62 เซ็นตเิมตร     
    ยาว 68 เซ็นตเิมตร  สงู 110-114  เซ็นตเิมตร มพีนกัพงิ     
    มทีีทา้วแขน มลีอ้เลือ่น ปรบัโชค๊ขึน้ลงได ้
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้ง
และการบรหิารพสัดภุาครฐั พ.ศ.2560    
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564)
เพิม่เตมิ/เปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่3/2561 หน้าที ่41  ล าดบัที ่ 1 

      

  
   

ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์       

  
    

กลอ้งวงจรปิดพรอ้มอปุกรณ์ชุดควบคมุ จ านวน  11 จุด จ านวน 500,000 บาท 

  

      

  เพือ่จดัซ้ือพรอ้มตดิต ัง้ระบบกลอ้งวงจรปิด (CCTV) ภายใน
บรเิวณส านกังานเทศบาลต าบลป่าซาง จ านวน 11 จุด พรอ้ม
อปุกรณ์ชุดควบคมุ จ านวน 500,000  บาท  โดยมี
รายละเอยีด ดงัน้ี 
1. กลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดชนิดเครือขา่ย แบบมมุมองคงที่
ส าหรบัตดิต ัง้ภายในอาคาร  ส าหรบัใชใ้นงานรกัษาความ 
ปลอดภยัท ั่วไป  จ านวน 3  ตวั 
2. กลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดชนิดเครือขา่ย แบบมมุมองคงที่
ส าหรบัตดิต ัง้ภายนอกอาคาร ส าหรบัใชใ้นงานรกัษาความ
ปลอดภยัท ั่วไป จ านวน 8 ตวั 
3. อปุกรณ์บนัทกึภาพผา่น
เครือขา่ย (Network Video Recorder) แบบ 16 ชอ่ง  
จ านวน 1 เครือ่ง 
4. อปุกรณ์กระจายสญัญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch)
ขนาด 8 ชอ่ง จ านวน 3 เครือ่ง 
5. อปุกรณ์กระจายสญัญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ชอ่ง  
แบบที ่2 จ านวน 1 เครือ่ง 
6. เครือ่งส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จ านวน 1 เครือ่ง 
7. ตูเ้ก็บอปุกรณ์ Rack Server ขนาด 9U พรอ้ม
อปุกรณ์ จ านวน 1 ตู ้
8. โทรทศัน์แอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีด
จอภาพ 1,366 x 768 พกิเซล ขนาด 32 นิ้ว หรือดกีวา่
จ านวน 1 เครือ่ง 
9. วสัดอุปุกรณ์อืน่ ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง พรอ้มตดิต ัง้ระบบ
จ านวน 1 ระบบ 
รายการที ่1-4 เกณฑ์ราคากลางและคณุลกัษณะพื้นฐานของ
ระบบกล้องโทรทศัน์วงจรปิด ของกระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิ
และสงัคม ประจ าปี พ.ศ. 2560 ณ วนัที ่11 ตลุาคม 2560 
รายการที ่5-6 ใชเ้กณฑ์ราคากลางและคณุลกัษณะพื้นฐาน 
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ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ ของกระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและ
สงัคม ประจ าปี พ.ศ. 2561 ณ วนัที ่23 พฤษภาคม 2561 
รายการที ่7 ใชเ้กณฑ์ราคากลางและคณุลกัษณะพื้นฐานครุภณัฑ์
ตามทอ้งตลาด 
รายการที ่8 ใชบ้ญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์ ส านกั
งบประมาณ มกราคม 2561 
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้ง
และการบรหิารพสัดภุาครฐั พ.ศ.2560 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564)
เพิม่เตมิ/เปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่3/2561  หน้าที ่42  ล าดบัที ่ 8 

      
   

 
      

  

    

เครือ่งคอมพวิเตอร์ All In One ส าหรบังานส านกังาน  
จ านวน 2 เครือ่ง 

จ านวน 34,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือเครือ่งคอมพวิเตอร์ All In One ส าหรบั
งานส านกังาน จ านวน 2 เครือ่ง   ราคาเครือ่งละ 17,000 บาท
รวมเป็นเงนิ 34,000 บาท (รายละเอยีดตามเกณฑ์ราคากลาง
และคณุลกัษณะพื้นฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ 23 พฤษภาคม
2561) 
 โดยมคีณุลกัษณะพื้นฐาน ดงัน้ี 
- มหีน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้่อยกวา่ 2 แกนหลกั
(2 core) หรือ 4 แกนเสมอืน (4 Thread) โดยมคีวามเร็ว
สญัญาณนาฬกิาพ้ืนฐานไมน้่อยกวา่ 2.4 GHz จ านวน 1 หน่วย 
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มหีน่วยความจ าแบบ
Cache Memory ขนาดไมน้่อยกวา่ 3 MB 
- มหีน่วยความจ าหลกั (RAM) ชนิด DDR4 หรือดกีวา่ มขีนาด
ไมน้่อยกวา่ 4 GB 
- มหีน่วยจดัเก็บขอ้มลู (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดกีวา่
ขนาดความจุไมน้่อยกวา่ 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive
ขนาดความจุไมน้่อยกวา่ 120 GB จ านวน 1 หน่วย 
- ม ีDVD-RW หรือดกีวา่ จ านวน 1 หน่วย 
- มชีอ่งเชือ่มตอ่ระบบเครือขา่ย (Network Interface)แบบ
10/100/1000 Base-T หรือดกีวา่ จ านวนไมน้่อยกวา่ 1 ชอ่ง 
- มชีอ่งเชือ่มตอ่ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดกีวา่  
ไมน้่อยกวา่ 3 ชอ่ง 
- มแีป้นพมิพ์และเมาส์ 
- มจีอภาพในตวั และมขีนาดไมน้่อยกวา่ 21 นิ้ว ความละเอยีด
แบบ FHD (1920x1080) 
- สามารถใชง้าน Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac)และ
Bluetooth 
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้ง
และการบรหิารพสัดภุาครฐั พ.ศ.2560 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564)
เพิม่เตมิ/เปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่3/2561   หน้าที ่ 41  ล าดบัที ่ 4 
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เครือ่งคอมพวิเตอร์โน้ตบุก๊ ส าหรบังานประมวลผล   
จ านวน 1 เครือ่ง 

จ านวน 21,000 บาท 

  

      

  เพือ่จดัซ้ือเครือ่งคอมพวิเตอร์โน้ตบุก๊ ส าหรบังาน
ประมวลผล จ านวน 1 เครือ่ง ราคาเครือ่งละ 21,000 บาท
(รายละเอยีดตามเกณฑ์ราคากลางและคณุลกัษณะพื้นฐาน
ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์   วนัที ่23 พฤษภาคม 2561) 
โดยมคีณุลกัษณะพื้นฐานดงัน้ี  
- มหีน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้่อยกวา่ 2 แกนหลกั
(2 core)  จ านวน 1 หน่วย โดยมคีณุลกัษณะ อยา่งใดอยา่ง
หนึ่ง หรือดกีวา่ ดงัน้ี  
 1) ในเพือ่จดัซ้ือกรณีทีม่หีน่วยความจ าแบบ Cache Memory
ขนาดไมน้่อยกวา่ 2 MB ตอ้งมคีวามเร็ว สญัญาณนาฬกิา
พื้นฐานไมน้่อยกวา่ 3.0 GHz และมหีน่วยประมวลผลดา้น
กราฟิก (Graphics Processing Unit)ไมน้่อยกวา่ 8 แกน
หรือ   
2) ในกรณีทีม่หีน่วยความจ าแบบ Cache Memory ขนาด 
ไมน้่อยกวา่ 3 MB ตอ้งมคีวามเร็ว สญัญาณนาฬกิาพ้ืนฐาน 
ไมน้่อยกวา่ 2.5 GHz และมเีทคโนโลยีเพิม่สญัญาณนาฬกิาได้
ในกรณีที ่ตอ้งใชค้วามสามารถในการประมวลผลสงู 
 - มหีน่วยความจ าหลกั (RAM) ชนิด DDR4 หรือดกีวา่  
ขนาดไมน้่อยกวา่ 8 GB   
- มหีน่วยจดัเก็บขอ้มลู (Hard Drive) ขนาดความจุไมน้่อยกวา่
1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมน้่อยกวา่
120 GB จ านวน 1 หน่วย 
 - มจีอภาพทีร่องรบัความละเอยีดไมน้่อยกวา่
1,366 x 768 Pixel  และมขีนาดไมน้่อยกวา่ 12 นิ้ว  
- ม ีDVD-RW หรือดกีวา่ แบบตดิต ัง้ภายใน (Internal) หรือ
ภายนอก (External) จ านวน 1 หน่วย  
- มชีอ่งเชือ่มตอ่ระบบ
เครือขา่ย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-
T หรือดกีวา่ จ านวน ไมน้่อยกวา่ 1 ชอ่ง  
- มชีอ่งเชือ่มตอ่ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดกีวา่  
ไมน้่อยกวา่ 3 ชอ่ง  
- มชีอ่งเชือ่มตอ่แบบ HDMI หรือ VGA จ านวนไมน้่อยกวา่
1 ชอ่ง   
- สามารถใชง้านไดไ้มน้่อยกวา่ Wi-Fi 
(IEEE 802.11b, g, n, ac)และBluetooth  
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้ง
และการบรหิารพสัดภุาครฐั พ.ศ.2560 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564)
เพิม่เตมิ/เปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่3/2561   หน้าที ่ 41  ล าดบัที ่ 5 

      

          
 

      

  

    

เครือ่งพมิพ์ Multifunction แบบฉีดหมกึ (Inkjet)   
จ านวน 1 เครือ่ง 

จ านวน 7,900 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือเครือ่งพมิพ์ Multifunction แบบฉีดหมกึ
(Inkjet) จ านวน 1 เครือ่ง ราคา 7,900 บาท (รายละเอยีดตาม
เกณฑ์ราคากลางและคณุลกัษณะพื้นฐานครุภณัฑ์
คอมพวิเตอร์ 23 พฤษภาคม 2561) 
โดยมคีณุลกัษณะพื้นฐาน ดงัน้ี 
- เป็นอปุกรณ์ทีม่คีวามสามารถ
เป็น Printer, Copier , Scanner และ FAX ภายในเครือ่ง
เดยีวกนั 
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- ใชเ้ทคโนโลยีแบบพน่หมกึ (Inkjet) 
- มคีวามละเอยีดในการพมิพ์ไมน้่อยกวา่
4,800 x 1,200 dpi หรือ 1200 x 4,800 dpi 
- มคีวามเร็วในการพมิพ์รา่งขาวด าไมน้่อยกวา่ 34 หน้า        
ตอ่นาที (ppm) หรือ 15 ภาพตอ่นาที (ipm) 
- มคีวามเร็วในการพมิพ์รา่งสไีมน้่อยกวา่ 27 หน้า                
ตอ่นาที (ppm) หรือ 10 ภาพตอ่นาที (ipm) 
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวด า-ส)ี ได ้
- มคีวามละเอยีดในการสแกนสงูสดุไมน้่อยกวา่
1,200 x 2,400 dpi 
- มถีาดป้อนเอกสารอตัโนมตั ิ(Auto Document Feed) 
- สามารถถา่ยส าเนาเอกสารไดท้ ัง้สแีละขาวด า 
- สามารถท าส าเนาไดส้งูสดุไมน้่อยกวา่ 99 ส าเนา 
- สามารถยอ่และขยายได2้5 ถงึ 400 เปอร์เซ็นต์ 
- มชีอ่งเชือ่มตอ่ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือ
ดกีวา่ จ านวนไมน้่อยกวา่ 1 ชอ่ง  
- มชีอ่งเชือ่มตอ่ระบบเครือขา่ย (Network Interface)
แบบ 10/100 Base-T หรือดกีวา่ จ านวน ไมน้่อยกวา่ 1 ชอ่ง  
- สามารถใชง้านผา่นเครือขา่ยไรส้าย (Wi-Fi) ได ้ 
- มถีาดใสก่ระดาษไดไ้มน้่อยกวา่ 100 แผน่  
- สามารถใชไ้ดก้บั A4, Letter, Legal และ Custom 
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้ง
และการบรหิารพสัดภุาครฐั พ.ศ.2560 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564)
เพิม่เตมิ/เปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่3/2561  หน้าที ่42  ล าดบัที ่ 7 

        
 

      

  

    

สแกนเนอร์ ส าหรบังานเก็บเอกสารระดบัศนูย์บรกิาร แบบที ่1  
จ านวน 1 เครือ่ง 

จ านวน 18,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือสแกนเนอร์ ส าหรบังานเก็บเอกสารระดบั
ศนูย์บรกิาร แบบที ่1  จ านวน 1 เครือ่งราคา 18,000 บาท 
(ตามรายละเอยีดราคามาตรฐานครุภณัฑ์  มกราคม 2561)  
 โดยมคีณุลกัษณะพื้นฐาน 
 - เป็นสแกนเนอร์ชนิดป้อนกระดาษขนาด A4  อตัโนมตั ิ
(Auto  Document  Feeder) ไดไ้มน้่อยกวา่ 50 แผน่ 
 - สามารถสแกนเอกสารได ้2 หน้าแบบอตัโนมตั ิ
 - มคีวามละเอยีดในการสแกนสงูสดุ ไมน้่อยกวา่ 600x600 dpi 
 - มคีวามเร็วในการสแกนกระดาษขนาด A4 ไดไ้มน้่อยกวา่
20 ppm 
 - สามารถสแกนเอกสารไดไ้มน้่อยกวา่กระดาษขนาด A4 
 - มชีอ่งเชือ่มตอ่ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดกีวา่
จ านวนไมน้่อยกวา่ 1 ชอ่ง 
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้ง
และการบรหิารพสัดภุาครฐั พ.ศ.2560 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564)
เพิม่เตมิ/เปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่3/2561   หน้าที ่41  ล าดบัที ่ 6 
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คา่บ ารุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ์       

  
    

คา่บ ารุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ์ จ านวน 30,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่บ ารุงรกัษาครุภณัฑ์ขนาดใหญท่ีช่ ารุดเสียหาย  
ใหส้ามารถใชง้านไดต้ามปกต ิ
 

      

  
  

งบรายจา่ยอืน่ รวม 30,000 บาท 

  
   

รายจา่ยอืน่ รวม 30,000 บาท 

  
   

รายจา่ยอืน่       

  
    

คา่จา้งทีป่รกึษาเพือ่ศกึษาวจิยัประเมนิผล จ านวน 30,000 บาท 

  

      

  จา้งทีป่รกึษาเพือ่ศกึษาวจิยัประเมนิผล เพือ่จา่ยเป็นคา่จ้าง 
องค์กรหรือสถาบนัทีเ่ป็นกลางเพือ่เป็นผูด้ าเนินการส ารวจ 
ความพงึพอใจของผูร้บับรกิาร ตามมตกิารประเมนิที ่ก.ท.
ก าหนด   
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564)
ยุทธศาสตร์ที ่7  หน้าที ่158  ล าดบัที ่ 5 
 

      

  
  

งบเงนิอุดหนุน รวม 10,000 บาท 

  
   

เงนิอดุหนุน รวม 10,000 บาท 

  
   

เงนิอดุหนุนสว่นราชการ       

  
    

อดุหนุนทีท่ าการปกครองอ าเภอป่าซาง จ านวน 10,000 บาท 

  

      

  1.งานรฐัพธิี    จ านวน   10,000 บาท  
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิอุดหนุนของ
องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ 2559  
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561 -2564)
ยุทธศาสตร์ที ่7 หน้าที ่ 172  ล าดบัที ่1 
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งานวางแผนสถติแิละวชิาการ รวม 3,464,200 บาท 

  
  

งบบุคลากร รวม 1,864,200 บาท 

  
   

เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,864,200 บาท 

  
   

เงนิเดอืนพนกังาน จ านวน 1,574,400 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดอืนพนกังานเทศบาล พรอ้มท ัง้เงนิปรบัปรุง
เงนิเดอืน จ านวน  5  อตัรา โดยค านวณต ัง้จา่ย
ไว ้ 12 เดอืน  ตามแผนอตัราก าลงั 3 ปี ( พ.ศ. 2561-2563 )  
   

      

  
   

เงนิประจ าต าแหน่ง จ านวน 78,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิประจ าต าแหน่งพนกังานเทศบาล ดงัน้ี 
1.ผูอ้ านวยกองวชิาการและแผนงาน  
   ในอตัราเดอืนละ 3,500 บาท   
2.หวัหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ  
   ในอตัราเดอืนละ 1,500 บาท    
3.หวัหน้าฝ่ายบรกิารและเผยแพรว่ชิาการ  
   ในอตัราเดอืนละ 1,500 บาท    
โดยค านวณต ัง้จา่ยไว ้ 12 เดอืน ตามประกาศคณะกรรมการ
พนกังานเทศบาลจงัหวดัล าพูน  เรือ่งหลกัเกณฑ์และเงือ่นไข
เกีย่วกบัอตัราเงนิเดอืนและวธิีการจา่ยเงนิเดอืนและประโยชน์
ตอบแทนอืน่(ฉบบัที ่7) ลงวนัที ่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 
 
 

      

  
   

คา่จา้งลูกจา้งประจ า จ านวน 211,800 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งลูกจา้งประจ าพรอ้มท ัง้เงนิปรบัปรุง
เงนิเดอืน จ านวน  1 อตัรา โดยค านวณต ัง้จา่ย
ไว ้ 12 เดอืน  ตามแผนอตัราก าลงั 3 ปี ( พ.ศ. 2561-2563 ) 
  

      

  
  

งบด าเนินงาน รวม 1,494,000 บาท 

  
   

คา่ตอบแทน รวม 119,000 บาท 

  
   

คา่เชา่บา้น จ านวน 84,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่เชา่บา้นของพนกังานเทศบาลซึง่มีสทิธเิบกิคา่ 
เชา่บา้น ไดต้ามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่เช่าบา้น
ของขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่  พ.ศ. 2548 และแกไ้ขเพิม่เตมิฯ 
 

      

  
   

เงนิชว่ยเหลือการศกึษาบตุร จ านวน 35,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิชว่ยเหลือการศกึษาบตุร คา่บ ารุงการศกึษา 
และค่าธรรมเนียมการศึกษาต่าง ๆ ให้แก่ ผู้บริหาร พนกังาน
เทศบาล   ลูกจ้างประจ าของเทศบาล  ซึ่งมีสิทธิเบิกจ่ายเงิน
ช่วยเหลือบุตร  ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร
ได ้ตามหนงัสอื กรมบญัชีกลาง ที ่กค 0422.32/ว 257 
 ลงวนัที ่28 มถิุนายน 2559 
 

      

  
   

คา่ใชส้อย รวม 1,100,000 บาท 

  
   

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร       

  
    

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร จ านวน 780,000 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าโฆษณาและเผยแพร่  ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บ
หนงัสือหรือเข้าปกหนงัสือ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าธรรมเนียม
ตา่งๆ   คา่ท า พรบ.รถ  ฯลฯ 
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รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวด
อืน่ๆ 

      

  
    

คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ จ านวน 70,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้่ายในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจกัร
และนอกราชอาณาจกัร   เช่น  คา่เบี้ยเล้ียงการเดนิทาง  คา่เช่าที่
พกั  คา่พาหนะ   ค่าธรรมเนียมลงทะเบียนตา่งๆ   ของพนกังาน
เทศบาลตลอดจนลูกจ้างเทศบาล ฯ ที่มีความจ าเป็นต้องเดนิทาง
ไปติดต่อราชการ  อบรมสมัมนา  สอบคดัเลือก และมีสิทธิตาม
ระ เบี ยบที่ ร าช ก ารก าห น ด       ถื อปฏิ บ ัติ ต าม ระ เบี ยบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยคา่ใช้จา่ยในการฝึกอบรมและการเขา้
รบัการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดนิทางไปราชการ
ของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ พ.ศ. 2555 
 

      

  
    

โครงการจดัท าแผนพฒันาของเทศบาลต าบลป่าซาง จ านวน 30,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินงานตามโครงการจดัท า
แผนพฒันาของเทศบาลต าบลป่าซาง เชน่ คา่ถา่ยเอกสาร
คา่อาหาร คา่อาหารวา่งพรอ้มเครือ่งดืม่ คา่ป้ายไวนิล คา่วสัดุ
อปุกรณ์  และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีจ่ าเป็นในการด าเนินการตาม
โครงการ  
- เป็นไปตามพระราชบญัญตักิ าหนดแผนและข ัน้ตอนการ
กระจายอ านาจใหแ้กอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542
มาตรา 16  
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการจดัท า
แผนพฒันาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2548  
- เป็นไปตามตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ย 
ในการฝึกอบรมและเขา้รบัการฝึกอบรมของเจา้หน้าที่
ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2557 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561- 2564)
ยุทธศาสตร์ที ่7 หน้าที ่163  ล าดบัที ่18 
 

      

  

    

โครงการประชุมเชงิปฏบิตักิารเพือ่ประชาคมแผนพฒันาทอ้งถิน่/
แผนชุมชน เทศบาลต าบลป่าซาง 

จ านวน 40,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินงานตามโครงการประชุม 
เชงิปฏบิตักิารเพือ่ประชาคมแผนพฒันาทอ้งถิน่/แผนชุมชน 
เทศบาลต าบลป่าซาง เชน่  คา่ถา่ยเอกสาร คา่อาหารวา่งพรอ้ม
เครือ่งดืม่ คา่ป้ายไวนิล  คา่วสัดอุุปกรณ์  และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ที่
จ าเป็นในการด าเนินการตามโครงการ  
- เป็นไปตามพระราชบญัญตักิ าหนดแผนและข ัน้ตอนการ
กระจายอ านาจใหแ้กอ่งค์กรปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542  มาตรา 16 
- เป็นไประเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการจดัท า
แผนพฒันาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ (ฉบบัที ่2)
พ.ศ 2559 
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใช้จา่ยใน 
การฝึกอบรมและเขา้รบัการฝึกอบรมของเจา้หน้าที่
ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2557 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564)
เพิม่เตมิ/เปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่1/2560  ยทุธศาสตร์ที ่7
หน้าที ่ 45  ล าดบัที ่ 5 
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โครงการปรบัปรุงศนูย์ขอ้มูลขา่วสารทางราชการของเทศบาลต าบล
ป่าซาง 

จ านวน 10,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการปรบัปรุงศนูย์ขอ้มลูขา่วสาร
ทางราชการของเทศบาลต าบลป่าซาง  เชน่   คา่ป้ายไวนิล  
คา่วสัดุอปุกรณ์ คา่อาหารวา่งพรอ้มเครือ่งดืม่ คา่วทิยากร  
คา่ถา่ยเอกสาร  และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีจ่ าเป็นในการด าเนินการ
ตามโครงการ   
- เป็นไปตามพระราชบญัญตัขิอ้มูลขา่วสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540  
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใช้จา่ยในการ
ฝึกอบรมและเขา้รบัการฝึกอบรมของเจา้หน้าที่
ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2557 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564)
ยุทธศาสตร์ที ่7 หน้าที ่ 162  ล าดบัที ่ 15 
 

      

  
    

โครงการป่าซางเมอืงน่าอยูเ่ปิดประตสููอ่าเซียน จ านวน 40,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการป่าซางเมอืงน่าอยูเ่ปิดประตู 
สูอ่าเซียน  เชน่ คา่สนบัสนุนกจิกรรม  คา่ป้ายไวนิล  คา่สถานที่
คา่วสัดุอปุกรณ์   คา่อาหารวา่งพรอ้มเครือ่งดืม่ คา่วทิยากร   
คา่ถา่ยเอกสาร  และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีจ่ าเป็นในการด าเนินการ
ตามโครงการ   
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใช้จา่ยในการ
ฝึกอบรมและเขา้รบัการฝึกอบรมของเจา้หน้าที่
ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2557 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564)
ยุทธศาสตร์ที ่ 2  หน้าที ่ 138  ล าดบัที ่ 1 
 

      

  
    

โครงการเผยแพรก่ฏหมายแกป่ระชาชน จ านวน 20,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินงานตามโครงการเผยแพร่
กฎหมายแกป่ระชาชน  เชน่ คา่วทิยากร  คา่ถา่ยเอกสาร  คา่วสัดุ
อปุกรณ์  คา่อาหาร  คา่อาหารวา่งพรอ้มเครือ่งดืม่  คา่ป้ายผา้/
ป้ายไวนิล  และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีจ่ าเป็นในการด าเนินการตาม
โครงการ    
- เป็นไปตามพระราชบญัญตัขิอ้มูลขา่วสารของราชการ พ.ศ.
2540 
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาวา่ดว้ยหลกัเกณฑ์และวธิีการ
บรหิารกจิการบา้นเมืองทีด่ี พ.ศ.2546 
-เป็นไปตามรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช  
2560 
-เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใช้จา่ยในการ
ฝึกอบรมและเขา้รบัการฝึกอบรมของเจา้หน้าที่
ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2557 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561- 2564)
ยุทธศาสตร์ที ่ 7  หน้าที ่162  ล าดบัที ่ 17 
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โครงการพฒันาศกัยภาพคณะกรรมการจดัท าแผนพฒันา
คณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันา เทศบาลต าบล 
ป่าซาง 

จ านวน 40,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการพฒันาศกัยภาพ
คณะกรรมการจดัท าแผนพฒันา คณะกรรมการตดิตามและ
ประเมนิผลแผนพฒันา เทศบาลต าบลป่าซาง เชน่ คา่ถา่ยเอกสาร  
คา่พาหนะ คา่สนบัสนุนวทิยากร  คา่สถานที ่ คา่อาหาร คา่ป้าย
ไวนิล  คา่วสัดอุปุกรณ์ และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีจ่ าเป็นในการ
ด าเนินการตามโครงการ  
- เป็นไปตามพระราชบญัญตักิ าหนดแผนและข ัน้ตอนการ
กระจายอ านาจใหแ้กอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542
มาตรา 16  
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการจดัท า
แผนพฒันาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2548  
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใช้จา่ยในการ
ฝึกอบรมและเขา้รบัการฝึกอบรมของเจา้หน้าที่
ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2557 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561- 2564)
เพิม่เตมิ/เปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่2/2561  ยทุธศาสตร์ที ่7
หน้าที ่  26  ล าดบัที ่ 1 
 

      

  
    

โครงการสง่เสรมิและพฒันาการทอ่งเทีย่วเทศบาลต าบลป่าซาง จ านวน 50,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการสง่เสรมิและพฒันาการ
ทอ่งเทีย่วเทศบาลต าบลป่าซาง  เชน่  คา่สนบัสนุนกจิกรรม   
คา่ป้ายไวนิล  คา่สถานที ่คา่วสัดอุุปกรณ์  และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ 
ทีจ่ าเป็นในการด าเนินการตามโครงการ   
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ย คา่ใชจ้า่ยใน
การจดังาน การจดัการแขง่ขนักีฬา และการสง่นกักีฬา เขา้รว่ม
การแขง่ขนักีฬาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559 
- เป็นไประเบยีบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจ้างและ
การบรหิารพสัดภุาครฐั พ.ศ.2560 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561- 2564)
เพิม่เตมิ/เปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่3/2561  ยทุธศาสตร์ที ่ 2
หน้าที ่  27   ล าดบัที ่  3 

      

  

   คา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซม 
จ านวน 20,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่บ ารุงรกัษาซ่อมแซมทรพัย์สนิของเทศบาลทีช่ ารุด
เสยีหาย ใหส้ามารถใชง้านไดต้ามปกต ิ
 

      

  
   

คา่วสัด ุ รวม 275,000 บาท 

  
   

วสัดสุ านกังาน จ านวน 40,000 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุส านกังานและจดัซ้ือสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ
เชน่ กระดาษ ปากกา ดนิสอ  คลปิ  เป็ก กาว ลวดเย็บ  เครือ่งเย็บ
กระดาษ  หนงัสือพิมพ์  สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซ้ือหรือจ้างพิมพ์
ฯลฯ ตลอดจนสิง่ของเครือ่งใชท้ีจ่ าเป็นในส านกังาน 
 

      

  
   

วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ จ านวน 80,000 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟ 
เทปพนัสายไฟ   เบรกเกอร์ ขาหลอดฟลูออเรสเซนต์ สวิทซ์
ไฟฟ้า  บาลาสต์ ฯลฯ ส าหรบัซ่อมแซมหรือเปลีย่นอุปกรณ์ไฟฟ้า
ทีช่ ารุดเสยีหาย 
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วสัดกุอ่สรา้ง จ านวน 5,000 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าค้อน  ตะปู  จอบ เสียม เลื่อย  เหล็กเส้น  เหล็ก
ท่อ กระเบื้องหลงัคา อิฐ  ปูน  ปูนขาว  สี  ทินเนอร์  ตลบัเมตร 
ไมต้า่งๆ  ลูกดิง่  ท่อน ้า  ท่อปูน อปุกรณ์ประปา  โถสว้ม  อา่งลา้ง
มือ  ลูกรงั ฯลฯ   ตลอดจนวสัดุอุปกรณ์อนัเกี่ยวเน่ืองกบัวสัดุ
กอ่สรา้ง 

      

  
   

วสัดยุานพาหนะและขนสง่ จ านวน 5,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่แบตเตอรี ่ ยางใน  ยางนอก  สายไมล์  หวัเทียน
น ้ากล ั่น อะไหลฯ่ลฯ รถจกัรยานยนต์  รถยนต์เครือ่งจกัรกล
ตา่งๆ  ตลอดจนวสัดอุุปกรณ์อนัเกีย่วเน่ืองกบัวสัดยุานพาหนะ
และขนสง่ 
 

      

  
   

วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ จ านวน 5,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่น ้ามนัดเีซล  น ้ามนัซุปเปอร์  น ้ามนัเบนซนิ
น ้ามนัเครือ่ง  ส าหรบัรถจกัรยานยนต ์ รถยนต์เครือ่งจกัรกล
ตา่งๆ ทีใ่ชใ้นราชการกองวชิาการและแผนงาน 
 
 

      

  
   

วสัดโุฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 100,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่กระดาษเขยีนโปสเตอร์  ส ี พูก่นั  ฟิล์ม   รูปสี
หรือขาวด าทีไ่ดจ้ากการลา้งอดั-ขยาย ไมอ้ดั  ป้ายผา้ ป้ายไวนิล
ฯลฯ  ตลอดจนวสัดุอปุกรณ์อนัเกีย่วเน่ืองกบัวสัดโุฆษณาและ
เผยแพร ่

      

  
   

วสัดคุอมพวิเตอร์ จ านวน 40,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่แผน่ หรือจานบนัทกึขอ้มลู เทปบนัทกึขอ้มลู
หวัพมิพ์หรือแถบพมิพ์  เมาส์  ตลบัหมกึส าหรบัเครือ่งพมิพ์สาย
ตอ่พว่งคอมพวิเตอร์ ฯลฯ  ตลอดจนวสัดุอปุกรณ์อนัเกีย่วเน่ืองกบั
วสัดคุอมพวิเตอร์ 
 

      

  
  

งบลงทุน รวม 66,000 บาท 

  
   

คา่ครุภณัฑ์ รวม 66,000 บาท 

  
   

ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร ่       

  
    

ชุดรบั-สง่ไมโครโฟนไรส้าย (ไมค์ลอยคู)่  จ านวน  1 ชุด จ านวน 4,000 บาท 

  

      

  เพือ่จดัซ้ือชุดรบั-สง่ไมโครโฟนไรส้าย (ไมค์ลอยคู)่
จ านวน 1 ชุด ราคา 4,000 บาท (ตามราคาทอ้งตลาด / ราคา
ทอ้งถิน่) โดยมคีณุลกัษณะดงัน้ี 
1. ตวัรบัสญัญาณดจิติอล ยา่น UHF ภาครบัคู ่  
2.ไมล์ 2 ตวั 
3. สง่ไกลดงัสดุ 100  เมตร 
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้ง
และการบรหิารพสัดภุาครฐั พ.ศ.2560 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564)
เพิม่เตมิ/เปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่3/2561  หน้าที ่ 42  ล าดบัที ่ 13 
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แอมป์ขยายเสยีง  จ านวน  2 ตวั จ านวน 30,000 บาท 

  

      

  เพือ่จดัซ้ือแอมป์ขยายเสยีง จ านวน 2 ตวั   
ราคาตวัละ15,000 บาท  รวมเป็นเงนิ 30,000 บาท  
(ตามราคาทอ้งตลาด/ราคาท้องถิน่)  โดยมคีณุลกัษณะ ดงัน้ี 
1. ชอ่งรบัสญัญาณไมล์  4 ชอ่ง  3 CD 
2. ปรบั ทุม้ กลาง แหลม ได ้
3. ปรบัเอคโคภ่ายนอก 
4. ก าลงัขบั ไมน้่อยกวา่ 1000 วตัต์ 
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้ง
และการบรหิารพสัดภุาครฐั พ.ศ.2560 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564)
เพิม่เตมิ/เปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่3/2561  หน้าที ่ 42 ล าดบัที ่ 12 
 

      

  
   

ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์       

  

    

เครือ่งคอมพวิเตอร์ส าหรบังานส านกังาน (จอภาพไมน้่อยกวา่  
19 นิ้ว)  จ านวน 2 เครือ่ง 

จ านวน 32,000 บาท 

  

      

  เพือ่จดัซ้ือเครือ่งคอมพวิเตอร์ ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาด
ไมน้่อยกวา่ 19 นิ้ว) จ านวน 2  เครือ่ง ราคาเครือ่งละ
16,000 บาท  รวมเป็นเงนิ 32,000 บาท (รายละเอยีดตาม
เกณฑ์ราคากลางและคณุลกัษณะพื้นฐานครุภณัฑ์
คอมพวิเตอร์  23  พฤษภาคม  2561) 
โดยมคีณุลกัษณะพื้นฐานดงัน้ี  
- มหีน่วยประมวลผลกลาง (CPU)ไมน้่อยกวา่ 2 แกนหลกั
(2 core) มคีวามเร็วสญัญาณนาฬกิาพ้ืนฐาน ไมน้่อยกวา่
3.5 GHz หรือดกีวา่ จ านวน 1 หน่วย   
- มหีน่วยความจ าหลกั (RAM) ชนิด DDR4 หรือดกีวา่ มขีนาด
ไมน้่อยกวา่ 4 GB   
- มหีน่วยจดัเก็บขอ้มลู (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดกีวา่
ขนาดความจุไมน้่อยกวา่ 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive
ขนาดความจุไมน้่อยกวา่ 120 GB จ านวน 1 หน่วย  
- ม ีDVD-RW หรือดกีวา่ จ านวน 1 หน่วย  
- มชีอ่งเชือ่มตอ่ระบบเครือขา่ย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดกีวา่ จ านวนไมน้่อยกวา่
1 ชอ่ง  
- มชีอ่งเชือ่มตอ่ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดกีวา่  
ไมน้่อยกวา่ 3 ชอ่ง  
- มแีป้นพมิพ์และเมาส์  
- มจีอภาพแบบ LED หรือดกีวา่ ม ีContrast Ratio  
ไมน้่อยกวา่ 600 : 1 และมขีนาดไมน้่อยกวา่  19 นิ้ว
จ านวน 1 หน่วย     
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้ง
และการบรหิารพสัดภุาครฐั พ.ศ.2560 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564)
เพิม่เตมิ/เปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่3/2561  หน้าที ่  42  ล าดบัที ่ 11 
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งบเงนิอุดหนุน รวม 40,000 บาท 

  
   

เงนิอดุหนุน รวม 40,000 บาท 

  
   

เงนิอดุหนุนสว่นราชการ       

  
    

อดุหนุนทีท่ าการปกครองอ าเภอป่าซาง จ านวน 40,000 บาท 

  

      

  โครงการศนูย์ปฏบิตักิารรว่มในการชว่ยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ อ าเภอป่าซาง  จงัหวดัล าพูน 
-เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิอุดหนุนของ
องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ 2559  
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564)
เพิม่เตมิ/เปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่3/2561  ยทุธศาสตร์ที ่7
หน้าที ่40   ล าดบัที ่ 1 
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งานบรหิารงานคลงั รวม 5,119,700 บาท 

  
  

งบบุคลากร รวม 4,041,800 บาท 

  
   

เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า) รวม 4,041,800 บาท 

  
   

เงนิเดอืนพนกังาน จ านวน 3,637,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดอืนพนกังานเทศบาล พรอ้มท ัง้เงนิปรบัปรุง
เงนิเดอืน จ านวน  10 อตัรา โดยค านวณต ัง้จา่ยไว ้ 12 เดอืน
ตามแผนอตัราก าลงั 3 ปี ( พ.ศ. 2561-2563 )  
 

      

  
   

เงนิเพิม่ตา่ง ๆ ของพนกังาน จ านวน 67,860 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิเพิม่ตา่งๆ ของพนกังาน  ดงัน้ี 
(1) คา่ตอบแทนรายเดอืนผูอ้ านวยการกองคลงั   
(นกับรหิารงานคลงัระดบักลาง)  ในอตัราเดอืนละ  5,600  บาท  
จ านวน12 เดอืนเป็นเงนิ  67,200  บาท 
(2) เงนิเพิม่คา่ครองชีพช ั่วคราวของพนกังานเทศบาล  
เดอืนละ 55 บาท จ านวน 12 เดอืน เป็นเงนิ 660 บาท  
ตามประกาศคณะกรรมการพนกังานเทศบาลจงัหวดั
ล าพูน   เรือ่งหลกัเกณฑ์และเงือ่นไขเกีย่วกบัอตัราเงนิเดือนและ
วธิีการจา่ยเงนิเดอืนและประโยชน์ตอบแทนอืน่(ฉบบัที ่7) 
ลงวนัที ่ 3พฤษภาคม พ.ศ. 2559 
 

      

  
   

เงนิประจ าต าแหน่ง จ านวน 121,200 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิประจ าต าแหน่งพนกังานเทศบาล ดงัน้ี 
1.ผูอ้ านวยการกองคลงั เงนิประจ าต าแหน่ง ในอตัรา 
   เดอืนละ  5,600  บาท   
2.หวัหน้าฝ่ายบรหิารงานคลงั ในอตัราเดอืนละ 1,500  บาท 
3.หวัหน้าฝ่ายพฒันารายได ้ ในอตัราเดอืนละ  1,500  บาท 
4.หวัหน้าฝ่ายแผนทีภ่าษี      ในอตัราเดอืนละ  1,500  บาท 
โดยค านวณต ัง้จา่ยไว ้12 เดอืน  ตามประกาศคณะกรรมการ
พนกังานเทศบาลจงัหวดัล าพูน   เรือ่งหลกัเกณฑ์และเงือ่นไข
เกีย่วกบัอตัราเงนิเดอืนและวธิีการจา่ยเงนิเดอืนและประโยชน์
ตอบแทนอืน่(ฉบบัที ่7)ลงวนัที ่ 3พฤษภาคม พ.ศ. 2559 

      

  
   

คา่จา้งลูกจา้งประจ า จ านวน 215,740 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งลูกจา้งประจ าพรอ้มท ัง้เงนิปรบัปรุงเงนิเดอืน  
จ านวน   1  อตัรา  โดยค านวณต ัง้จา่ยไว ้ 12 เดอืน  ตามแผน
อตัราก าลงั 3 ปี ( พ.ศ. 2561-2563 ) 
  

      

  
  

งบด าเนินงาน รวม 948,000 บาท 

  
   

คา่ตอบแทน รวม 243,000 บาท 

  

   

คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กรปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ 

จ านวน 20,000 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิราชการอนัเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น ไดแ้ก่  คา่ตอบแทนคณะกรรมการ
เปิดซองสอบราคา  ฯลฯ 
 

      

  
   

คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ จ านวน 5,000 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็นคา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการให้แก่  
พนกังาน ลูกจ้างประจ า และพนกังานจ้าง ที่มาปฏิบตัิงานนอก
เวลาราชการ 
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คา่เชา่บา้น จ านวน 168,000 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็นคา่เช่าบา้นของพนกังานเทศบาลซึง่มีสทิธเิบกิค่าเช่า
บ้านได้ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของ
ขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่  พ.ศ. 2548 และแกไ้ขเพิม่เตมิฯ 
 

      

  
   

เงนิชว่ยเหลือการศกึษาบตุร จ านวน 50,000 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงนิช่วยเหลือการศกึษาบุตร ค่าบ ารุงการศกึษาและ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่าง  ๆ  ให้แก่  ผู้บริหาร  พนักงาน
เทศบาล   ลูกจ้างประจ าของเทศบาล  ซึ่งมีสิทธิเบิกจ่ายเงิน
ช่วยเหลือบุตร  ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร
ได ้ตามหนงัสอื กรมบญัชีกลาง ที ่กค 0422.32/ว 257 
 ลงวนัที ่28 มถิุนายน 2559 
 

      

  
   

คา่ใชส้อย รวม 580,000 บาท 

  
   

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร       

  
    

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร จ านวน 500,000 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าโฆษณาและเผยแพร่  ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บ
หนงัสือหรือเข้าปกหนงัสือ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าธรรมเนียม
ตา่งๆ  คา่ท า พรบ.รถ  ฯลฯ 
 

      

  

   

รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวด
อืน่ๆ 

      

  
    

คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ จ านวน 50,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้่ายในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจกัร
และนอกราชอาณาจกัร เชน่ คา่เบีย้เล้ียงการเดนิทาง  คา่เชา่ทีพ่กั 
คา่พาหนะ  คา่ธรรมเนียมลงทะเบยีนตา่งๆ ของพนกังานเทศบาล
ตลอดจนลูกจ้างเทศบาล ฯ  ทีม่คีวามจ าเป็นตอ้งเดนิทางไปตดิตอ่
ราชการ  อบรมสมัมนา  สอบคดัเลือก และมีสทิธิตามระเบียบที่
ราชการก าหนด  ถือปฏบิตัติามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย  
วา่ดว้ยคา่ใช้จา่ยในการฝึกอบรมและการเขา้รบัการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่
ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2555 
 

      

  
    

โครงการพฒันารายได ้ จ านวน 10,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการพฒันารายได ้ เชน่  คา่
เอกสาร  แผน่พบั  คา่วสัดอุุปกรณ์   คา่ป้ายประชาสมัพนัธ์  
และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีจ่ าเป็นในการด าเนินการตามโครงการ 
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้ง
และการบรหิารพสัดภุาครฐั พ.ศ.2560 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564)
ยุทธศาสตร์ที ่7หน้าที ่ 161  ล าดบัที ่14 
 

      

  
   

คา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซม จ านวน 20,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่บ ารุงรกัษาซ่อมแซมทรพัย์สนิของเทศบาลทีช่ ารุด
เสยีหาย ใหส้ามารถใชง้านไดต้ามปกต ิ
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คา่วสัด ุ รวม 125,000 บาท 

  
   

วสัดสุ านกังาน จ านวน 70,000 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุส านกังานและจดัซ้ือสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ
เช่น กระดาษ ปากกา ดนิสอ คลปิ  เป็ก  กาว ลวดเย็บเครือ่งเย็บ
กระดาษ   หนังสือพิมพ์   สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซ้ือหรือจ้าง
พมิพ์ ฯลฯ   ตลอดจนสิง่ของเครือ่งใชท้ีจ่ าเป็นในส านกังาน 

      

  
   

วสัดยุานพาหนะและขนสง่ จ านวน 5,000 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี่  ยางใน  ยางนอก  สายไมล์  หวัเทียน
น ้ากล ั่น อะไหล่ ฯลฯ รถยนต์ รถจกัรยานยนต์เครื่องจกัรกล
ตา่งๆ ตลอดจนวสัดุอปุกรณ์อนัเกีย่วเน่ืองกบัวสัดยุานพาหนะและ
ขนสง่ 

      

  
   

วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ จ านวน 10,000 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่า น ้ามนัดีเซล  น ้ามนัเบนซิน  น ้ ามนัซุปเปอร์
น ้ามนัเครื่อง ส าหรบัรถจกัรยานยนต์ รถยนต์  ที่ใช้ในราชการ
กองคลงั 

      

  
   

วสัดโุฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 10,000 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็นคา่กระดาษเขียนโปสเตอร์ สี  พู่กนั  ฟิล์ม รูปสีหรือ
ขาวด าที่ได้จากการล้างอดั-ขยาย ไม้อดั  ป้ายผ้า  ป้ายไวนิล
ฯลฯ  ตลอดจนวสัดุอุปกรณ์อนัเกี่ยวเน่ืองกบัวสัดุโฆษณาและ
เผยแพร ่
 

      

  
   

วสัดคุอมพวิเตอร์ จ านวน 30,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่แผน่ หรือจานบนัทกึขอ้มลู  เทปบนัทกึขอ้มลู   
หวัพมิพ์หรือแถบพมิพ์  ตลบัหมกึส าหรบัเครือ่งพมิพ์  เมาส์ 
สายตอ่พ่วงคอมพวิเตอร์ ฯลฯ ตลอดจนวสัดุอปุกรณ์อนั
เกีย่วเน่ืองกบัวสัดคุอมพวิเตอร์ 

      

  
  

งบลงทุน รวม 129,900 บาท 

  
   

คา่ครุภณัฑ์ รวม 129,900 บาท 

  
   

ครุภณัฑ์ส านกังาน       

  

    

เครือ่งปรบัอากาศ แบบแยกสว่น ชนิดแขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) 
ขนาด 18,000 บทีียู จ านวน 1 เครือ่ง 

จ านวน 28,600 บาท 

  

      

  เพือ่จดัเครือ่งปรบัอากาศ แบบแยกสว่น ชนิดแขวน (มีระบบ
ฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทีียูจ านวน 1 เครือ่ง
ราคา 28,600 บาท  (ตามรายละเอยีดราคามาตรฐานครุภณัฑ์
มกราคม  2561) โดยมคีณุลกัษณะดงัน้ี 
1)  ขนาดทีก่ าหนดเป็นขนาดไมต่ ่ากวา่ 18,000 บทีียู          
แบบแยกสว่น           
2)  ราคาทีก่ าหนดเป็นราคาทีร่วมคา่ตดิต ัง้         
3)  เครือ่งปรบัอากาศทีม่คีวามสามารถในการท าความ
เย็น ขนาดไมเ่กนิ 40,000 บทีียู  ตอ้งไดร้บัการรบัรอง
มาตรฐานผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม และฉลากประหยดัไฟฟ้า
เบอร์ 5          
4)  ตอ้งเป็นเครือ่งปรบัอากาศทีป่ระกอบส าเร็จรูปท ัง้ชุด ท ัง้
หน่วยสง่ ความเย็นและหน่วยระบายความรอ้นจากโรงงาน
เดยีวกนั           
5)  เครือ่งปรบัอากาศทีม่รีะบบฟอกอากาศ  เชน่ แผน่ฟอก
อากาศ ตะแกรงไฟฟ้า (Electric grids) หรือเครือ่งผลติประจุ
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ไฟฟ้า (Ionizer) เป็นตน้  สามารถดกัจบัอนุภาค ฝุ่ นละออง และ
อปุกรณ์สามารถท าความสะอาดได ้                 
-  ชนิดต ัง้พื้นหรือแขวน                
-  ชนิดตดิผนงั               
ส าหรบัชนิดตูต้ ัง้พื้น เป็นเครือ่งปรบัอากาศทีไ่มม่ีระบบฟอก
อากาศ           
6)  มคีวามหน่วงเวลาการท างานของคอมเพรสเซอร์           
7)  การจดัซ้ือเครือ่งปรบัอากาศขนาดอืน่ ๆ (นอกจากขอ้ 3) ให้
เป็นไปตามมตคิณะกรรมการ นโยบายพลงังานแหง่ชาต ิคร ัง้ที ่ 
3/2539 (คร ัง้ที ่57)  เมือ่วนัที ่14  มถิุนายน 2539  เกีย่วกบั
การประหยดัพลงังาน โดยใหพ้จิารณาจดัซ้ือเครือ่งปรบัอากาศที่
มปีระสทิธภิาพสูง (EER)  นอกเหนือจากการพจิารณาดา้นราคา
โดยใชห้ลกัการเปรียบเทียบคณุสมบตั ิคอื               
- ถา้จ านวนบทีียูเทา่กนั  ใหพ้จิารณาเปรียบเทียบจ านวนวตัต์ที่
น้อยกวา่                
- ถา้จ านวนบทีียูไมเ่ทา่กนั ใหน้ าจ านวนบทีียู  หารดว้ยจ านวน
วตัต์ (บทีียูตอ่วตัต์) ผลทีไ่ดค้อืคา่ EER ถา้คา่ของ EER สงู ถือ
วา่เครือ่งปรบัอากาศมปีระสทิธภิาพสงูสามารถประหยดัพลงังาน
ไดด้กีวา่           
8)  การตดิต ัง้เครือ่งปรบัอากาศ                 
(1)  แบบแยกสว่น ประกอบดว้ยอปุกรณ์ ดงัน้ี  สวติช์ 1 ตวั  ทอ่
ทองแดงไปกลบัหุม้ฉนวนยาว 4 เมตร  สายไฟยาวไมเ่กนิ      
15เมตร 
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้ง
และการบรหิารพสัดภุาครฐั พ.ศ.2560 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564)
เพิม่เตมิ/เปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่3/2561  หน้าที ่ 43  ล าดบัที ่ 18 

        
 

      

  
   

ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์       

  

    

คอมพวิเตอร์ ส าหรบังานส านกังาน (จอภาพไมน้่อยกวา่ 19 นิ้ว) 
จ านวน 3 เครือ่ง 

จ านวน 48,000 บาท 

  

      

  เพือ่จดัซ้ือเครือ่งคอมพวิเตอร์ ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาด
ไมน้่อยกวา่ 19 นิ้ว) จ านวน 3 เครือ่ง ราคาเครือ่งละ       
16,000 บาท  รวมเป็นเงนิ 48,000 บาท  (รายละเอยีดตาม
เกณฑ์ราคากลางและคณุลกัษณะพื้นฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์  
23 พฤษภาคม  2561) 
โดยมคีณุลกัษณะพื้นฐานดงัน้ี  
- มหีน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้่อยกวา่ 2 แกนหลกั
(2 core) มคีวามเร็วสญัญาณนาฬกิาพ้ืนฐาน ไมน้่อยกวา่
3.5 GHz หรือดกีวา่ จ านวน 1 หน่วย   
- มหีน่วยความจ าหลกั (RAM) ชนิด DDR4 หรือดกีวา่ มขีนาด
ไมน้่อยกวา่ 4 GB   
- มหีน่วยจดัเก็บขอ้มลู (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดกีวา่
ขนาดความจุไมน้่อยกวา่ 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive
ขนาดความจุไมน้่อยกวา่ 120 GB จ านวน 1 หน่วย  
- ม ีDVD-RW หรือดกีวา่ จ านวน 1 หน่วย  
- มชีอ่งเชือ่มตอ่ระบบเครือขา่ย (Network Interface)แบบ
10/100/1000 Base-T หรือดกีวา่  จ านวนไมน้่อยกว่า 1 ชอ่ง  
- มชีอ่งเชือ่มตอ่ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดกีวา่ไมน้่อย
กวา่ 3 ชอ่ง  
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- มแีป้นพมิพ์และเมาส์  
- มจีอภาพแบบ LED หรือดกีวา่ ม ีContrast Ratio            
ไมน้่อยกวา่  600 : 1 และมขีนาดไมน้่อยกวา่  19 นิ้ว
จ านวน 1 หน่วย     
-เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้ง
และการบรหิารพสัดภุาครฐั พ.ศ.2560 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564)
เพิม่เตมิ/เปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่3/2561 หน้าที ่ 43 ล าดบัที ่ 14 

    
คอมพวิเตอร์ ส าหรบัประมวลผล แบบที ่2  จ านวน  1 เครือ่ง จ านวน 30,000 บาท 

  

      

  เพือ่จดัซ้ือเครือ่งคอมพวิเตอร์  ส าหรบัประมวลผล  แบบที ่2 
(จอภาพขนาดไมน้่อยกวา่ 19 นิ้ว) จ านวน 1 เครือ่ง  ราคา
เครือ่งละ  30,000 บาท   (รายละเอยีดตามเกณฑ์ราคากลางและ
คณุลกัษณะพื้นฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ 23 พฤษภาคม 2561) 
โดยมคีณุลกัษณะพื้นฐานดงัน้ี  
- มหีน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้่อยกวา่ 4 แกนหลกั
(4 core) จ านวน 1 หน่วย มหีน่วยความจ าแบบ
Cache Memory ขนาดไมน้่อยกวา่ 8 MB มคีวามเร็วสญัญาณ
นาฬกิาพ้ืนฐานไมน้่อยกวา่ 3.2 GHz   
- มหีน่วยประมวลผลเพือ่แสดงภาพ โดยมีคณุลกัษณะอย่างใด
อยา่งหนึ่ง หรือดกีวา่ ดงัน้ี  
1) เป็นแผงวงจรเพือ่แสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลกัทีม่ี
หน่วยความจ าขนาดไมน้่อยกวา่ 2 GB หรือ  
2) มหีน่วยประมวลผลเพือ่แสดงภาพตดิต ัง้อยูภ่ายในหน่วย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่
สามารถใชห้น่วยความจ าหลกัในการแสดงภาพขนาดไมน้่อย
กวา่ 2 GB หรือ  
3) มหีน่วยประมวลผลเพือ่แสดงภาพทีม่คีวามสามารถในการใช้
หน่วยความจ าหลกัในการแสดงภาพขนาดไมน้่อยกวา่ 2 GB   
- มหีน่วยความจ าหลกั (RAM) ชนิด DDR4 หรือดกีวา่ มขีนาด
ไมน้่อยกวา่ 8 GB   
- มหีน่วยจดัเก็บขอ้มลู (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ
ดกีวา่ ขนาดความจุไมน้่อยกวา่ 2 TB หรือ ชนิด
Solid State Drive ขนาดความจุไมน้่อยกวา่ 240 GB
จ านวน 1 หน่วย  
- ม ีDVD-RW หรือดกีวา่ จ านวน 1 หน่วย 
- มชีอ่งเชือ่มตอ่ระบบเครือขา่ย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดกีวา่ จ านวนไมน้่อยกวา่
1 ชอ่ง  
- มชีอ่งเชือ่มตอ่ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดกีวา่ไมน้่อย
กวา่ 3 ชอ่ง  
- มแีป้นพมิพ์และเมาส์  
- มจีอภาพแบบ LED หรือดกีวา่ ม ีContrast Ratio ไมน้่อย
กวา่ 600 : 1 และมขีนาดไมน้่อยกวา่ 19 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย  
-เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้ง
และการบรหิารพสัดภุาครฐั พ.ศ.2560 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564)
เพิม่เตมิ/เปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่3/2561  หน้าที ่43  ล าดบัที ่ 15 
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เครือ่งพมิพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวด า ชนิด Network 
แบบที ่1 (27 หน้า/นาที) จ านวน 2 เครือ่ง 

จ านวน 15,800 บาท 

  

      

  เพือ่จดัซ้ือเครือ่งพมิพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวด า
ชนิด Network แบบที ่1 (27 หน้า/นาที) จ านวน 2 เครือ่งราคา
เครือ่งละ 7,900 บาท  รวมเป็นเงนิ 15,800 บาท (รายละเอยีด
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลกัษณะพื้นฐานครุภณัฑ์
คอมพวิเตอร์ 23 พฤษภาคม 2561) 
โดยมคีณุลกัษณะพื้นฐานดงัน้ี 
- มคีวามละเอยีดในการพมิพ์ไมน้่อยกวา่ 1,200x1,200 dpi  
- มคีวามเร็วในการพมิพ์รา่งไมน้่อยกวา่ 27 หน้าตอ่นาท(ีppm)  
- สามารถพมิพ์เอกสารกลบัหน้าอตัโนมตัไิด ้ 
- มหีน่วยความจ า(Memory) ขนาดไมน้่อยกวา่ 128 MB  
- มชีอ่งเชือ่มตอ่ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดกีวา่ 
จ านวนไมน้่อยกวา่ 1 ชอ่ง 
 - มชีอ่งเชือ่มตอ่ระบบเครือขา่ย (Network Interface)
แบบ 10/100 Base-T หรือดกีวา่ จ านวนไมน้่อยกวา่
1 ชอ่ง หรือ สามารถใชง้านผา่นเครือขา่ยไรส้าย (Wi-Fi) ได ้ 
- มถีาดใสก่ระดาษไดร้วมกนัไมน้่อยกวา่ 250 แผน่  
- สามารถใชไ้ดก้บั A4, Letter, Legal และ Custom   
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้ง
และการบรหิารพสัดภุาครฐั พ.ศ.2560 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564)
เพิม่เตมิ/เปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่3/2561  หน้าที ่ 43   ล าดบัที ่ 17 

      

  
    

เครือ่งส ารองไฟ ขนาด 800 VA  จ านวน  3 เครือ่ง จ านวน 7,500 บาท 

  

      

  เพือ่จดัซ้ือเครือ่งส ารองไฟ ขนาด 800 VA  จ านวน 3 เครือ่ง
ราคาเครือ่งละ 2,500 บาท  รวมเป็นเงนิ 7,500 บาท
(รายละเอยีดตามเกณฑ์ราคากลางและคณุลกัษณะพื้นฐาน
ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ 23 พฤษภาคม 2561) 
โดยมคีณุลกัษณะพื้นฐานดงัน้ี 
- มกี าลงัไฟฟ้าดา้นนอกไมน้่อยกวา่  800 VA (480 Watts)  
- สามารถส ารองไฟฟ้าไดไ้มน้่อยกวา่ 15 นาท ี
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้ง
และการบรหิารพสัดภุาครฐั พ.ศ.2560 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564)
เพิม่เตมิ/เปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่3/2561 หน้าที ่ 43  ล าดบัที ่ 16 
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แผนงานการรกัษาความสงบภายใน 
 

  
 

งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัการรกัษาความสงบภายใน รวม 1,467,000 บาท 

  
  

งบบุคลากร รวม 783,000 บาท 

  
   

เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า) รวม 783,000 บาท 

  
   

เงนิเดอืนพนกังาน จ านวน 332,300 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดอืนพนกังานเทศบาลพรอ้มท ัง้เงนิปรบัปรุง
เงนิเดอืน  จ านวน  1  อตัรา  โดยค านวณต ัง้จา่ย
ไว ้ 12 เดอืน  ตามแผนอตัราก าลงั 3 ปี ( พ.ศ. 2561-2563 )  
 

      

  
   

คา่จา้งลูกจา้งประจ า จ านวน 450,700 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งลูกจา้งประจ าพรอ้มท ัง้เงนิปรบัปรุงเงนิเดอืน 
จ านวน  2  อตัรา  โดยค านวณต ัง้จา่ยไว ้ 12 เดอืน  ตามแผน
อตัราก าลงั 3 ปี ( พ.ศ. 2561-2563 )  
 

      

  
  

งบด าเนินงาน รวม 684,000 บาท 

  
   

คา่ตอบแทน รวม 61,000 บาท 

  

   

คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กรปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ 

จ านวน 10,000 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิราชการอนัเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ ค่าตอบแทนการปฏิบตังิาน
ของ อปพร.ฯลฯ 
 

      

  
   

คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ จ านวน 6,000 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบตังิานนอกเวลาราชการให้แก่
พนกังาน ลูกจ้างประจ า และพนกังานจ้าง ที่มาปฏิบตัิงานนอก
เวลาราชการ 
 

      

  
   

คา่เชา่บา้น จ านวน 36,000 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็นคา่เช่าบา้นของพนกังานเทศบาลซึง่มีสทิธเิบกิค่าเช่า
บ้านได้ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของ
ขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่  พ.ศ. 2548 และแกไ้ขเพิม่เตมิฯ 
 

      

  
   

เงนิชว่ยเหลือการศกึษาบตุร จ านวน 9,000 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงนิช่วยเหลือการศกึษาบุตร ค่าบ ารุงการศกึษาและ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่าง  ๆ  ให้แก่  ผู้บริหาร  พนักงาน
เทศบาล   ลูกจ้างประจ าของเทศบาล  ซึ่งมีสิทธิเบิกจ่ายเงิน
ช่วยเหลือบุตร  ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร
ได ้ตามหนงัสอื กรมบญัชีกลาง ที ่กค 0422.32/ว 257  
ลงวนัที ่28 มถิุนายน 2559 
 

      

  
   

คา่ใชส้อย รวม 432,000 บาท 

  
   

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร       

  
    

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร จ านวน 432,000 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าโฆษณาและเผยแพร่  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บ
หนงัสือหรือเข้าปกหนงัสือ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าธรรมเนียม
ตา่งๆ ฯลฯ 

 

      

  



112  

 

   
คา่วสัด ุ รวม 191,000 บาท 

  
   

วสัดสุ านกังาน จ านวน 10,000 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุส านกังานและจดัซ้ือสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ
เช่น  กระดาษ ปากกา ดนิสอ  ไมบ้รรทดั  คลปิ เป็ก กาว  เครือ่ง
เย็บกระดาษ  ลวดเย็บ  หนงัสือพมิพ์ สิง่พมิพ์ทีไ่ดจ้ากการจ้างซ้ือ
หรือจ้างพิมพ์ฯลฯ     ตลอดจนสิ่งของเครื่องใช้ที่จ าเป็นใน
ส านกังาน 
 

      

  
   

วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ จ านวน 5,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดอุปุกรณ์ไฟฟ้า เชน่ เทปพนัสายไฟ  สายไฟ
หลอดไฟฟ้า  สวทิซ์ไฟฟ้า ขาหลอดฟลูออเรสเซนต์เบรกเกอร์  
บาลาสต ์ฯลฯ ส าหรบัซ่อมแซมหรือเปลีย่นอปุกรณ์ไฟฟ้าทีช่ ารุด
เสยีหาย 

      

  
   

วสัดงุานบา้นงานครวั จ านวน 5,000 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ  เช่น แปรง ไม้กวาด    
น ้ ายาล้างจาน  น ้ ายาล้างห้องน ้ า   สบู่    ผงซ ักฟอก   แก้วน ้ า
จาน  ชาม  ฯลฯ   ตลอดจนวสัดุอปุกรณ์อนัเกีย่วเน่ืองกบัวสัดุงาน
บา้นงานครวั 

      

  
   

วสัดยุานพาหนะและขนสง่ จ านวน 50,000 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี่  ยางใน  ยางนอก สายไมล์  หวัเทียน  
น ้ากล ั่น ฯลฯ  รถยนต์  รถดบัเพลิง รถบรรทุก  รถยนต์กู้ภยั  
เครื่องจกัรกลต่างๆ ตลอดจนวสัดุอุปกรณ์อนัเกี่ยวเน่ืองกบัวสัดุ
ยานพาหนะและขนสง่ 

      

  
   

วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ จ านวน 80,000 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่า น ้ามนัดีเซล  น ้ามนัเบนซิน  น ้ามนัซุปเปอร์  
น ้ามนัเครื่อง ฯลฯ  ส าหรบั รถยนต์ รถดบัเพลิง  รถบรรทุก   
รถยนต์กูภ้ยั  ฯลฯ 

      

  
   

วสัดโุฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 8,000 บาท 

  

      

  เพือ่จ่ายเป็นคา่กระดาษเขยีนโปสเตอร์  ส ี พูก่นั  ฟิล์ม  รูปสหีรือ
ขาวด าที่ได้จากการล้างอดั-ขยาย  ป้ายผ้า  ป้ายไวนิล  ไม้อดั
ฯลฯ   ตลอดจนวสัดุอุปกรณ์อนัเกี่ยวเน่ืองกบัวสัดุโฆษณาและ
เผยแพร ่

      

  
   

วสัดเุครือ่งแตง่กาย จ านวน 15,000 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าเสื้อ กางเกง หมวก เข็มขดั  ถุงเท้า รองเท้า   
เครื่องแบบ  ถุงมือ ชุดดบัเพลิง ฯลฯ   ตลอดจนวสัดุอุปกรณ์อนั
เกีย่วเน่ืองกบัวสัดุเครือ่งแตง่กาย 

      

  
   

วสัดคุอมพวิเตอร์ จ านวน 8,000 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าแผ่น หรือจานบนัทึกข้อมูล เทปบนัทึกข้อมูล   
หวัพิมพ์หรือแถบพิมพ์  ตลบัหมึกส าหรบัเครื่องพิมพ์  เมาส์ 
สายต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ ฯลฯ  ตลอดจนวสัดุอุปกรณ์อนัเกี่ยว 
เน่ืองกบัวสัดคุอมพวิเตอร์ 
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วสัดเุครือ่งดบัเพลงิ จ านวน 10,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดเุครือ่งดบัเพลงิ เชน่ เครือ่งดบัเพลงิ  ลูกบอล
ดบัเพลงิ หวัฉีด ขอ้ตอ่ ฯลฯ  ตลอดจนวสัดุอปุกรณ์อนัเกีย่ว 
เน่ืองกบัวสัดเุครือ่งดบัเพลงิ 

      

  
 

งานป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนและระงบัอคัคภียั รวม 272,200 บาท 

  
  

งบด าเนินงาน รวม 210,000 บาท 

  
   

คา่ใชส้อย รวม 180,000 บาท 

  

   

รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวด
อืน่ๆ 

      

  
    

คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ จ านวน 10,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้่ายในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจกัร
และนอกราชอาณาจกัร  เช่น  คา่เบี้ยเล้ียงการเดนิทาง   คา่เช่าที่
พกั  ค่าพาหนะ  ค่าธรรมเนียมลงทะเบียนต่างๆ   ของพนกังาน
เทศบาลตลอดจนลูกจ้างเทศบาล ฯ ที่มีความจ าเป็นต้องเดนิทาง
ไปตดิตอ่ราชการ  อบรมสมัมนา   สอบคดัเลือก   และมีสทิธติาม
ระ เบี ยบที่ ร าชก ารก าหนด        ถื อปฏิบ ัติต ามระ เบี ยบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยคา่ใช้จา่ยในการฝึกอบรมและการเขา้
รบัการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท่้องถิน่ พ.ศ. 2557  และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดนิทางไปราชการ
ของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ พ.ศ. 2555 
 

      

  
    

โครงการจดัต ัง้หมูบ่า้นเขม้แข็งป้องกนัการพนนัและยาเสพตดิ จ านวน 10,000 บาท 

  

      

  เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการจดัต ัง้หมูบ่า้นเขม้แข็งป้องกนั 
การพนนัและยาเสพตดิ  เชน่ คา่อาหารวา่งพรอ้มเครือ่งดืม่  
คา่อาหาร คา่วสัดุอปุกรณ์  คา่ป้ายไวนิล  คา่วทิยากร และ
คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ  ทีจ่ าเป็นในการด าเนินการตามโครงการ 
- เป็นไปตามพระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ.2496 แกไ้ขถงึ 
ฉบบัที ่13 พ.ศ.2552 มาตรา 50  
- เป็นไปตามพระราชบญัญตักิ าหนดแผนและข ัน้ตอนการ
กระจายอ านาจใหแ้กอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2542  
มาตรา 16   
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใช้จา่ยในการ
ฝึกอบรมและเขา้รบัการฝึกอบรมของเจา้หน้าที่
ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2557 
- เป็นไปตามระเพิม่เตมิ/เปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่1/2560   
ยุทธศาสตร์ที ่7 หน้าที ่ 47  ล าดบัที ่1 
 

      

  
    

โครงการจติอาสาป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั จ านวน 10,000 บาท 

  

      

  เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการจติอาสาป้องกนัและบรรเทาสา
ธารณภยั  เชน่ คา่อาหารวา่งพรอ้มเครือ่งดืม่ คา่อาหาร คา่วสัดุ
อปุกรณ์  คา่ป้ายไวนิล  คา่วทิยากร และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีจ่ าเป็น
ในการด าเนินการตามโครงการ 
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใช้จา่ยในการ
ฝึกอบรมและเขา้รบัการฝึกอบรมของเจา้หน้าที่
ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2557 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564)
เพิม่เตมิ/เปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่3/2561  ยทุธศาสตร์ที ่7
หน้าที ่37  ล าดบัที ่ 2 
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โครงการซกัซ้อมแผนป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัในชุมชน จ านวน 20,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการซกัซ้อมแผนป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภยัในชุมชน  เชน่  คา่อาหารวา่งพรอ้ม
เครือ่งดืม่  คา่วสัดอุุปกรณ์  คา่ป้ายไวนิล   คา่วทิยากร และ
คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ  ทีจ่ าเป็นในการด าเนินการตามโครงการ 
พระราชบญัญตักิ าหนดแผนและข ัน้ตอนการกระจายอ านาจ
ใหแ้กอ่งค์กรปกครองสว่นท้องถิน่ พ.ศ.2542 มาตรา 16   
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใช้จา่ยใน 
การฝึกอบรมและเขา้รบัการฝึกอบรมของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่
พ.ศ. 2557 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564)
เพิม่เตมิ/เปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่1/2560  ยทุธศาสตร์ที ่7
หน้าที ่ 48  ล าดบัที ่ 4 
 

      

  

    

โครงการฝึกอบรมพฒันาศกัยภาพ อปพร.และเจา้หน้าทีง่านป้องกนั
และบรรเทาสาธารณภยั 

จ านวน 20,000 บาท 

  

      

  เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการฝึกอบรมพฒันาศกัยภาพ  
อปพร.และเจา้หน้าทีง่านป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั
เชน่ คา่อาหารวา่งพรอ้มเครือ่งดืม่ คา่อาหาร คา่วสัดุอปุกรณ์ 
คา่ป้ายไวนิล  คา่วทิยากร และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีจ่ าเป็นในการ
ด าเนินการตามโครงการ   
- เป็นไปตามพระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ.2496 แกไ้ขถงึฉบบั
ที ่13 พ.ศ.2552 มาตรา 50 และมาตรา 51 
- เป็นไปตามพระราชบญัญตักิ าหนดแผนและข ัน้ตอนการ
กระจายอ านาจใหแ้กอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.
2542 ขอ้ 29 และขอ้ 30  
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใช้จา่ยในการ
ฝึกอบรมและเขา้รบัการฝึกอบรมของเจา้หน้าที่
ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2557 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564)
เพิม่เตมิ/เปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่1/2501  ยทุธศาสตร์ที ่7
หน้าที ่47 ล าดบัที ่ 3 
 

      

  
    

โครงการหนูไมจ่มน ้าแน่ถา้ชว่ยกนัดแูลและป้องกนั จ านวน 10,000 บาท 

  

      

  เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการหนูไมจ่มน ้าแน่ถา้ชว่ยกนัดแูล
และป้องกนั  เชน่  คา่อาหารวา่งพรอ้มเครือ่งดืม่ คา่อาหาร  
คา่วสัดุอปุกรณ์  คา่ป้ายไวนิล  คา่วทิยากร และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ 
ทีจ่ าเป็นในการด าเนินการตามโครงการ    
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใช้จา่ยในการ
ฝึกอบรมและเขา้รบัการฝึกอบรมของเจา้หน้าทีท่้องถิน่  
พ.ศ.2557 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564)
เพิม่เตมิ/เปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่1/2560   ยุทธศาสตร์ที ่7
หน้าที ่47 ล าดบัที ่ 2 
 

      

  
   

คา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซม จ านวน 100,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่บ ารุงรกัษาซ่อมแซมทรพัย์สนิของเทศบาลทีช่ ารุด
เสยีหาย ใหส้ามารถใชง้านไดต้ามปกต ิ
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คา่วสัด ุ รวม 30,000 บาท 

  
   

วสัดยุานพาหนะและขนสง่ จ านวน 30,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่แผงก ัน้จราจร  กรวยจราจร  คา่แบตเตอรี ่   
ยางใน  ยางนอก  สายไมล์  หวัเทียน  น ้ากล ั่น อะไหล่
ฯลฯ รถจกัรยานยนต์  รถยนต์เครือ่งจกัรกลตา่งๆ ตลอดจน 
วสัดอุุปกรณ์อนัเกีย่วเน่ืองกบัวสัดยุานพาหนะและขนสง่ 

      

  
  

งบลงทุน รวม 62,200 บาท 

  
   

คา่ครุภณัฑ์ รวม 62,200 บาท 

  
   

ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนสง่       

  
    

ป้ายสามเหลีย่มหยุดตรวจ  จ านวน  2  ป้าย จ านวน 18,600 บาท 

  

      

  เพือ่จดัซ้ือป้ายสามเหลีย่ม  หยุดตรวจ ราคา  9,300 บาท  
จ านวน  2  ป้าย  รวมเป็นเงนิ  18,600  บาท  (ราคาทอ้งตลาด/
ราคาทอ้งถิน่) โดยมคีณุสมบตั ิเป็นป้ายสามเหลีย่ม  
กวา้ง 1.2 เมตร ยาว 1.5 เมตร   ตดิสญัญาณไฟหมนุสแีดง 
ขนาดขนาด 6.5 นิ้ว   ดา้นขา้งตดิหลอดไฟนีออนพรอ้มราง
ครอบใส  2 ราง  ดา้นหน้าตดิป้ายสะทอ้งแสง หยุดตรวจ  
พรอ้มอะแดปเตอร์แปลงไฟและสายไฟ ชนิดมลี้อ   
-  เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้ง
และการบรหิารพสัดภุาครฐั พ.ศ.2560 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564) 
เพิม่เตมิ/เปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่3/2561    หน้าที ่ 42  ล าดบัที ่ 10 
 

      

  
   

ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร ่       

  

    

กลอ้งถา่ยภาพ ระบบดจิติอล ความละเอยีด 16 ลา้นพกิเซล   
จ านวน  1 กลอ้ง 

จ านวน 13,600 บาท 

  

      

  เพือ่จดัซ้ือบาทกลอ้งถา่ยภาพ ระบบดจิติอล ความละเอยีด
16 ลา้นพกิเซล  จ านวน 1 กลอ้ง ราคา 13,600 บาท  (ตาม
รายละเอยีดราคามาตรฐานครุภณัฑ์  มกราคม 2561)   
โดยมคีณุลกัษณะ ดงัน้ี 
 1)  เป็นกลอ้งคอมแพค (Compact Digital Camera)           
 2)  ความละเอยีดทีก่ าหนดเป็นความละเอยีดทีเ่ซ็นเซอร์
ภาพ (Image Sensor)           
 3)  มรีะบบแฟลชในตวั          
 4)  สามารถถอดเปลีย่นสือ่บนัทกึขอ้มลูไดอ้ยา่งสะดวกเมือ่
ขอ้มลูเต็ม หรือเมือ่ตอ้งการเปลีย่น          
 5)  สามารถโอนถา่ยขอ้มลูจากกลอ้งไปยงัเครือ่งคอมพวิเตอร์
ได ้          
 6)  มกีระเป๋าบรรจุกลอ้ง 
-เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงการคลงัว่าดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้ง
และการบรหิารพสัดภุาครฐั พ.ศ.2560 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564)
เพิม่เตมิ/เปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่3/2561  หน้าที ่42  ล าดบัที ่ 9 
 

      

  
   

คา่บ ารุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ์       

  
    

คา่บ ารุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ์ จ านวน 30,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่บ ารุงรกัษาครุภณัฑ์ขนาดใหญท่ีช่ ารุดเสียหาย  
ใหส้ามารถใชง้านไดต้ามปกต ิ
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แผนงานการศกึษา 
 

  
 

งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัการศกึษา รวม 2,616,200 บาท 

  
  

งบบุคลากร รวม 1,923,300 บาท 

  
   

เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,923,300 บาท 

  
   

เงนิเดอืนพนกังาน จ านวน 1,863,300 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดอืนพนกังานเทศบาล พรอ้มท ัง้เงนิปรบัปรุง
เงนิเดอืน  จ านวน  6  อตัรา  โดยค านวณต ัง้จา่ยไว ้12 เดอืน
ตามแผนอตัราก าลงั 3 ปี ( พ.ศ. 2561-2563 )  
   

      

  
   

เงนิประจ าต าแหน่ง จ านวน 60,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิประจ าต าแหน่งพนกังานเทศบาล ดงัน้ี 
1.ผูอ้ านวยการกองการศกึษา    ในอตัราเดอืนละ 3,500 บาท   
2.หวัหน้าฝ่ายบรหิารการศกึษา ในอตัราเดอืนละ 1,500 บาท
โดยค านวณต ัง้จา่ยไว ้ 12 เดอืน ตามประกาศคณะกรรมการ
พนกังานเทศบาลจงัหวดัล าพูน  เรือ่งหลกัเกณฑ์และเงือ่นไข
เกีย่วกบัอตัราเงนิเดอืนและวธิีการจา่ยเงนิเดอืนและประโยชน์
ตอบแทนอืน่ (ฉบบัที ่7)  ลงวนัที ่ 3 พฤษภาคม  พ.ศ. 2559 

      

  
  

งบด าเนินงาน รวม 675,000 บาท 

  
   

คา่ตอบแทน รวม 41,000 บาท 

  
   

คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ จ านวน 5,000 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบตังิานนอกเวลาราชการให้แก่ 
พนกังาน ลูกจ้างประจ า และพนกังานจ้าง ที่มาปฏิบตัิงานนอก
เวลาราชการ 

      

  
   

คา่เชา่บา้น จ านวน 36,000 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็นคา่เช่าบา้นของพนกังานเทศบาลซึง่มีสทิธเิบกิค่าเช่า
บ้านได้ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของ
ขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่  พ.ศ. 2548 และแกไ้ขเพิม่เตมิฯ 
 

      

  
   

คา่ใชส้อย รวม 384,000 บาท 

  
   

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร       

  
    

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร จ านวน 334,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่โฆษณาและเผยแพร่ คา่ถา่ยเอกสาร   คา่เย็บ
หนงัสอืหรือเขา้ปกหนงัสอื  คา่ธรรมเนียมตา่งๆ  คา่จา้งเหมา
บรกิาร  คา่ท า พรบ.รถ  ฯลฯ 
 

      

  

   

รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวด
อืน่ๆ 

      

  
    

คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ จ านวน 40,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้่ายในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจกัร
และนอกราชอาณาจกัร   เช่น  คา่เบี้ยเล้ียงการเดนิทาง  คา่เช่าที่
พกั  คา่พาหนะ   ค่าธรรมเนียมลงทะเบียนตา่งๆ   ของพนกังาน
เทศบาลตลอดจนลูกจ้างเทศบาล ฯ ที่มีความจ าเป็นต้องเดนิทาง
ไปติดต่อราชการ  อบรมสมัมนา  สอบคดัเลือก และมีสิทธิตาม
ระเบียบที่ราชการก าหนด  ถือปฏิบตัิตามระเบียบกระทรวง  
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารบัการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2557 และระเบียบ
กระทรวง  มหาดไทยว่าดว้ยคา่ใช้จ่ายในการเดนิทางไปราชการ
ของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ พ.ศ. 2555 
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คา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซม จ านวน 10,000 บาท 

  
      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่บ ารุงรกัษาซ่อมแซมทรพัย์สนิของเทศบาลทีช่ ารุด
เสยีหาย ใหส้ามารถใชง้านไดต้ามปกต ิ

      

  
   

คา่วสัด ุ รวม 250,000 บาท 

  
   

วสัดสุ านกังาน จ านวน 125,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดสุ านกังานและจดัซ้ือสิง่ของเครือ่งใช้ตา่งๆ
เชน่  กระดาษ  ปากกา  ดนิสอ  ไมบ้รรทดั คลปิ  เป็กกาว  ลวด
เย็บ เครือ่งเย็บกระดาษ  กระดาษ  หนงัสอืพมิพ์สิง่พมิพ์ทีไ่ดจ้าก
การจา้งซ้ือหรือจา้งพมิพ์ ฯลฯ  ตลอดจนสิง่ของเครือ่งใช้ทีจ่ าเป็น
ในส านกังาน 
 

      

  
   

วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ จ านวน 10,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดอุปุกรณ์ไฟฟ้า เชน่ สายไฟ เทปพนัสายไฟ
หลอดไฟฟ้า สวทิซ์ไฟฟ้า  เบรกเกอร์ บาลาสต ์ฯลฯ     ส าหรบั
ซอ่มแซมหรือเปลีย่นอุปกรณ์ไฟฟ้าทีช่ ารุดเสยีหาย 
 

      

  
   

วสัดงุานบา้นงานครวั จ านวน 10,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่สิง่ของเครือ่งใชต้า่งๆ เชน่ แปรง ไมก้วาดน ้ายา
ลา้งจาน น ้ายาลา้งหอ้งน ้า  สบู ่ ผงซกัฟอก แกว้น ้า  จาน  ชาม
ฯลฯ ตลอดจนวสัดอุปุกรณ์อนัเกีย่วเน่ืองกบัวสัดงุานบา้นงานครวั 
 

 
 

    

  
   

วสัดกุอ่สรา้ง จ านวน 20,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่  คอ้น  ตะป ู จอบ  เสยีม  เลือ่ย เหล็กเสน้  เหล็ก
ทอ่ กระเบือ้งหลงัคา อฐิ ปนู ปนูขาว  ส ี ทนิเนอร์  ไมต้า่งๆ ตลบั
เมตร ลูกดิง่  ทอ่น ้า  ทอ่ปนู  อปุกรณ์ประปา อา่งลา้งมือ โถสว้ม
ลูกรงั ฯลฯ ตลอดจนวสัดอุุปกรณ์อนัเกีย่วเน่ืองกบัวสัดกุอ่สรา้ง 

      

  
   

วสัดยุานพาหนะและขนสง่ จ านวน 10,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่แบตเตอรี ่ ยางใน ยางนอก สายไมล์  หวัเทียนน ้า
กล ั่น อะไหล ่ฯลฯ รถยนต ์ รถจกัรยานยนต์  เครือ่งจกัรกลตา่งๆ
ตลอดจนวสัดอุปุกรณ์อนัเกีย่วเน่ืองกบัวสัดยุานพาหนะและขนสง่ 
 

      

  
   

วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ จ านวน 30,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ น ้ามนัดเีซล  น ้ามนัเบนซนิ  น ้ามนัซุปเปอร์
น ้ามนัเครือ่งฯลฯ ส าหรบัรถยนต์ รถจกัรยานยนต์ เครือ่งจกัรกล
ตา่งๆ ทีใ่ชใ้นราชการเทศบาลต าบลป่าซาง 
 

      

  
   

วสัดกุารเกษตร จ านวน 15,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่สารเคมป้ีองกนัและก าจดัศตัรูพืช พนัธ์ไมด้อกไม้
ประดบั วสัดเุพาะช า ปุ๋ ย ดนิส าหรบัปลูก สปรงิเกอร์ผา้ใบหรือผา้
พลาสตกิ ฯลฯ  ตลอดจนวสัดอุปุกรณ์อนัเกีย่วเน่ืองกบัวสัดุ
การเกษตร 
 

      

  
   

วสัดโุฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 10,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่กระดาษเขยีนโปสเตอร์  ส ี พูก่นั  ฟิล์ม   รูปสี
หรือขาวด าทีไ่ดจ้ากการลา้งอดั-ขยาย ไมอ้ดั  ป้ายผา้ ป้ายไวนิล
ฯลฯ ตลอดจนวสัดอุปุกรณ์อนัเกีย่วเน่ืองกบัวสัดโุฆษณาและ
เผยแพร ่
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วสัดคุอมพวิเตอร์ จ านวน 20,000 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าแผ่น หรือจานบนัทึกข้อมูล  เทปบนัทึกข้อมูล
หวัพิมพ์หรือแถบพิมพ์ เมาส์  ตลบัหมกึส าหรบัเครื่องพิมพ์ สาย
ตอ่พ่วงคอมพวิเตอร์ ฯลฯ ตลอดจนวสัดุอุปกรณ์อนัเกีย่วเน่ืองกบั
วสัดคุอมพวิเตอร์ 

      

  
  

งบลงทุน รวม 17,900 บาท 

  
   

คา่ครุภณัฑ์ รวม 17,900 บาท 

  
   

ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์       

  

    

เครือ่งพมิพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวด าชนิด Network 
แบบที ่1 (27หน้า/นาที) จ านวน 1 เครือ่ง 

จ านวน 7,900 บาท 

  

      

  เพือ่จดัซ้ือเครือ่งพมิพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวด าชนิด
Network แบบที ่1 (27หน้า/นาที) จ านวน 1 เครือ่ง
ราคา 7,900 บาท (ตามรายละเอยีดราคามาตรฐานครุภณัฑ์  23
พฤษภาคม 2561)   
โดยมคีณุลกัษณะ ดงัน้ี 
- มคีวามละเอยีดในการพมิพ์ไมน้่อยกวา่ 1,200x1,200 dpi  
- มคีวามเร็วในการพมิพ์รา่งไมน้่อยกวา่ 27 หน้าตอ่นาท(ีppm)  
- สามารถพมิพ์เอกสารกลบัหน้าอตัโนมตัไิด้  
- มหีน่วยความจ า (Memory) ขนาดไมน้่อยกวา่ 128 MB  
- มชีอ่งเชือ่มตอ่ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดกีวา่จ านวน
ไมน้่อยกวา่ 1 ชอ่ง  
- มชีอ่งเชือ่มตอ่ระบบเครือขา่ย (Network Interface)แบบ
10/100 Base-T หรือดกีวา่จ านวนไมน้่อยกวา่ 1 ชอ่ง
หรือ สามารถใชง้านผา่นเครือขา่ยไรส้าย (Wi-Fi) ได ้ 
- มถีาดใสก่ระดาษไดร้วมกนัไมน้่อยกวา่ 250 แผน่ 
- สามารถใชไ้ดก้บั A4, Letter, Legal และ Custom  
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้ง
และการบรหิารพสัดภุาครฐั พ.ศ.2560 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564)
เพิม่เตมิ/เปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่3/2561 หน้าที ่45  ล าดบัที ่ 26 
 

      

  
   

คา่บ ารุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ์       

  
    

คา่บ ารุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ์ จ านวน 10,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่บ ารุงรกัษาครุภณัฑ์ขนาดใหญท่ีช่ ารุดเสียหาย  
ใหส้ามารถใชง้านไดต้ามปกต ิ
 

      

  
 

งานระดบักอ่นวยัเรียนและประถมศกึษา รวม 5,590,739 บาท 

  
  

งบบุคลากร รวม 1,314,500 บาท 

  
   

เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,314,500 บาท 

  
   

เงนิเดอืนพนกังาน จ านวน 834,500 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดอืนพนกังานเทศบาล พรอ้มท ัง้เงนิปรบัปรุง
เงนิเดอืน  จ านวน   3 อตัรา  โดยค านวณต ัง้จา่ย
ไว ้ 12 เดอืน ตามแผนอตัราก าลงั 3 ปี (พ.ศ. 2561-2563 )   

      

  
   

คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง จ านวน 432,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนพนกังานจา้ง จ านวน   4  อตัรา   
โดยค านวณต ัง้จา่ยไว ้ 12 เดอืน  ตามแผนอตัราก าลงั 3 ปี 
(พ.ศ. 2561-2563)  
 

      

  



119  

 

   
เงนิเพิม่ตา่ง ๆของพนกังานจา้ง จ านวน 48,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ครองชีพช ั่วคราวและเงนิเพิม่ตา่งๆ ส าหรบั
พนกังานจา้ง โดยค านวณต ัง้จา่ยไว ้ 12 เดอืน  
 

      

  
  

งบด าเนินงาน รวม 2,908,639 บาท 

  
   

คา่ตอบแทน รวม 34,000 บาท 

  
   

เงนิชว่ยเหลือการศกึษาบตุร จ านวน 34,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิชว่ยเหลือการศกึษาบตุร คา่บ ารุงการศกึษา 
และค่าธรรมเนียมการศึกษาต่าง ๆ ให้แก่ ผู้บริหาร พนกังาน
เทศบาล   ลูกจ้างประจ าของเทศบาล  ซึ่งมีสิทธิเบิกจ่ายเงิน
ช่วยเหลือบุตร  ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร
ได ้ตามหนงัสอื กรมบญัชีกลาง ที ่กค 0422.32/ว 257  
ลงวนัที ่28 มถิุนายน 2559 
 

      

  
   

คา่ใชส้อย รวม 1,748,600 บาท 

  
   

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร       

  
    

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร จ านวน 664,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่โฆษณาและเผยแพร่ คา่ถา่ยเอกสาร  คา่เย็บ
หนงัสอืหรือเขา้ปกหนงัสอื คา่ธรรมเนียมตา่งๆ  คา่จา้งเหมา
บรกิาร   คา่จา้งเหมารถตูส้ง่เด็ก ฯลฯ 
 

      

  

   

รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวด
อืน่ๆ 

      

  
    

คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ จ านวน 20,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้่ายในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจกัร
และนอกราชอาณาจกัร  เชน่ คา่เบีย้เล้ียงการเดนิทาง คา่เชา่ทีพ่กั
คา่พาหนะ  คา่ธรรมเนียมลงทะเบยีนตา่งๆ ของพนกังานเทศบาล
ตลอดจนลูกจ้างเทศบาล ฯ ทีม่ีความจ าเป็นต้องเดนิทางไปตดิต่อ
ราชการ  อบรมสมัมนา  สอบคดัเลือก และมีสทิธิตามระเบียบที่
ราชการก าหนด    ถือปฏิบตัิตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย    
วา่ดว้ยคา่ใช้จา่ยในการฝึกอบรมและการเขา้รบัการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าทีท่้องถิน่ พ.ศ. 2557   และระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่
ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2555 
 

      

  

    

โครงการเขา้รว่มการจดังานมหกรรมการจดัการศกึษาขององค์กร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

จ านวน 40,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินโครงการเขา้รว่มการจดังาน
มหกรรมการจดัการศกึษาขององค์กรปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ เชน่  คา่เบีย้เล้ียง  คา่ทีพ่กั คา่น ้ามนั และคา่ใชจ้า่ย
อืน่ๆ ทีจ่ าเป็นในการด าเนินการตามโครงการ   
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยวธิีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2541 (แกไ้ข
เพิม่เตมิถงึฉบบัที ่3) ขอ้ 16 และขอ้ 34 
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการรบัเงนิ การ
เบกิจา่ยเงนิ การฝากเงนิ การเก็บรกัษาเงนิ และการตรวจเงนิ
องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2547 ขอ้ 67  
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใช้จา่ยในการ
ฝึกอบรมและเขา้รบัการฝึกอบรมของเจา้หน้าทีท่อ้งถิ่น
พ.ศ. 2557 
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- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ย คา่ใชจ้า่ยใน
การจดังาน การจดัการแขง่ขนักีฬา และการสง่นกักีฬา เขา้รว่ม
การแขง่ขนักีฬาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้ง
และการบรหิารพสัดภุาครฐั พ.ศ.2560 
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใช้จา่ยในการ
เดนิทางไปราชการของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ พ.ศ. 2555 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564)
เพิม่เตมิ/เปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่3/2561 ยุทธศาสตร์ที ่5 หน้าที ่31
ล าดบัที ่ 1 
 

    

โครงการประกนัคณุภาพการศกึษาศนูย์พฒันาเด็กเล็กและโรงเรียน
อนุบาล เทศบาลต าบลป่าซาง 

จ านวน 10,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินโครงการประกนัคณุภาพ
การศกึษาศนูย์พฒันาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล เทศบาลต าบล
ป่าซาง  เชน่  คา่เบีย้เล้ียงผูเ้ขา้รว่มโครงการและเจ้าหน้าที ่ 
คา่เอกสารการประเมนิ คา่ป้ายไวนิล ฯลฯ และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ  
ทีจ่ าเป็นในการด าเนินการตามโครงการ   
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิ
คา่ใชจ้า่ยเกีย่วกบัการปฏบิตัริาชการขององค์กรปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ พ.ศ.2542 
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยวธิีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2541 (แกไ้ข
เพิม่เตมิถงึฉบบัที ่3) ขอ้ 16  และขอ้ 34 
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการรบัเงนิ การ
เบกิจา่ยเงนิ การฝากเงนิ การเก็บรกัษาเงนิ และการตรวจเงนิ
องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2547 ขอ้ 67  
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใช้จา่ยในการ
ฝึกอบรมและเขา้รบัการฝึกอบรมของเจา้หน้าที่
ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2557 
-เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้ง
และการบรหิารพสัดภุาครฐั พ.ศ.2560 
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ย คา่ใชจ้า่ยใน
การจดังาน การจดัการแขง่ขนักีฬา และการสง่นกักีฬา เขา้รว่ม
การแขง่ขนักีฬาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564)
เพิม่เตมิ/เปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่3/2561  ยทุธศาสตร์ที ่5
หน้าที ่31  ล าดบัที ่ 2 
 

      

  
    

โครงการพฒันาการเรียนการสอนโดยเน้นเด็กเป็นส าคญั จ านวน 10,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินโครงการพฒันาการเรียน
การสอนโดยเน้นเด็กเป็นส าคญั  เชน่ คา่วทิยากร คา่อาหาร
คา่อาหารวา่งพรอ้มเครือ่งดืม่ คา่วสัด ุ คา่ป้ายไวนิล ฯลฯ และ
คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีจ่ าเป็นในการด าเนินการตามโครงการ   
-เป็นไปตามพระราชบญัญตักิ าหนดแผนและข ัน้ตอนการ
กระจายอ านาจใหแ้กอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2542
แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ(ฉบบัที ่2 )พ.ศ.2549 
- เป็นไปตามพระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ.2496 แกไ้ขถงึฉบบั
ที ่13 พ.ศ.2552  
-เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการเบกิคา่ใชจ้า่ย
เกีย่วกบัการปฏบิตัริาชการขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.
2542 
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- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยวธิีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2541 (แกไ้ข
เพิม่เตมิถงึฉบบัที ่3) ขอ้ 16  และขอ้ 34 
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการรบัเงนิ การ
เบกิจา่ยเงนิ การฝากเงนิ การเก็บรกัษาเงนิ และการตรวจเงนิ
องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2547 ขอ้ 67  
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใช้จา่ยในการ
ฝึกอบรมและเขา้รบัการฝึกอบรมของเจา้หน้าที่
ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2557 
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้ง
และการบรหิารพสัดภุาครฐั พ.ศ.2560 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561- 2564)
ยุทธศาสตร์ที ่5  หน้าที ่ 147  ล าดบัที ่ 1 
 

    

โครงการพฒันาครู/ผูด้แูลเด็ก ของศนูย์พฒันาเด็กเล็กและโรงเรียน
อนุบาล เทศบาลต าบลป่าซาง 

จ านวน 10,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินโครงการพฒันาครู/ผูด้แูล
เด็ก ของศนูย์พฒันาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล เทศบาลต าบล
ป่าซาง  เชน่ คา่วทิยากร คา่อาหาร คา่อาหารวา่งพรอ้ม
เครือ่งดืม่ คา่วสัด ุ คา่ป้ายไวนิล ฯลฯ และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีจ่ าเป็น
ในการด าเนินการตามโครงการ   
-เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิคา่ใชจ้า่ย
เกีย่วกบัการปฏบิตัริาชการขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.
2542 
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยวธิีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2541 (แกไ้ข
เพิม่เตมิถงึฉบบัที ่3) ขอ้ 16  และขอ้ 34 
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการรบัเงนิ การ
เบกิจา่ยเงนิ การฝากเงนิ การเก็บรกัษาเงนิ และการตรวจเงนิ
องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2547 ขอ้ 67  
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใช้จา่ยในการ
ฝึกอบรมและเขา้รบัการฝึกอบรมของเจา้หน้าที่
ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2557 
-เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้ง
และการบรหิารพสัดภุาครฐั พ.ศ.2560 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564)
เพิม่เตมิ/เปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่3/2561   ยุทธศาสตร์ที ่5
หน้าที ่  32  ล าดบัที ่ 3 
 

      

  

    

โครงการพฒันาศกัยภาพคณะกรรมการบรหิารศพด.และ
คณะกรรมการสถานศกึษาข ัน้พื้นฐานและผูเ้กีย่วขอ้งดา้นการศกึษา 

จ านวน 20,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินโครงการพฒันาศกัยภาพ
คณะกรรมการบรหิารศพด.และคณะกรรมการสถานศกึษาข ัน้
พื้นฐานและผูเ้กีย่วขอ้งดา้นการศกึษา  เชน่ คา่
วทิยากร คา่อาหาร คา่อาหารวา่งพรอ้มเครือ่งดืม่ คา่วสัด ุ คา่ป้าย
ไวนิล ฯลฯ และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีจ่ าเป็นในการด าเนินการตาม
โครงการ   
 
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยวธิีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2541 (แกไ้ข
เพิม่เตมิถงึฉบบัที ่3) ขอ้ 16  และขอ้ 34 
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- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการรบัเงนิ การ
เบกิจา่ยเงนิ การฝากเงนิ การเก็บรกัษาเงนิ และการตรวจเงนิ
องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2547 ขอ้ 67  
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใช้จา่ยในการ
ฝึกอบรมและเขา้รบัการฝึกอบรมของเจา้หน้าที่
ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2557 
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ย คา่ใชจ้า่ยใน
การจดังาน การจดัการแขง่ขนักีฬา และการสง่นกักีฬา เขา้รว่ม
การแขง่ขนักีฬาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559 
-เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจ้าง
และการบรหิารพสัดภุาครฐั พ.ศ.2560 
-เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใช้จา่ยในการ
เดนิทางไปราชการของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ พ.ศ. 2555 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564)
เพิม่เตมิ/เปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่3/2561  ยทุธศาสตร์ที ่ 5
หน้าที ่  32  ล าดบัที ่ 4 
 

    
โครงการวนัวชิาการ จ านวน 15,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการวนัวชิาการ เชน่ คา่จา้ง
เหมา  คา่อาหารวา่งพรอ้มเครือ่งดืม่ คา่ป้ายโครงการ  คา่วสัดุ
อปุกรณ์   และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีจ่ าเป็นในการด าเนินการตาม
โครงการ 
- เป็นไปตามพระราชบญัญตักิ าหนดแผนและข ัน้ตอนการ
กระจายอ านาจใหแ้กอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2542
แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ(ฉบบัที ่2 )พ.ศ.2549 
- เป็นไปตามพระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ.2496 แกไ้ขถงึฉบบั
ที ่13 พ.ศ.2552  
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิ
คา่ใชจ้า่ยเกีย่วกบัการปฏบิตัริาชการขององค์กรปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ พ.ศ.2542 
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยวธิีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2541 (แกไ้ข
เพิม่เตมิถงึฉบบัที ่3) ขอ้ 16  และขอ้ 34 
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการรบัเงนิ การ
เบกิจา่ยเงนิ การฝากเงนิ การเก็บรกัษาเงนิ และการตรวจเงนิ
องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2547 ขอ้ 67  
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใช้จา่ยในการ
ฝึกอบรมและเขา้รบัการฝึกอบรมของเจา้หน้าที่
ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2557 
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ย คา่ใชจ้า่ยใน
การจดังาน การจดัการแขง่ขนักีฬา และการสง่นกักีฬา เขา้รว่ม
การแขง่ขนักีฬาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559 
- เป็น ตามระเบยีบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้งและ
การบรหิารพสัดภุาครฐั พ.ศ.2560 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561- 2564)
ยุทธศาสตร์ที ่5  หน้าที ่ 148   ล าดบัที ่ 7 
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โครงการวนัส าคญัทางศาสนาและวนัส าคญัของชาต ิ จ านวน 5,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินโครงการวนัส าคญัทาง
ศาสนาและวนัส าคญัของชาต ิ เชน่  คา่เครือ่งไทยทาน คา่อาหาร
วา่งพรอ้มเครือ่งดืม่ คา่สถานที ่คา่ป้ายไวนิล คา่วสัด ุ ฯลฯ และ
คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีจ่ าเป็นในการด าเนินการตามโครงการ   
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยวธิีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2541 (แกไ้ข
เพิม่เตมิถงึฉบบัที ่3) ขอ้ 16  และขอ้ 34 
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการรบัเงนิ การ
เบกิจา่ยเงนิ การฝากเงนิ การเก็บรกัษาเงนิ และการตรวจเงนิ
องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2547 ขอ้ 67  
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ย คา่ใชจ้า่ยใน
การจดังาน การจดัการแขง่ขนักีฬา และการสง่นกักีฬา เขา้รว่ม
การแขง่ขนักีฬาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้ง
และการบรหิารพสัดภุาครฐั พ.ศ.2560 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564)
เพิม่เตมิ/เปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่3/2561   ยุทธศาสตร์ที ่5
หน้าที ่  32  ล าดบัที ่ 5 
 

      

  
    

โครงการสง่เสรมิความสมัพนัธ์ระหวา่งสถานศกึษากบัชุมชน จ านวน 10,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินโครงการสง่เสรมิ
ความสมัพนัธ์ระหวา่งสถานศกึษากบัชุมชน เชน่ คา่อาหารวา่ง
พรอ้มเครือ่งดืม่  คา่วทิยากร  คา่วสัด ุคา่ป้ายไวนิล ฯลฯ และ
คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีจ่ าเป็นในการด าเนินการตามโครงการ   
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยวธิีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2541 (แกไ้ข
เพิม่เตมิถงึฉบบัที ่3) ขอ้ 16  และขอ้ 34 
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการรบัเงนิ การ
เบกิจา่ยเงนิ การฝากเงนิ การเก็บรกัษาเงนิ และการตรวจเงนิ
องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2547 ขอ้ 67  
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใช้จา่ยในการ
ฝึกอบรมและเขา้รบัการฝึกอบรมของเจา้หน้าที่
ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2557 
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ย คา่ใชจ้า่ยใน
การจดังาน การจดัการแขง่ขนักีฬา และการสง่นกักีฬา เขา้รว่ม
การแขง่ขนักีฬาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้ง
และการบรหิารพสัดภุาครฐั พ.ศ.2560 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564)
เพิม่เตมิ/เปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่3/2561   ยุทธศาสตร์ที ่5
หน้าที ่  35  ล าดบัที ่ 8 
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โครงการสนบัสนุนคา่ใชจ้า่ยการบรหิารสถานศกึษา จ านวน 924,600 บาท 

  

      

  1.เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนอาหารกลางวนัส าหรบัศูนย์
พฒันาเด็กเล็กเทศบาลต าบลป่าซาง  จ านวน  60  คน  
คนละ  20 บาทจ านวน  245  วนั  ต ัง้ไว ้  294,000  บาท 
   
2.เพือ่จา่ยเป็นคา่อาหารกลางวนัของนกัเรียนโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลต าบลป่าซาง   จ านวน  60  คน  คนละ  20  บาท
จ านวน  200 วนั  ต ัง้ไว ้  240,000  บาท 
    
3.เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัการเรียนการสอน(รายหวั)ของนกัเรียนศนูย์
พฒันาเด็กเล็กเทศบาลต าบลป่าซาง  จ านวน  60  คน   
คนละ1,700 บาท  ต ัง้ไว ้ 102,000  บาท 
   
4.เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัการเรียนการสอน(รายหวั)ของนกัเรียน
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลป่าซาง  จ านวน  60 คน   
คนละ 1,700  บาท  ต ัง้ไว ้102,000  บาท 
    
5.เพือ่จา่ยเป็นคา่เครือ่งแบบนกัเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ต าบลป่าซาง จ านวน  60  คน  คนละ  300 บาท   
ต ัง้ไว ้ 18,000  บาท 
    
6.เพือ่จา่ยเป็นคา่หนงัสอืของนกัเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ต าบลป่าซาง   จ านวน  60 คน  คนละ  200 บาท   
ต ัง้ไว ้ 12,000  บาท 
 
7.คา่กจิกรรมพฒันาผูเ้รียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลป่าซาง   
จ าวน 60  คน  คนละ  430  บาท  ต ัง้ไว ้ 25,800  บาท 
    
8.คา่อปุกรณ์การเรียนโรงเรียนอนุบาล เทศบาลต าบลป่าซาง
จ านวน60  คน    คนละ  200  บาท  ต ัง้ไว ้12,000  บาท 
 
9. คา่ปรบัปรุงหลกัสตูรสถานศกึษา    ต ัง้ไว ้ 20,000  บาท 
 
10.คา่ใชจ้า่ยในการพฒันาแหลง่เรียนรูใ้นโรงเรียน    
ต ัง้ไว ้50,000  บาท  
 
11. คา่ใชจ้า่ยในการพฒันาขา้ราชการครูของโรงเรียนสงักดั
องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่  ต ัง้ไว ้12,000  บาท 
 
12. คา่ใชจ้า่ยในโครงการรณรงค์ป้องกนัยาเสพตดิใน
สถานศกึษา ต ัง้ไว ้  20,000  บาท  
  
13. คา่ใชจ้า่ยอนิเตอร์เน็ตโรงเรียน ADSL ต ัง้ไว ้9,600  บาท  
 
14. คา่ใชจ้า่ยอนิเตอร์เน็ตโรงเรียน WIFI ต ัง้ไว ้7,200  บาท 

      

  

      

  - เป็นไปตามแนวทางการจดัท างบประมาณรายจา่ยรองรบัเงนิ
อดุหนุนท ั่วไปดา้นการศกึษาขององค์กรปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564)
เพิม่เตมิ/เปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่3/2561   ยุทธศาสตร์ที ่5
หน้าที ่ 33-34   ล าดบัที ่ 6 , 7 
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โครงการหนูน้อยเรียนรูสู้โ่ลกกวา้ง จ านวน 10,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการหนูน้อยเรียนรูสู้โ่ลกกวา้ง
เชน่ คา่วสัดอุปุกรณ์  คา่อาหารกลางวนั คา่อาหารวา่งพรอ้ม
เครือ่งดืม่ คา่เอกสาร ป้าย คา่พาหนะ  และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ที่
จ าเป็นในการด าเนินการตามโครงการ  
 
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยวธิีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2541 (แกไ้ข
เพิม่เตมิถงึฉบบัที ่3) ขอ้ 16  และขอ้ 34 
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการรบัเงนิ การ
เบกิจา่ยเงนิ การฝากเงนิ การเก็บรกัษาเงนิ และการตรวจเงนิ
องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2547 ขอ้ 67  
-เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใช้จา่ยในการ
เดนิทางไปราชการของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ พ.ศ. 2555 แกไ้ข
เพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที3่)  พ.ศ.2559 
-เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้ง
และการบรหิารพสัดภุาครฐั พ.ศ.2560 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561- 2564)
ยุทธศาสตร์ที ่5 หน้าที ่150  ล าดบัที ่12 
 

      

  
   

คา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซม จ านวน 10,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่บ ารุงรกัษาซ่อมแซมทรพัย์สนิของเทศบาลทีช่ ารุด
เสยีหาย ใหส้ามารถใชง้านไดต้ามปกต ิ
 

      

  
   

คา่วสัด ุ รวม 1,026,039 บาท 

  
   

วสัดสุ านกังาน จ านวน 20,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดสุ านกังานและจดัซ้ือสิง่ของเครือ่งใช้ตา่งๆ
เชน่ กระดาษ  ปากกา  ดนิสอ  ไม ้บรรทดั คลปิ  เป็ก  กาว       
ลวดเย็บ  เครือ่งเย็บกระดาษ หนงัสอืพมิพ์ สิง่พมิพ์ทีไ่ดจ้ากการ
จา้งซ้ือหรือจา้งพมิพ์ ฯลฯ ตลอดจนสิง่ของเครือ่งใชท้ีจ่ าเป็นใน
ส านกังาน 

      

  
   

วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ จ านวน 10,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดอุปุกรณ์ไฟฟ้า เชน่ สายไฟ  หลอดไฟฟ้า  
เทปพนัสายไฟ  สวทิซ์ไฟฟ้า  เบรกเกอร์  บาลาสต ์ฯลฯ ส าหรบั
ซอ่มแซมหรือเปลีย่นอุปกรณ์ไฟฟ้า ทีช่ ารุดเสยีหาย 

      

  
   

วสัดงุานบา้นงานครวั จ านวน 50,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่สิง่ของเครือ่งใชต้า่งๆ เชน่  แปรง  ไมก้วาดน ้ายา
ลา้งจาน น ้ายาลา้งหอ้งน ้า สบู ่ ผงซกัฟอก แกว้น ้า จาน ชาม ฯลฯ   
ตลอดจนวสัดอุปุกรณ์อนัเกีย่วเน่ืองกบัวสัดงุานบา้นงานครวั 

      

  
   

คา่อาหารเสรมิ (นม) จ านวน 868,039 บาท 

  

      

  1.เพือ่จา่ยเป็นคา่อาหารเสรมิ(นม) ส าหรบัศนูย์พฒันาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลป่าซาง   จ านวน  60  คน   จ านวน  260  วนั   
วนัละ  7.37 บาท   ต ัง้ไว1้14,972  บาท 
   
2.เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนอาหารเสรมิ(นม)ส าหรบัโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลต าบลป่าซาง 
จ านวน  60  คน   จ านวน  260  วนั  วนัละ  7.37 บาท    
ต ัง้ไว ้ 114,972  บาท 
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3.เพือ่จา่ยเป็นคา่อาหารเสรมิ(นม) ส าหรบัเด็กนกัเรียนโรงเรียน
ในเขตเทศบาลต าบลป่าซาง  (สพฐ)  จ านวน  333  คน
จ านวน  260 วนั  วนัละ7.37 บาท  ต ัง้ไว ้ 638,094.60  บาท 
 - เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564)
เพิม่เตมิ/เปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่3/2561   ยุทธศาสตร์ที ่5
หน้าที ่ 35  ล าดบัที ่ 9 
 

   
วสัดกุอ่สรา้ง จ านวน 20,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่คอ้น ตะป ูจอบ  เสยีม  เลือ่ย  เหล็กเสน้  เหล็ก
ทอ่  กระเบือ้งหลงัคา อฐิ  ปนู  ปนูขาว  ส ี ทนิเนอร์ ลูกดิง่ ไม้
ตา่งๆ  ทอ่น ้า  ตลบัเมตร ทอ่ปนู  อปุกรณ์ประปา โถสว้ม อา่งลา้ง
มอื ลูกรงั ฯลฯ ตลอดจนวสัดุอปุกรณ์อนัเกีย่วเน่ืองกบัวสัดุ
กอ่สรา้ง 

      

  
   

วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ จ านวน 3,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่น ้ามนั  น ้ามนัเครือ่ง ฯลฯ  ส าหรบัเครือ่งตดัหญา้ 
ทีใ่ชใ้นราชการศนูย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาลต าบลป่าซาง       

  
   

วสัดวุทิยาศาสตร์หรือการแพทย์ จ านวน 5,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่แอลกอฮอล์  ออกซเิจน  น ้ายาตา่งๆ ถุงมือ
เวชภณัฑ์  ตลอดจนวสัดอุุปกรณ์อนัเกีย่วเน่ืองกบัวสัดุ
วทิยาศาสตร์หรือการแพทย์ 

      

  
   

วสัดกุารเกษตร จ านวน 10,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่สารเคมป้ีองกนัและก าจดัศตัรูพืช พนัธ์ไมด้อก 
ไมป้ระดบั ปุ๋ ย ดนิส าหรบัปลูก สปรงิเกอร์  ผา้ใบหรือผา้พลาสตกิ
วสัดเุพาะช า ฯลฯ  ตลอดจนวสัดอุุปกรณ์อนัเกีย่วเน่ืองกบัวสัดุ
การเกษตร 
 

      

  
   

วสัดโุฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 10,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่กระดาษเขยีนโปสเตอร์  ส ี พูก่นั  ฟิล์ม   รูปสี
หรือขาวด าทีไ่ดจ้ากการลา้งอดั-ขยาย ไมอ้ดั  ป้ายผา้ ป้ายไวนิล
ฯลฯ ตลอดจนวสัดอุปุกรณ์อนัเกีย่วเน่ืองกบัวสัดโุฆษณาและ
เผยแพร ่
 

      

  
   

วสัดคุอมพวิเตอร์ จ านวน 10,000 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าแผ่น หรือจานบนัทึกข้อมูล  เทปบนัทึกข้อมูล  
หวัพิมพ์หรือแถบพิมพ์ เมาส์  ตลบัหมกึส าหรบัเครื่องพิมพ์ สาย
ตอ่พว่งคอมพวิเตอร์ ฯลฯ  ตลอดจนวสัดอุปุกรณ์อนัเกีย่วเน่ืองกบั
วสัดคุอมพวิเตอร์ 

      

  
   

วสัดกุารศกึษา จ านวน 20,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดกุารศกึษา  เชน่  สือ่การเรียนการสอน
แบบจ าลองภมูปิระเทศ  หุน่  เบาะยืดหยุน่ ฯลฯ  ส าหรบัใชใ้น
ศนูย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาลต าบลป่าซาง 
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คา่สาธารณูปโภค รวม 100,000 บาท 

  
   

คา่ไฟฟ้า จ านวน 80,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่กระแสไฟฟ้า ศนูย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาลต าบล 
ป่าซาง 
 

      

  
   

คา่บรกิารโทรศพัท์ จ านวน 20,000 บาท 

  
      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่โทรศพัท์ ศนูย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาลต าบลป่าซาง 
      

  
  

งบเงนิอุดหนุน รวม 1,367,600 บาท 

  
   

เงนิอดุหนุน รวม 1,367,600 บาท 

  
   

เงนิอดุหนุนสว่นราชการ       

  
    

โครงการคา่ยภาษาพฒันาสูอ่าเซียน (โรงเรียนวดับา้นก้อง) จ านวน 5,000 บาท 

  

      

  อดุหนุนโรงเรียนวดับา้นกอ้ง   
  1.โครงการคา่ยภาษาพฒันาสูอ่าเซียน จ านวน 5,000 บาท   
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิอุดหนุน 
ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ 2559 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561- 2564)
ยุทธศาสตร์ที ่2 หน้าที ่ 167  ล าดบัที ่ 1 
 

      

  

    

โครงการอนุรกัษ์และสบืสานวฒันธรรมทอ้งถิน่ 
(โรงเรียนวดับา้นกอ้ง) 

จ านวน 5,000 บาท 

  

      

  อดุหนุนโรงเรียนวดับา้นกอ้ง   
 1.โครงการอนุรกัษ์สืบสานวฒันธรรม
ทอ้งถิน่ จ านวน  5,000 บาท   
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิอุดหนุน 
ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ 2559 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561- 2564)
ยุทธศาสตร์ที ่2  หน้าที ่ 170  ล าดบัที ่ 4 
 

      

  

    

โครงการอนุรกัษ์ศลิปวฒันธรรมทอ้งถิน่ 
(โรงเรียนบา้นฉางขา้วน้อย) 

จ านวน 5,000 บาท 

  

      

  อดุหนุนโรงเรียนบา้นฉางขา้วน้อย  
โครงการอนุรกัษ์ศลิปวฒันธรรมทอ้งถิน่ จ านวน  5,000 บาท   
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิอุดหนุน 
ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ 2559 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561- 2564)
ยุทธศาสตร์ที ่2 หน้าที ่ 169  ล าดบัที ่ 2 
 

      

  

    

โครงการอบรมคณุธรรมจรยิธรรมใหก้บัเด็กนกัเรียน 
 (โรงเรียนบา้นป่าซาง) 

จ านวน 5,000 บาท 

  

      

  อดุหนุนโรงเรียนบา้นป่าซาง 
1.โครงการอบรมคณุธรรมจรยิธรรมใหก้บัเด็ก
นกัเรียน จ านวน  5,000 บาท  
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิอุดหนุน 
ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ 2559 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561- 2564)  
ยุทธศาสตร์ที ่2 หน้าที ่ 170  ล าดบัที ่ 5 
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อดุหนุนโรงเรียน  (อาหารกลางวนั สพฐ.) จ านวน 1,332,000 บาท 

  

      

  1. เงนิอดุหนุนโรงเรียน(อาหารกลางวนั) ร.ร.สพฐ
จ านวน 333  คน  คนละ 20  บาทจ านวน  200  วนั 
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิอุดหนุน 
ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ 2559 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561- 2564)
ยุทธศาสตร์ที ่5  หน้าที ่ 171  ล าดบัที ่ 1 
 

      

  
    

อดุหนุนสถานีต ารวจภธูรป่าซาง จ านวน 15,600 บาท 

  

      

  อดุหนุนสถานีต ารวจภธูรป่าซาง                           
โครงการการศกึษาเพือ่ตอ่ตา้นการใชย้าเสพตดิในนกัเรียน
(D.A.R.E) จ านวน  15,600 บาท   
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิอุดหนุน 
ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ 2559 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561- 2564)
เพิม่เตมิ/เปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่1/2560 หน้าที ่ 66   ล าดบัที ่ 1 
 
 

      

  
 

งานศกึษาไมก่ าหนดระดบั รวม 168,000 บาท 

  
  

งบด าเนินงาน รวม 168,000 บาท 

  
   

คา่ใชส้อย รวม 158,000 บาท 

  
   

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร       

  
    

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร จ านวน 108,000 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าโฆษณาและเผยแพร่  ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บ
หนงัสือหรือเข้าปกหนงัสือ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าธรรมเนียม
ตา่งๆ ฯลฯ 

      

  

   

รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวด
อืน่ๆ 

      

  
    

โครงการจดังานวนัเด็กแหง่ชาต ิ จ านวน 50,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการจดังานวนัเด็กแหง่ชาต ิ
เชน่  คา่อาหาร  คา่วสัดอุปุกรณ์  คา่สนบัสนุนการแสดง   
คา่ของรางวลั  คา่วสัดอุุปกรณ์ และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีจ่ าเป็น 
ในการด าเนินการตามโครงการ    
- เป็นไปตามพระราชบญัญตักิ าหนดแผนและข ัน้ตอนการ
กระจายอ านาจใหแ้กอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2542
มาตรา 16  ขอ้ 10   
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิ
คา่ใชจ้า่ยเกีย่วกบัการปฏบิตัริาชการขององค์กรปกครอง 
สว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2542 
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยวธิีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2541 
 (แกไ้ขเพิม่เตมิถงึฉบบัที ่3) ขอ้ 16  และขอ้ 34 
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการรบัเงนิ การ
เบกิจา่ยเงนิ การฝากเงนิ การเก็บรกัษาเงนิ และการตรวจเงนิ
องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2547 ขอ้ 67  
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ย คา่ใชจ้า่ยใน
การจดังาน การจดัการแขง่ขนักีฬา และการสง่นกักีฬา เขา้รว่ม
การแขง่ขนักีฬาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้ง
และการบรหิารพสัดภุาครฐั พ.ศ.2560 
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- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561- 2564)
เพิม่เตมิ/เปลีย่นแปลง  คร ัง้ที ่1/2560 ยทุธศาสตร์ที ่5
หน้าที ่  64  ล าดบัที ่ 2 
 

   
คา่วสัด ุ รวม 10,000 บาท 

  
   

วสัดโุฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 10,000 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษเขียนโปสเตอร์  สี  พู่กนั  ฟิล์ม   รูปสี
หรือขาวด าที่ได้จากการล้างอดั-ขยาย ไม้อดั ป้ายผ้า ป้ายไวนิล
ฯลฯ ตลอดจนวสัดุอุปกรณ์อนัเกี่ยวเน่ืองกบัวสัดุโฆษณาและ
เผยแพร ่
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แผนงานสาธารณสขุ 

 
งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัสาธารณสขุ รวม 7,003,600 บาท 

  
  

งบบุคลากร รวม 2,981,700 บาท 

  
   

เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า) รวม 2,981,700 บาท 

  
   

เงนิเดอืนพนกังาน จ านวน 1,960,200 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดอืนพนกังานเทศบาล พรอ้มท ัง้เงนิปรบัปรุง
เงนิเดอืน จ านวน  6 อตัรา  โดยค านวณต ัง้จา่ย
ไว ้ 12 เดอืน ตามแผนอตัราก าลงั 3 ปี ( พ.ศ. 2561-2563 )  
 

      

  
   

เงนิประจ าต าแหน่ง จ านวน 60,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิประจ าต าแหน่งของพนกังานเทศบาล ดงัน้ี 
1.ผูอ้ านวยการกองสาธารณสขุและสิง่แวดลอ้ม  
ในอตัราเดอืนละ  3,500  บาท   
2.หวัหน้าฝ่ายบรหิารงานสาธารณสขุ  
ในอตัราเดอืนละ  1,500  บาท   
โดยค านวณต ัง้จา่ยไว ้12 เดอืน  ตามประกาศคณะกรรมการ
พนกังานเทศบาลจงัหวดัล าพูน  เรือ่งหลกัเกณฑ์และเงือ่นไข
เกีย่วกบัอตัราเงนิเดอืนและวธิีการจา่ยเงนิเดอืนและประโยชน์
ตอบแทนอืน่ (ฉบบัที ่7) ลงวนัที ่3 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 
 

      

  
   

คา่จา้งลูกจา้งประจ า จ านวน 961,500 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งลูกจา้งประจ าพรอ้มท ัง้เงนิปรบัปรุง
เงนิเดอืน  จ านวน 4  อตัรา โดยค านวณต ัง้จา่ยไว ้ 12 เดอืน 
ตามแผนอตัราก าลงั 3 ปี ( พ.ศ. 2561-2563 )  

      

  
  

งบด าเนินงาน รวม 3,608,000 บาท 

  
   

คา่ตอบแทน รวม 186,000 บาท 

  

   

คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กรปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ 

จ านวน 5,000 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิราชการอนัเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้แก่ ค่าตอบแทนบุคลากรทาง
การแพทย์ ฯลฯ 
 

      

  
   

คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ จ านวน 5,000 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็นคา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ ให้แก่
พนกังาน ลูกจ้างประจ า และพนกังานจ้าง ที่มาปฏิบตัิงานนอก
เวลาราชการ 
 

      

  
   

คา่เชา่บา้น จ านวน 126,000 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็นคา่เช่าบา้นของพนกังานเทศบาลซึง่มีสทิธเิบกิค่าเช่า
บ้านได้ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของ
ขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่  พ.ศ. 2548 และแกไ้ขเพิม่เตมิฯ 
 

      

  
   

เงนิชว่ยเหลือการศกึษาบตุร จ านวน 50,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิชว่ยเหลือการศกึษาบตุร คา่บ ารุงการศกึษา 
และคา่ธรรมเนียมการศกึษาตา่ง ๆ ใหแ้ก ่ผูบ้รหิาร พนกังาน
เทศบาล  ลูกจา้งประจ าของเทศบาล ซึง่มีสทิธเิบกิจา่ยเงนิ
ชว่ยเหลือบตุร  ซึง่มสีทิธเิบกิเงนิคา่ชว่ยเหลือการศกึษาบุตร
ได ้ตามหนงัสือ กรมบญัชีกลาง ที ่กค 0422.32/ว 257        
ลงวนัที ่28 มถิุนายน 2559 
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คา่ใชส้อย รวม 2,837,000 บาท 

  
   

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร       

  
    

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร จ านวน 1,750,000 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าโฆษณาและเผยแพร่  ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บ
หนงัสือหรือเข้าปกหนงัสือ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าธรรมเนียม
ตา่งๆ คา่ท า พรบ.รถ ฯลฯ 
 

      

  

   

รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวด
อืน่ๆ 

      

  
    

คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ จ านวน 20,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้่ายในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจกัร
และนอกราชอาณาจกัร  เช่น  ค่าเบี้ยเล้ียงการเดนิทาง  ค่าเช่าที่
พกั  คา่พาหนะ   ค่าธรรมเนียมลงทะเบียนตา่งๆ   ของพนกังาน
เทศบาลตลอดจนลูกจ้างเทศบาล ฯ ที่มีความจ าเป็นต้องเดนิทาง
ไปตดิต่อราชการ  อบรมสมัมนา  สอบคดัเลือก  และมีสทิธิตาม
ระเบียบที่ราชการก าหนด  ถือปฏิบตัิตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารบัการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2557   และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดนิทางไปราชการ
ของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ พ.ศ. 2555 
 

      

  
    

โครงการ 3Rs ประชารฐั คดัแยกขยะ จ านวน 10,000 บาท 

  

      

  - เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการ 3Rs ประชารฐั คดัแยกขยะ
เชน่  คา่วสัดอุปุกรณ์  คา่เอกสาร คา่ป้ายไวนิล คา่สมนาคณุ
วทิยากร และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีจ่ าเป็นในการด าเนินการตาม
โครงการ 
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ย คา่ใชจ้า่ยใน
การจดังาน การจดัการแขง่ขนักีฬา และการสง่นกักีฬา เขา้รว่ม
การแขง่ขนักีฬาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามพระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ. 2496 และทีแ่กไ้ข
เพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่13) พ.ศ. 2552/ พระราชบญัญตักิ าหนด
แผนและข ัน้ตอนการกระจายอ านาจใหแ้กอ่งค์กรปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่2) พ.ศ.
2549/พระราชบญัญตักิารสาธารณสขุ พ.ศ.2535  
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564)
เพิม่เตมิ/เปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่3/2561  ยทุธศาสตร์ที ่4
หน้าที ่30  ล าดบัที ่ 3 
 

      

  
    

โครงการความรูคู้ชุ่มชน สะอาดสดใสไรม้ลพษิ จ านวน 10,000 บาท 

  

      

  - เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการความรูคู้ชุ่มชนสะอาดใสไร้
มลพษิ เชน่ คา่วสัดุอปุกรณ์ คา่เอกสาร  คา่สมนาคณุวทิยากร 
และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ  ทีจ่ าเป็นในการด าเนินการตามโครงการ 
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ย คา่ใชจ้า่ยใน
การจดังาน การจดัการแขง่ขนักีฬา และการสง่นกักีฬา เขา้รว่ม
การแขง่ขนักีฬาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามพระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ. 2496 และทีแ่กไ้ข
เพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่13) พ.ศ. 2552/พระราชบญัญตักิ าหนด
แผนและข ัน้ตอนการกระจายอ านาจใหแ้กอ่งค์กรปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่2)
พ.ศ. 2549 / พระราชบญัญตักิารสาธารณสขุ พ.ศ.2535 
  

      

  



132  

 

- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ. 2561-2564)
เพิม่เตมิ/เปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่1/2560  ยทุธศาสตร์ที ่4
หน้า  40  ล าดบัที ่ 1 

    
โครงการคุม้ครองผูบ้รโิภคดา้นอาหารและน ้า จ านวน 10,000 บาท 

  

      

  - เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการคุม้ครองผูบ้รโิภคดา้นอาหาร
และน ้า เชน่ คา่วสัดอุปุกรณ์ คา่เอกสาร คา่สมนาคณุ คา่วทิยากร
คา่ป้ายไวนิล และคา่ใช้จา่ยอืน่ๆ ทีจ่ าเป็นในการด าเนินการตาม
โครงการ 
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ย คา่ใชจ้า่ยใน
การจดังาน การจดัการแขง่ขนักีฬา และการสง่นกักีฬา เขา้รว่ม
การแขง่ขนักีฬาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามพระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ. 2496 และทีแ่กไ้ข
เพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่13) พ.ศ. 2552 / พระราชบญัญตักิ าหนด
แผนและข ัน้ตอนการกระจายอ านาจใหแ้กอ่งค์กรปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่2)
พ.ศ. 2549 / พระราชบญัญตักิารสาธารณสขุ พ.ศ.2535 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564)
เพิม่เตมิ/เปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่3/2561  ยทุธศาสตร์ที ่6
หน้าที ่  36  ล าดบัที ่ 2 
 

      

  
    

โครงการชุมชนลดขยะเพือ่สิง่แวดล้อมทีด่ี จ านวน 12,000 บาท 

  

      

  - เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการชุมชนลดขยะทีด่เีพือ่
สิง่แวดลอ้มทีด่ ีเชน่ คา่วสัดอุปุกรณ์ คา่เอกสาร คา่ป้ายไวนิล 
คา่สมนาคณุวทิยากร และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีจ่ าเป็นในการ
ด าเนินการตามโครงการ 
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ย คา่ใชจ้า่ยใน
การจดังาน การจดัการแขง่ขนักีฬา และการสง่นกักีฬา เขา้รว่ม
การแขง่ขนักีฬาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามพระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ. 2496 และทีแ่กไ้ข
เพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่13) พ.ศ. 2552/ พระราชบญัญตักิ าหนด 
แผนและข ัน้ตอนการกระจายอ านาจใหแ้กอ่งค์กรปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่2)
พ.ศ. 2549 / พระราชบญัญตักิารสาธารณสขุ พ.ศ.2535 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564) 
ยุทธศาสตร์ที ่4  หน้าที ่ 144  ล าดบัที ่ 1 
 

      

  
    

โครงการชุมชนสวยใส ใสใ่จสิง่แวดลอ้ม จ านวน 10,000 บาท 

  

      

  - เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการชุมชนสวยใส ใสใ่จ
สิง่แวดลอ้ม เชน่ คา่วสัดอุปุกรณ์ คา่เอกสาร คา่ป้ายไวนิล  
คา่สมนาคณุวทิยากร และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีจ่ าเป็นในการ
ด าเนินการตามโครงการ 
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ย คา่ใชจ้า่ยใน
การจดังาน การจดัการแขง่ขนักีฬา และการสง่นกักีฬา เขา้รว่ม
การแขง่ขนักีฬาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามพระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ. 2496 และทีแ่กไ้ข
เพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่13) พ.ศ. 2552/ พระราชบญัญตักิ าหนด
แผนและข ัน้ตอนการกระจายอ านาจใหแ้กอ่งค์กรปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่2)
พ.ศ. 2549 / พระราชบญัญตักิารสาธารณสขุ พ.ศ.2535 
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- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564)
เพิม่เตมิ/เปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่3/2561   ยุทธศาสตร์ที ่4
หน้าที ่  30   ล าดบัที ่ 1 
 

    
โครงการตรวจสอบคณุภาพน ้าดืม่ น ้าบรโิภคในชุมชน จ านวน 20,000 บาท 

  

      

  - เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยตามตรวจสอบคณุภาพน ้าดืม่ น ้าบรโิภคใน
ชุมชน เชน่ คา่วสัดอุุปกรณ์ คา่เอกสาร คา่ป้ายไวนิล คา่
สมนาคณุวทิยากร และคา่ใช้จา่ยอืน่ๆ ทีจ่ าเป็นในการด าเนินการ
ตามโครงการ  
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ย คา่ใชจ้า่ยใน
การจดังาน การจดัการแขง่ขนักีฬา และการสง่นกักีฬา เขา้รว่ม
การแขง่ขนักีฬาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามพระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ. 2496 และทีแ่กไ้ข
เพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่13) พ.ศ. 2552/ พระราชบญัญตักิ าหนด
แผนและข ัน้ตอนการกระจายอ านาจใหแ้กอ่งค์กรปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่2)
พ.ศ. 2549 / พระราชบญัญตักิารสาธารณสขุ พ.ศ.2535 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564)
เพิม่เตมิ/เปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่3/2561 ยุทธศาสตร์ที ่6
หน้าที ่  51  ล าดบัที ่ 1 
 

      

  
    

โครงการบรกิารการแพทย์ฉุกเฉิน จ านวน 660,000 บาท 

  

      

  เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการบรกิารการแพทย์ฉุกเฉิน เชน่ 
คา่ตอบแทน คา่วสัดุอปุกรณ์  คา่เวชภณัฑ์ และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ที่
จ าเป็นในการด าเนินการตามโครงการ    
- เป็นไปตามพระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ. 2496 และทีแ่กไ้ข
เพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่13) พ.ศ. 2552 / พระราชบญัญตัิ
การแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ.2551 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ. 2561-2564)
ยุทธศาสตร์ที ่6 หน้า 155  ล าดบัที ่7 

      

  
    

โครงการบรกิารสาธารณสขุเคลือ่นที ่ จ านวน 5,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการบรกิารสาธารณสขุเคลือ่นที่
เชน่ คา่ตอบแทน คา่เวชภณัฑ์ คา่วสัดอุุปกรณ์  คา่ป้ายไวนิลและ
คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีจ่ าเป็นในการด าเนินการตามโครงการ 
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ย คา่ใชจ้า่ยใน
การจดังาน การจดัการแขง่ขนักีฬา และการสง่นกักีฬา เขา้รว่ม
การแขง่ขนักีฬาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามพระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ. 2496 และทีแ่กไ้ข
เพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่13) พ.ศ. 2552 / พระราชบญัญตักิ าหนด
แผนและข ัน้ตอนการกระจายอ านาจใหแ้กอ่งค์กรปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่2)
พ.ศ. 2549 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ. 2561-2564)
ยุทธศาสตร์ที ่6 หน้า 154  ล าดบัที ่5 
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โครงการบ าบดัน ้าเสยีดว้ยมือเรา EM Ball ลดโลกรอ้น จ านวน 12,000 บาท 

  

      

  - เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการบ าบดัน ้าเสยีดว้ยมือเรา
EM Ball ลดโลกรอ้น เชน่ คา่วสัดุอปุกรณ์ คา่เอกสาร  
คา่ป้ายไวนิล คา่สมนาคณุวทิยากร และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ที ่
จ าเป็นในการด าเนินการตามโครงการ 
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ย คา่ใชจ้า่ยใน
การจดังาน การจดัการแขง่ขนักีฬา และการสง่นกักีฬา เขา้รว่ม
การแขง่ขนักีฬาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามพระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ. 2496 และทีแ่กไ้ข
เพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่13) พ.ศ. 2552/ พระราชบญัญตักิ าหนด
แผนและข ัน้ตอนการกระจายอ านาจใหแ้กอ่งค์กรปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่2)
พ.ศ. 2549 / พระราชบญัญตักิารสาธารณสขุ พ.ศ. 2535 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ. 2561-2564)
เพิม่เตมิ/เปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่3/2561  ยทุธศาสตร์ที ่ 4
หน้า  30   ล าดบัที ่ 4 
 

      

  
    

โครงการประชาชนรว่มใจตดิต ัง้บอ่ดกัไขมนั จ านวน 8,000 บาท 

  

      

  - เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการประชาชนรว่มใจตดิต ัง้บอ่ 
ดกัไขมนั เชน่ คา่วสัดอุุปกรณ์  คา่สมนาคณุวทิยากร คา่เอกสาร
คา่ป้ายไวนิล  และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีจ่ าเป็นในการด าเนินการตาม
โครงการ 
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ย คา่ใชจ้า่ยใน
การจดังาน การจดัการแขง่ขนักีฬา และการสง่นกักีฬา เขา้รว่ม
การแขง่ขนักีฬาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามพระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ. 2496 และทีแ่กไ้ข
เพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่13) พ.ศ. 2552/ พระราชบญัญตักิ าหนด
แผนและข ัน้ตอนการกระจายอ านาจใหแ้กอ่งค์กรปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่2)
พ.ศ. 2549 / พระราชบญัญตักิารสาธารณสขุ พ.ศ. 2535 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564)
เพิม่เตมิ/เปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่3/2561  ยทุธศาสตร์ที ่4
หน้าที ่  30   ล าดบัที ่ 4 
 

      

  
    

โครงการป้องกนัและควบคุมโรคไขเ้ลือดออกในชุมชน จ านวน 180,000 บาท 

  

      

  - เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการป้องกนัและควบคมุโรค
ไขเ้ลือดออกในชุมชน เชน่ คา่วสัดุอปุกรณ์ คา่เอกสาร คา่ป้าย 
ไวนิล คา่สมนาคณุวทิยากร และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีจ่ าเป็นในการ
ด าเนินการตามโครงการ 
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ย คา่ใชจ้า่ยใน
การจดังาน การจดัการแขง่ขนักีฬา และการสง่นกักีฬา เขา้รว่ม
การแขง่ขนักีฬาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามพระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ. 2496 และทีแ่กไ้ข
เพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่13) พ.ศ. 2552/ พระราชบญัญตักิ าหนด
แผนและข ัน้ตอนการกระจายอ านาจใหแ้กอ่งค์กรปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่2)
พ.ศ. 2549 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ. 2561-2564)
ยุทธศาสตร์ที ่6 หน้า 154  ล าดบัที ่4 

      

  



135  

 

    
โครงการป้องกนัและควบคุมโรคตดิตอ่ทีเ่กดิจากสตัว์สูค่น จ านวน 20,000 บาท 

  

      

  - เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการป้องกนัและควบคมุโรคตดิตอ่ 
ทีเ่กดิจากสตัว์สูค่น เชน่ คา่วสัดอุปุกรณ์ คา่เอกสาร คา่ป้ายไวนิล
คา่สมนาคณุวทิยากร และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีจ่ าเป็นในการด าเนิน 
การตามโครงการ 
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ย คา่ใชจ้า่ยใน
การจดังาน การจดัการแขง่ขนักีฬา และการสง่นกักีฬา เขา้รว่ม
การแขง่ขนักีฬาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามพระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ. 2496 และทีแ่กไ้ข
เพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่13) พ.ศ. 2552 / พระราชบญัญตักิ าหนด
แผนและข ัน้ตอนการกระจายอ านาจใหแ้กอ่งค์กรปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่2)
พ.ศ. 2549 / พระราชบญัญตักิารสาธารณสขุ พ.ศ.2535/
พระราชบญัญตัโิรคระบาดสตัว์ พ.ศ.2558 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ. 2561-2564)
ยุทธศาสตร์ที ่6  หน้า 154  ล าดบัที ่3 
 

      

  
    

โครงการแปรรูปขยะอนิทรีย์เพือ่สิง่แวดลอ้มทีด่ี จ านวน 15,000 บาท 

  

      

  - เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการแปรรูปขยะอนิทรีย์เพือ่
สิง่แวดลอ้มทีด่ ีเชน่ คา่วสัดอุปุกรณ์ คา่เอกสาร คา่ป้ายไวนิล  
คา่สมนาคณุวทิยากร และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีจ่ าเป็นในการ
ด าเนินการตามโครงการ 
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ย คา่ใชจ้า่ยใน
การจดังาน การจดัการแขง่ขนักีฬา และการสง่นกักีฬา เขา้รว่ม
การแขง่ขนักีฬาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามพระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ. 2496 และทีแ่กไ้ข
เพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่13) พ.ศ. 2552 / พระราชบญัญตักิ าหนด
แผนและข ัน้ตอนการกระจายอ านาจใหแ้กอ่งค์กรปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่2)
พ.ศ. 2549 / พระราชบญัญตักิารสาธารณสขุ พ.ศ.2535 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564)
เพิม่เตมิ/เปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่3/2561 ยุทธศาสตร์ที ่4
หน้าที ่  30  ล าดบัที ่ 5 
 

      

  
    

โครงการเฝ้าระวงัและป้องกนัโรคระบบทางเดนิหายใจ จ านวน 5,000 บาท 

  

      

  - เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการเฝ้าระวงัและป้องกนัโรคระบบ
ทางเดนิหายใจ เชน่ คา่วสัดอุปุกรณ์ คา่เอกสาร  คา่สมนาคณุ
วทิยากร  คา่ป้ายไวนิล  และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีจ่ าเป็นในการ
ด าเนินการตามโครงการ 
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ย คา่ใชจ้า่ยใน
การจดังาน การจดัการแขง่ขนักีฬา และการสง่นกักีฬา เขา้รว่ม
การแขง่ขนักีฬาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามพระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ. 2496 และทีแ่กไ้ข
เพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่13) พ.ศ. 2552 / พระราชบญัญตักิ าหนด
แผนและข ัน้ตอนการกระจายอ านาจใหแ้กอ่งค์กรปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่2)
พ.ศ. 2549 
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- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ. 2561-2564)
เพิม่เตมิ/เปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่1/2560   ยุทธศาสตร์ที ่4
หน้า 43  ล าดบัที ่1 

    
โครงการสตัว์ปลอดโรค คนปลอดภยัจากโรคพษิสนุขับา้ จ านวน 50,000 บาท 

  

      

  - เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการสตัว์ปลอดโรค คนปลอดภยั 
จากโรคพษิสนุขับา้ เชน่ คา่วสัดอุุปกรณ์  คา่สมนาคณุ
วทิยากร  คา่เอกสาร คา่ป้ายไวนิล  และคา่ใช้จา่ยอืน่ๆ ทีจ่ าเป็น
ในการด าเนินการตามโครงการ 
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ย คา่ใชจ้า่ยใน
การจดังาน การจดัการแขง่ขนักีฬา และการสง่นกักีฬา เขา้รว่ม
การแขง่ขนักีฬาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามพระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ. 2496 และทีแ่กไ้ข
เพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่13) พ.ศ. 2552 / พระราชบญัญตักิ าหนด
แผนและข ัน้ตอนการกระจายอ านาจใหแ้กอ่งค์กรปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่2)
พ.ศ. 2549 / พระราชบญัญตักิารสาธารณสขุ พ.ศ. 2535/
พระราชบญัญตัโิรคพษิสนุขับา้ พ.ศ. 2535 / ระเบยีบ
กระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยวธิีการงบประมาณฯ
พ.ศ. 2541 แกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2543 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564)
เพิม่เตมิ/เปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่3/2561  ยทุธศาสตร์ที ่6
หน้าที ่  36   ล าดบัที ่ 1 

      

  
    

โครงการอนุรกัษ์ทรพัยากรน ้า จ านวน 10,000 บาท 

  

      

  - เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการอนุรกัษ์ทรพัยากรน ้า เชน่ คา่
วสัดอุุปกรณ์ คา่เอกสาร คา่ป้ายไวนิล คา่สมนาคณุวทิยากร และ
คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีจ่ าเป็นในการด าเนินการตามโครงการ 
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ย คา่ใชจ้า่ยใน
การจดังาน การจดัการแขง่ขนักีฬา และการสง่นกักีฬา เขา้รว่ม
การแขง่ขนักีฬาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามพระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ. 2496 และทีแ่กไ้ข
เพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่13) พ.ศ. 2552 / พระราชบญัญตักิ าหนด
แผนและข ัน้ตอนการกระจายอ านาจใหแ้กอ่งค์กรปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่2)
พ.ศ. 2549 / พระราชบญัญตักิารสาธารณสขุ พ.ศ. 2535/
พระราชบญัญตัริกัษาความสะอาดและความเป็นระเบยีบ
เรียบรอ้ยของบา้นเมอืง พ.ศ. 2535 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ 
(ฉบบัที ่2)พ.ศ. 2560 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564)
เพิม่เตมิ/เปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่1/2560 ยุทธศาสตร์ที ่4
หน้าที ่40  ล าดบัที ่ 2 
 

      

  
   

คา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซม จ านวน 30,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่บ ารุงรกัษาซ่อมแซมทรพัย์สนิของเทศบาลทีช่ ารุด
เสยีหาย ใหส้ามารถใชง้านไดต้ามปกต ิ
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คา่วสัด ุ รวม 585,000 บาท 

  
   

วสัดสุ านกังาน จ านวน 30,000 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุส านกังานและจดัซ้ือสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ   
เช่น  กระดาษ  ปากกา  ดินสอ ไม้บรรทดั เป็ก คลิปกาว  ลวด
เย็บ  เครือ่งเย็บกระดาษ  หนงัสือพมิพ์  สิง่พมิพ์ทีไ่ดจ้ากการจ้าง
ซ้ือหรือจ้างพิมพ์  ฯลฯ ตลอดจนสิ่งของเครื่องใช้ที่จ าเป็นใน
ส านกังาน 

      

  
   

วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ จ านวน 10,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดอุปุกรณ์ไฟฟ้า เชน่ หลอดไฟฟ้า สายไฟ 
ขาหลอดฟลูออเรสเซนต์  เทปพนัสายไฟ สวทิซ์ไฟฟ้า เบรกเกอร์
บาลาสต ์ฯลฯ ส าหรบัซ่อมแซมหรือเปลีย่นอปุกรณ์ไฟฟ้าทีช่ ารุด
เสยีหาย 

      

  
   

วสัดงุานบา้นงานครวั จ านวน 20,000 บาท 

  

      

  เพือ่จ่ายเป็นคา่สิง่ของเครือ่งใช้ตา่งๆ เช่น แปรง ไมก้วาด  น ้ายา
ล้างจาน   น ้ ายาล้างห้องน ้ า  สบู่  ผงซ ักฟอก   แก้วน ้ า  จาน  
ชาม ถงัขยะ ฯลฯ ตลอดจนวสัดุอุปกรณ์อนัเกีย่วเน่ืองกบัวสัดงุาน
บา้นงานครวั 

      

  
   

วสัดกุอ่สรา้ง จ านวน 10,000 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่า ค้อน  ตะปู จอบ  เสียม  เลื่อย เหล็กเส้น  เหล็ก
ท่อ กระเบื้องหลงัคา  อฐิ  ปูน  ปูนขาว  สี  ทินเนอร์  ตลบัเมตร
ไม้ต่างๆ  ท่อน ้า  ท่อปูน  อุปกรณ์ประปา โถส้วม อ่างล้างมือ
ลูกรงั ฯลฯ ตลอดจนวสัดอุปุกรณ์อนัเกีย่วเน่ืองกบัวสัดกุอ่สรา้ง 

      

  
   

วสัดยุานพาหนะและขนสง่ จ านวน 50,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่แบตเตอรี ่ ยางใน  ยางนอก  สายไมล์  หวัเทียน 
น ้ากล ั่น อะไหล ่ฯลฯ รถจกัรยานยนต์ รถยนต์ เครือ่งจกัรกล
ตา่งๆ  ตลอดจนวสัดอุุปกรณ์อนัเกีย่วเน่ืองกบัวสัดยุานพาหนะ   
และขนสง่ 

      

  
   

วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ จ านวน 350,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ น ้ามนัดเีซล  น ้ามนัเบนซนิ  น ้ามนัซุปเปอร์
น ้ามนัเครือ่ง ฯลฯ ส าหรบัรถยนต์ รถจกัรยานยนต์  เครือ่งจกัรกล
ตา่งๆ  ทีใ่ชใ้นราชการกองสาธารณสขุและสิง่แวดลอ้ม 

      

  
   

วสัดวุทิยาศาสตร์หรือการแพทย์ จ านวน 40,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่แอลกอฮอล์  ออกซเิจน  น ้ายาตา่งๆ  ถุงมอื
เวชภณัฑ์ ตลอดจนวสัดุอปุกรณ์อนัเกีย่วเน่ืองกบัวสัดุ
วทิยา  ศาสตร์หรือการแพทย์ 
 

      

  
   

วสัดกุารเกษตร จ านวน 10,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่สารเคมป้ีองกนัและก าจดัศตัรูพืช วสัดเุพาะช า
ปุ๋ ย  พนัธ์ไมด้อกไมป้ระดบั  ดนิส าหรบัปลูก  สปรงิเกอร์ผา้ใบ
หรือผา้พลาสตกิ ฯลฯ  ตลอดจนวสัดุอปุกรณ์อนัเกีย่วเน่ืองกบั
วสัดกุารเกษตร 
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วสัดโุฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 20,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่กระดาษเขยีนโปสเตอร์  ส ี พูก่นั  ฟิล์ม   รูปสี
หรือขาวด าทีไ่ดจ้ากการลา้งอดั-ขยาย ไมอ้ดั  ป้ายผา้ ป้ายไวนิล
ฯลฯ ตลอดจนวสัดอุปุกรณ์อนัเกีย่วเน่ืองกบัวสัดโุฆษณาและ
เผยแพร ่

      

  
   

วสัดเุครือ่งแตง่กาย จ านวน 25,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่เสือ้ กางเกง ถุงเทา้ รองเทา้  เครือ่งแบบ  หมวก  
เข็มขดั  ถุงมอื ฯลฯ ส าหรบัใชใ้นงานจดัเก็บขยะมูลฝอยและสิง่
ปฏกิูล 

      

  
   

วสัดคุอมพวิเตอร์ จ านวน 20,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่แผน่ หรือจานบนัทกึขอ้มลู  เทปบนัทกึขอ้มลู
หวัพมิพ์หรือแถบพมิพ์ เมาส์ ตลบัหมกึส าหรบัเครือ่งพมิพ์  สาย
ตอ่พว่งคอมพวิเตอร์ ฯลฯ ตลอดจนวสัดุอปุกรณ์อนัเกีย่วเน่ืองกบั
วสัดคุอมพวิเตอร์ 

      

  
  

งบลงทุน รวม 213,900 บาท 

  
   

คา่ครุภณัฑ์ รวม 213,900 บาท 

  
   

ครุภณัฑ์ส านกังาน       

  
    

ตูเ้หล็กเก็บเอกสาร จ านวน 1 ตู ้ จ านวน 5,500 บาท 

  

      

  เพือ่จดัซ้ือ ตูเ้หล็กเก็บเอกสาร แบบสองบาน จ านวน 1 ตู้
ราคา 5,500 บาทบาท  (ตามรายละเอยีดราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ์  มกราคม 2561)  โดยมคีณุลกัษณะดงัน้ี 
 แบบ 2 บาน             
1)  มมีอืจบัชนิดบดิ             
2)  มแีผน่ช ัน้ปรบัระดบั 3 ชิน้             
3)  คณุสมบตัติามมาตรฐานผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม (มอก.) 
-เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้ง
และการบรหิารพสัดภุาครฐั พ.ศ.2560 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564)
เพิม่เตมิ/เปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่3/2561   หน้าที ่ 44   ล าดบัที ่ 21 
 

      

  
   

ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนสง่       

  
    

รถเข็น 2 ลอ้ พว่งทา้ยมอเตอร์ไซค์  จ านวน  10 คนั จ านวน 30,000 บาท 

  

      

  เพือ่จดัซ้ือรถเข็น 2 ลอ้ พว่งทา้ยมอเตอร์ไซค์  จ านวน  10 คนั  
คนัละ 3,000 บาท (ตามราคาทอ้งตลาด/ราคาทอ้งถิน่) 
โดยมคีณุลกัษณะดงัน้ี 
1.เสรมิดา้มจบัใหแ้ข็งแรงสองขา้ง  
2.มเีพลารองรบักระบะ  
3.มขีาต ัง้แบบสปรงิล้อเข็นเป็นแบบลอ้รถมอเตอร์ไซค์ 
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้ง
และการบรหิารพสัดภุาครฐั พ.ศ.2560 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564)
เพิม่เตมิ/เปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่3/2561 หน้าที ่  44  ล าดบัที ่ 22 
 
 
 
 
 
 
 

      

  



139  

 

   
ครุภณัฑ์การเกษตร       

  
    

เครือ่งพน่หมอกควนั  จ านวน 2 เครือ่ง จ านวน 118,000 บาท 

  

      

  เพือ่จดัซ้ือเครือ่งพน่หมอกควนั จ านวน 2 เครือ่ง  ราคาเครือ่งละ
59,000 บาท รวมเป็นเงนิ 118,000 บาท (ตามรายละเอยีด
ราคามาตรฐานครุภณัฑ์  มกราคม 2561)  โดยมคีณุลกัษณะ
ดงัน้ี  
1.ปรมิาณการฉีดพน่น ้ายาไมน้่อยกวา่ 40 ลติรตอ่ช ั่วโมง 
2.ถงับรรจุน ้ายาไมน้่อยกวา่ 6 ลติร 
3. ก าลงัเครือ่งยนต์ไมน้่อยกวา่ 25 แรงมา้ 
หมายเหต ุ:  ใชส้ าหรบัการก าจดัแมลงและศตัรูพืชทางการ
เกษตร  การฆา่เชื้อโรค หรือ การป้องกนั ก าจดัแมลง ซึง่เป็น
พาหะน าโรค เชน่ ยุง แมลง เป็นตน้ 
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้ง
และการบรหิารพสัดภุาครฐั พ.ศ.2560 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564)
เพิม่เตมิ/เปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่3/2561  หน้าที ่ 45   ล าดบัที ่ 24 
         

      

  
   

ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์       

  

    

เครือ่งพมิพ์ Multifunction แบบฉีดหมกึ (Inkjet)  
จ านวน 1 เครือ่ง 

จ านวน 7,900 บาท 

  

      

  เพือ่จดัซ้ือเครือ่งพมิพ์ Multifunction แบบฉีด
หมกึ (Inkjet) จ านวน 1 เครืองราคา 7,900 บาท  (รายละเอยีด
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลกัษณะพื้นฐานครุภณัฑ์
คอมพวิเตอร์  23 พฤษภาคม 2561)    
โดยมคีณุลกัษณะพื้นฐาน  
- เป็นอปุกรณ์ทีม่คีวามสามารถเป็น Printer, Copier 
Scanner และ  FAX ภายในเครือ่งเดยีวกนั  
- ใชเ้ทคโนโลยีแบบพน่หมกึ (Inkjet)  
- มคีวามละเอยีดในการพมิพ์ไมน้่อยกวา่ 4,800x1,200 dpi
หรือ 1200x4,800 dpi  
- มคีวามเร็วในการพมิพ์รา่งขาวด าไมน้่อยกวา่ 34 หน้า        
ตอ่นาที (ppm) หรือ 15 ภาพตอ่นาที (ipm)  
- มคีวามเร็วในการพมิพ์รา่งสไีมน้่อยกวา่ 27 หน้า                
ตอ่นาที (ppm) หรือ 10 ภาพตอ่นาที (ipm)  
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวด า-ส)ี ได ้ 
- มคีวามละเอยีดในการสแกนสงูสดุไมน้่อยกวา่
1,200x2,400 dpi  
- มถีาดป้อนเอกสารอตัโนมตั ิ(Auto Document Feed) 
- สามารถถา่ยส าเนาเอกสารไดท้ ัง้สแีละขาวด า  
– สามารถท าส าเนาไดส้งูสดุไมน้่อยกวา่ 99 ส าเนา 
- สามารถยอ่และขยายได ้25 ถงึ 400 เปอร์เซ็นต์  
- มชีอ่งเชือ่มตอ่ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือ
ดกีวา่ จ านวนไมน้่อยกวา่ 1 ชอ่ง  
- มชีอ่งเชือ่มตอ่ระบบเครือขา่ย (Network Interface)
แบบ 10/100  
  Base-T  หรือดกีวา่ จ านวน ไมน้่อยกวา่ 1 ชอ่ง  
- สามารถใชง้านผา่นเครือขา่ยไรส้าย (Wi-Fi) ได ้ 
- มถีาดใสก่ระดาษไดไ้มน้่อยกวา่ 100 แผน่  
- สามารถใชไ้ดก้บั A4, Letter, Legal และ Custom   
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-เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้ง
และการบรหิารพสัดภุาครฐั พ.ศ.2560 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564)
เพิม่เตมิ/เปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่3/2561  หน้าที ่ 43  ล าดบัที ่ 19 

        
 

      

  
    

เครือ่งส ารองไฟ ขนาด 800 VA จ านวน 1 เครือ่ง จ านวน 2,500 บาท 

  

      

  เพือ่จดัซ้ือเครือ่งส ารอง
ไฟ ขนาด 800 VA จ านวน 1 เครือ่ง   ราคาเครือ่งละ
2,500 บาท   (รายละเอยีดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลกัษณะ
พื้นฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ 23 พฤษภาคม 2561) 
โดยมคีณุลกัษณะพื้นฐานดงัน้ี 
- มกี าลงัไฟฟ้าดา้นนอกไมน้่อยกวา่  800 VA (480 Watts)  
- สามารถส ารองไฟฟ้าไดไ้มน้่อยกวา่ 15 นาท ี
-เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้ง
และการบรหิารพสัดภุาครฐั พ.ศ.2560 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564)
เพิม่เตมิ/เปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่3/2561   หน้าที ่ 43   ล าดบัที ่ 20 
 

      

  
   

คา่บ ารุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ์       

  
    

คา่บ ารุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ์ จ านวน 50,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่บ ารุงรกัษาครุภณัฑ์ขนาดใหญท่ีช่ ารุดเสียหาย  
ใหส้ามารถใชง้านไดต้ามปกต ิ
 

      

  
  

งบเงนิอุดหนุน รวม 200,000 บาท 

  
   

เงนิอดุหนุน รวม 200,000 บาท 

  
   

เงนิอดุหนุนเอกชน       

  
    

เงนิอดุหนุนตามโครงการตามพระราชด าร ิดา้นสาธารณสขุ จ านวน 200,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิอดุหนุนคณะกรรมการหมูบ่า้น  ตามโครงการ
ตามพระราชด ารดิา้นสาธารณสขุ ส าหรบัอดุหนุนหมูบ่า้น 
บา้นละ 20,000 บาท จ านวน 10 หมูบ่า้น  รวมเป็นเงนิ
200,000 บาท 
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิอุดหนุนของ
องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ 2559 
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยวธิีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2541 (แกไ้ข
เพิม่เตมิถงึฉบบัที ่3)  
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564)
เพิม่เตมิ/เปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่3/2561  หน้าที ่ 39   ล าดบัที ่ 1 
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แผนงานเคหะและชุมชน 

 
งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน รวม 6,771,300 บาท 

  
  

งบบุคลากร รวม 3,401,900 บาท 

  
   

เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า) รวม 3,401,900 บาท 

  
   

เงนิเดอืนพนกังาน จ านวน 2,525,700 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดอืนพนกังานเทศบาล พรอ้มท ัง้เงนิปรบัปรุง
เงนิเดอืน จ านวน  8 อตัรา โดยค านวณต ัง้จา่ยไว ้ 12 เดอืน  
ตามแผนอตัราก าลงั 3 ปี (พ.ศ. 2561-2563)  
   

      

  
   

เงนิเพิม่ตา่ง ๆ ของพนกังาน จ านวน 67,200 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิเพิม่ตา่งๆ ของพนกังาน  ดงัน้ี 
(1) คา่ตอบแทนรายเดอืนผูอ้ านวยการกองชา่ง                   
(นกับรหิารงานชา่ง ระดบักลาง) ในอตัราเดอืนละ
5,600  บาท  จ านวน 12 เดอืน  เป็นเงนิ 67,200  บาท ตาม
ประกาศคณะกรรมการพนกังานเทศบาลจงัหวดัล าพูน  เรือ่ง
หลกัเกณฑ์และเงือ่นไขเกีย่วกบัอตัราเงนิเดอืนและวธิีการจา่ย
เงนิเดอืนและประโยชน์ตอบแทนอืน่  (ฉบบัที ่7)  ลงวนัที ่ 
3  พฤษภาคม  พ.ศ. 2559 
 

      

  
   

เงนิประจ าต าแหน่ง จ านวน 103,200 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิประจ าต าแหน่งพนกังานเทศบาล ดงัน้ี 
1.ผูอ้ านวยการกองชา่ง เงนิประจ าต าแหน่ง ในอตัรา 
เดอืนละ  5,600 บาท   
2.หวัหน้าฝ่ายแบบแผนและกอ่สรา้ง  ในอตัราเดอืนละ
1,500  บาท   
3.หวัหน้าฝ่ายการโยธา  ในอตัราเดอืนละ  1,500  บาท   
โดยค านวณต ัง้จา่ยไว ้ 12 เดอืน ตามประกาศคณะกรรมการ
พนกังานเทศบาลจงัหวดัล าพูน  เรือ่งหลกัเกณฑ์และเงือ่นไข
เกีย่วกบัอตัราเงนิเดอืนและวธิีการจา่ยเงนิเดอืนและประโยชน์
ตอบแทนอืน่  (ฉบบัที ่7)  ลงวนัที ่ 3  พฤษภาคม  พ.ศ. 2559 

      

  
   

คา่จา้งลูกจา้งประจ า จ านวน 705,800 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งลูกจา้งประจ าพรอ้มท ัง้เงนิปรบัปรุง
เงนิเดอืน  จ านวน   3  อตัรา โดยค านวณต ัง้จา่ยไว ้12 เดอืน
ตามแผนอตัราก าลงั 3 ปี (พ.ศ. 2561-2563)  
 

      

  
  

งบด าเนินงาน รวม 3,237,000 บาท 

  
   

คา่ตอบแทน รวม 82,000 บาท 

  
   

คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ จ านวน 10,000 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการ
ใหแ้ก ่ พนกังาน ลูกจา้งประจ า  และพนกังานจา้ง ทีม่าปฏบิตังิาน
นอกเวลาราชการ 

      

  
   

คา่เชา่บา้น จ านวน 42,000 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็นคา่เช่าบา้นของพนกังานเทศบาลซึง่มีสทิธเิบกิค่าเช่า
บ้านได้ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของ
ขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่  พ.ศ. 2548 และแกไ้ขเพิม่เตมิฯ 
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เงนิชว่ยเหลือการศกึษาบตุร จ านวน 30,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิชว่ยเหลือการศกึษาบตุร คา่บ ารุงการศกึษา 
และค่าธรรมเนียมการศึกษาต่าง ๆ ให้แก่ ผู้บริหาร พนกังาน
เทศบาล   ลูกจ้างประจ าของเทศบาล  ซึ่งมีสิทธิเบิกจ่ายเงิน
ช่วยเหลือบุตร  ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร
ได ้ตามหนงัสอื กรมบญัชีกลาง ที ่กค 0422.32/ว 257   
 ลงวนัที ่28 มถิุนายน 2559 
 

      

  
   

คา่ใชส้อย รวม 1,960,000 บาท 

  
   

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร       

  
    

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร จ านวน 1,870,000 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าโฆษณาและเผยแพร่  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บ
หนงัสือหรือเข้าปกหนงัสือ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าธรรมเนียม
ตา่งๆ  คา่รงัวดัทีด่นิ คา่ตรวจวเิคราะห์น ้าประปา  ฯลฯ 
 

      

  

   

รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวด
อืน่ๆ 

      

  
    

คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ จ านวน 30,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้่ายในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจกัร
และนอกราชอาณาจกัร   เช่น  คา่เบี้ยเล้ียงการเดนิทาง  คา่เช่าที่
พกั  คา่พาหนะ   ค่าธรรมเนียมลงทะเบียนตา่งๆ   ของพนกังาน
เทศบาลตลอดจนลูกจา้งเทศบาลฯ ทีม่คีวามจ าเป็นตอ้งเดนิทางไป
ตดิตอ่ราชกา อบรมสมัมนา สอบคดัเลือก และมีสทิธติามระเบียบ
ทีร่าชการก าหนด  ถือปฏบิตัติามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารบัการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิน่ พ.ศ. 2557  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่
ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2555 
 

      

  

    

โครงการพฒันาศกัยภาพคณะกรรมการตรวจรบังานจา้งเทศบาล
ต าบลป่าซาง 

จ านวน 10,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการพฒันาศกัยภาพคณะ 
กรรมการตรวจรบังานจา้งเทศบาลต าบลป่าซาง เชน่ คา่วสัดุ
อปุกรณ์  คา่เอกสาร  ป้ายไวนิล  คา่วทิยากรคา่อาหาร  คา่อาหาร
วา่งพรอ้มเครือ่งดืม่  และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ  ทีจ่ าเป็นในการ
ด าเนินการตามโครงการ  
-เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใช้จา่ยในการ
ฝึกอบรมและเขา้รบัการฝึกอบรมของเจา้หน้าที่
ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2557 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561- 2564)
เพิม่เตมิ/เปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่1/2560  ยทุธศาสตร์ที ่7
หน้าที ่46   ล าดบัที ่ 6 
 

      

  
   

คา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซม จ านวน 50,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่บ ารุงรกัษาซ่อมแซมทรพัย์สนิของเทศบาลทีช่ ารุด
เสยีหาย ใหส้ามารถใชง้านไดต้ามปกต ิ
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คา่วสัด ุ รวม 545,000 บาท 

  
   

วสัดสุ านกังาน จ านวน 20,000 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุส านกังานและจดัซ้ือสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ
เช่น กระดาษ  ปากกา  ดนิสอ ไม้บรรทดั คลิป  เป็ก    ลวดเย็บ
กาว  เครือ่งเย็บกระดาษ  หนงัสือพมิพ์ สิง่พมิพ์ที่ไดจ้ากการจ้าง
ซ้ือหรือจ้างพิมพ์ฯลฯ  ตลอดจนสิ่งของเครื่องใช้ที่จ าเป็นใน
ส านกังาน 

      

  
   

วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ จ านวน 220,000 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุอุปกรณ์ไฟฟ้า  เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟ  
เทปพนัสายไฟ  สวทิซ์ไฟฟ้า ขาหลอดฟลูออเรสเซนต์ เบรกเกอร์
บาลาสต์ ฯลฯ ส าหรบัซ่อมแซมหรือเปลีย่นอุปกรณ์ไฟฟ้าทีช่ ารุด
เสยีหาย 

      

  
   

วสัดงุานบา้นงานครวั จ านวน 5,000 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าสิง่ของเครือ่งใช้ต่างๆ เช่น แปรง น ้ายาล้างจาน   
ไม้กวาด  น ้ายาล้างห้องน ้า  สบู่ ผงซกัฟอก จาน ชาม แก้วน ้า
ฯลฯ ตลอดจนวสัดอุปุกรณ์อนัเกีย่วเน่ืองกบัวสัดงุานบา้นงานครวั 

      

  
   

วสัดกุอ่สรา้ง จ านวน 150,000 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าค้อน ตะปู  จอบ  เสียม  เลือ่ย เหล็กเสน้ เหล็กท่อ
กระเบื้องหลงัคา  อิฐ   ปูน  ปูนขาว สี  ทินเนอร์  ตลบัเมตร       
ไม้ต่างๆลูกดิ่ง ท่อน ้ า  ท่อปูน  อุปกรณ์ประปา   อ่างล้างมือ       
โถส้วม  ลูกรงั ฯลฯ ตลอดจนวสัดุอุปกรณ์อนัเกี่ยวเน่ืองกบัวสัดุ
กอ่สรา้ง 

      

  
   

วสัดยุานพาหนะและขนสง่ จ านวน 30,000 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี่ ยางใน  ยางนอก  สายไมล์  น ้ากล ั่น  
หวัเทียน อะไหล่ ฯลฯ รถจกัรยานยนต์ รถยนต์ เครื่องจกัรกล
ตา่งๆ ตลอดจนวสัดุอปุกรณ์อนัเกีย่วเน่ืองกบัวสัดยุานพาหนะและ
ขนสง่ 

      

  
   

วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ จ านวน 80,000 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าน ้ ามนัดี เซล  น ้ ามนั เบนซิน  น ้ ามนัซุปเปอร์
น ้ามนัเครือ่ง ฯลฯ ส าหรบัรถจกัรยานยนต์ รถยนต์ เครือ่งจกัรกล
ตา่งๆ ทีใ่ชใ้นราชการกองชา่ง 

      

  
   

วสัดกุารเกษตร จ านวน 10,000 บาท 

  

      

  เพือ่จ่ายเป็นคา่สารเคมีป้องกนัและก าจดัศตัรูพืช ปุ๋ ย  ดนิส าหรบั
ปลูก พนัธ์ไม้ดอกไม้ประดบั สปริงเกอร์  ผ้าใบหรือผ้าพลาสติก
วสัดุเพาะช า ฯลฯ  ตลอดจนวสัดุอุปกรณ์อนัเกี่ยวเน่ืองกบัวสัดุ
การเกษตร 

      

  
   

วสัดโุฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 10,000 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษเขียนโปสเตอร์ สี  พู่กนั ฟิล์ม รูปสีหรือ
ขาวด าที่ได้จากการล้างอดั-ขยาย ไม้อดั  ป้ายไวนิล ป้ายผ้า
ฯลฯ  ตลอดจนวสัดุอุปกรณ์อนัเกี่ยวเน่ืองกบัวสัดุโฆษณาและ
เผยแพร ่
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วสัดคุอมพวิเตอร์ จ านวน 20,000 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าแผ่น หรือจานบนัทึกข้อมูล  เทปบนัทึกข้อมูล  
หวัพมิพ์หรือแถบพมิพ์ ตลบัหมกึส าหรบัเครือ่งพมิพ์  สายตอ่พว่ง
คอมพิวเตอร์  เมาส์  ฯลฯ   ตลอดจนว ัสดุอุปกรณ์ อ ัน เกี่ยว 
เน่ืองกบัวสัดคุอมพวิเตอร์ 

      

  
   

คา่สาธารณูปโภค รวม 650,000 บาท 

  
   

คา่ไฟฟ้า จ านวน 650,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่กระแสไฟฟ้าโครงการสูบน ้าดว้ยพลงังานไฟฟ้า 
       

  
  

งบลงทุน รวม 132,400 บาท 

  
   

คา่ครุภณัฑ์ รวม 132,400 บาท 

  
   

ครุภณัฑ์ส านกังาน       

  

    

เครือ่งปรบัอากาศ แบบแยกสว่นชนิดต ัง้พื้นหรือแขวน (มรีะบบ
ฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทีียู จ านวน 1 เครือ่ง 

จ านวน 32,400 บาท 

  

      

  เพือ่จดัซ้ือเครือ่งปรบัอากาศ แบบแยกสว่น สว่นชนิดต ัง้พื้นหรือ
แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทีียู
จ านวน 1 เครือ่ง  ราคา 32,400 บาท  (ตามรายละเอยีดราคา
มาตรฐานครุภณัฑ์  มกราคม 2561)  โดยมคีณุลกัษณะดงัน้ี 
1)  ขนาดทีก่ าหนดเป็นขนาดไมต่ ่ากวา่ 24,000 บทีียู แบบ  
แยกสว่น           
2)  ราคาทีก่ าหนดเป็นราคาทีร่วมคา่ตดิต ัง้         
3)  เครือ่งปรบัอากาศทีม่คีวามสามารถในการท าความ
เย็น ขนาดไมเ่กนิ 40,000 บทีียู  ตอ้งไดร้บัการรบัรอง
มาตรฐานผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม และฉลากประหยดัไฟฟ้า
เบอร์ 5          
4)  ตอ้งเป็นเครือ่งปรบัอากาศทีป่ระกอบส าเร็จรูปท ัง้ชุด ท ัง้
หน่วยสง่ ความเย็นและหน่วยระบายความรอ้นจากโรงงาน
เดยีวกนั           
5)  เครือ่งปรบัอากาศทีม่รีะบบฟอกอากาศ  เชน่ แผน่ฟอก
อากาศ ตะแกรงไฟฟ้า (Electric grids) หรือเครือ่งผลติประจุ
ไฟฟ้า (Ionizer) เป็นตน้  สามารถดกัจบัอนุภาค ฝุ่ นละออง และ
อปุกรณ์สามารถทา้ความสะอาดได ้                 
-  ชนิดต ัง้พื้นหรือแขวน                
-  ชนิดตดิผนงั               
ส าหรบัชนิดตูต้ ัง้พื้น เป็นเครือ่งปรบัอากาศทีไ่มม่ีระบบฟอก
อากาศ           
6)  มคีวามหน่วงเวลาการท างานของคอมเพรสเซอร์           
7)  การจดัซ้ือเครือ่งปรบัอากาศขนาดอืน่ ๆ (นอกจากขอ้ 3) ให้
เป็นไปตามมตคิณะกรรมการ นโยบายพลงังานแหง่ชาต ิคร ัง้ที ่
3/2539 (คร ัง้ที ่57)  เมือ่วนัที ่14  มถิุนายน 2539  เกีย่วกบั
การประหยดัพลงังาน โดยใหพ้จิารณาจดัซ้ือ  เครือ่งปรบัอากาศ
ทีม่ปีระสทิธภิาพสงู (EER)  นอกเหนือจากการพจิารณาดา้น
ราคา โดยใชห้ลกัการเปรียบเทียบคณุสมบตั ิคอื               
-  ถา้จ านวนบทีียูเทา่กนั  ใหพ้จิารณาเปรียบเทียบจ านวนวตัต์ที่
น้อยกวา่                
-   ถา้จ านวนบทีียูไมเ่ทา่กนั ใหน้ าจา้นวนบทีียูหารดว้ยจ านวน
วตัต์ (บทีียูตอ่วตัต์) ผลทีไ่ดค้อืคา่ EER ถา้คา่ของ EER สงู ถือ
วา่เครือ่งปรบัอากาศมปีระสทิธภิาพสงูสามารถประหยดัพลงังาน
ไดด้กีวา่           
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8)  การตดิต ัง้เครือ่งปรบัอากาศ                 
(1)  แบบแยกสว่น ประกอบดว้ยอปุกรณ์ ดงัน้ี   สวติช์ 1 ตวั  ทอ่
ทองแดงไปกลบัหุม้ฉนวนยาว 4 เมตร  สายไฟยาวไม่
เกนิ 15 เมตร 
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้ง
และการบรหิารพสัดภุาครฐั พ.ศ.2560 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564)
หน้าที ่ 45  ล าดบัที ่ 28 

        
 

      

  
   

คา่บ ารุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ์       

  
    

คา่บ ารุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ์ จ านวน 100,000 บาท 

  

      

   
เพือ่จา่ยเป็นคา่บ ารุงรกัษาครุภณัฑ์ขนาดใหญท่ีช่ ารุดเสียหาย ให้
สามารถใชง้านไดต้ามปกต ิ
 
 

      

  
 

งานสวนสาธารณะ รวม 5,000 บาท 

  
  

งบด าเนินงาน รวม 5,000 บาท 

  
   

คา่วสัด ุ รวม 5,000 บาท 

  
   

วสัดงุานบา้นงานครวั จ านวน 5,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่สิง่ของเครือ่งใชต้า่งๆ เชน่  แปรง ไมก้วาด  น ้ายา
ลา้งจาน น ้ายาลา้งหอ้งน ้า สบู ่ ผงซกัฟอก แกว้น ้า  จาน  ชาม
ตลอดจนวสัดอุปุกรณ์อนัเกีย่วเน่ืองกบัวสัดงุานบา้นงานครวั 
 
 

      

  
 

งานก าจดัขยะมลูฝอยและสิง่ปฏกิูล รวม 500,000 บาท 

  
  

งบด าเนินงาน รวม 500,000 บาท 

  
   

คา่ใชส้อย รวม 500,000 บาท 

  

   

รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวด
อืน่ๆ 

      

  
    

โครงการจดัการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลต าบลป่าซาง จ านวน 500,000 บาท 

  

      

  เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการจดัการขยะมูลฝอยในเขต
เทศบาล  เชน่  คา่ตอบแทน  คา่วสัดอุุปกรณ์  คา่จา้งเหมา และ
คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีจ่ าเป็นในการด าเนินการตามโครงการ 
- เป็นไปตามพระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ. 2496 และทีแ่กไ้ข
เพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่13) พ.ศ. 2552 
- เป็นไปตามพระราชบญัญตักิ าหนดแผนและข ัน้ตอนการ
กระจายอ านาจใหแ้กอ่งค์กรปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบั
ที ่2) พ.ศ. 2549 / พระราชบญัญตักิารสาธารณสขุ พ.ศ.2535 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ. 2561-2564)
เพิม่เตมิ/เปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่3/2561  ยทุธศาสตร์ที ่4
หน้า 50  ล าดบัที ่1 
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แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน 

  
 

งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน รวม 2,190,900 บาท 

  
  

งบบุคลากร รวม 1,616,000 บาท 

  
   

เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,616,000 บาท 

  
   

เงนิเดอืนพนกังาน จ านวน 1,556,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดอืนพนกังานเทศบาล พรอ้มท ัง้เงนิปรบัปรุง
เงนิเดอืน จ านวน  5 อตัรา  โดยค านวณต ัง้จา่ย
ไว ้ 12 เดอืน  อตัราก าลงั 3 ปี (พ.ศ. 2561-2563)  

      

  
   

เงนิประจ าต าแหน่ง จ านวน 60,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิประจ าต าแหน่งพนกังานเทศบาล ดงัน้ี 
1.ผูอ้ านวยการกองสวสัดกิารสงัคม  ในอตัราเดอืนละ
3,500  บาท     
2.หวัหน้าฝ่ายพฒันาชุมชน ในอตัราเดอืนละ  1,500  บาท   
โดยค านวณต ัง้จา่ยไว ้ 12 เดอืน ตามประกาศคณะกรรมการ
พนกังานเทศบาลจงัหวดัล าพูน  เรือ่งหลกัเกณฑ์และเงือ่นไข
เกีย่วกบัอตัราเงนิเดอืนและวธิีการจา่ยเงนิเดอืน และประโยชน์
ตอบแทนอืน่  (ฉบบัที ่7)  ลงวนัที ่ 3  พฤษภาคม  พ.ศ. 2559 

      

  
  

งบด าเนินงาน รวม 567,000 บาท 

  
   

คา่ตอบแทน รวม 91,000 บาท 

  
   

คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ จ านวน 5,000 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการ
ให้แก่  พนกังาน ลูกจา้งประจ า และพนกังานจ้าง ทีม่าปฏบิตังิาน
นอกเวลาราชการ 
 

      

  
   

คา่เชา่บา้น จ านวน 66,000 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็นคา่เช่าบา้นของพนกังานเทศบาลซึง่มีสทิธเิบกิค่าเช่า
บ้านได้ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของ
ขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่  พ.ศ. 2548 และแกไ้ขเพิม่เตมิฯ 
 

      

  
   

เงนิชว่ยเหลือการศกึษาบตุร จ านวน 20,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิชว่ยเหลือการศกึษาบตุร คา่บ ารุงการศกึษา 
และค่าธรรมเนียมการศึกษาต่าง ๆ ให้แก่ ผู้บริหาร พนกังาน
เทศบาล   ลูกจ้างประจ าของเทศบาล  ซึ่งมีสิทธิเบิกจ่ายเงิน
ช่วยเหลือบุตร  ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร
ได ้ตามหนงัสอื กรมบญัชีกลาง ที ่กค 0422.32/ว 257  
ลงวนัที ่28 มถิุนายน 2559 
 

      

  
   

คา่ใชส้อย รวม 375,000 บาท 

  
   

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร       

  
    

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร จ านวน 350,000 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าโฆษณาและเผยแพร่  ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บ
หนงัสือหรือเข้าปกหนงัสือ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าธรรมเนียม
ตา่งๆ   คา่ท า พรบ.รถ  ฯลฯ 
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รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวด
อืน่ๆ 

      

  
    

คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ จ านวน 15,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้่ายในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจกัร
และนอกราชอาณาจกัร   เช่น  คา่เบี้ยเล้ียงการเดนิทาง  คา่เช่าที่
พกั  คา่พาหนะ   ค่าธรรมเนียมลงทะเบียนตา่งๆ   ของพนกังาน
เทศบาลตลอดจนลูกจ้างเทศบาล ฯ ที่มีความจ าเป็นต้องเดนิทาง
ไปติดต่อราชการ  อบรมสมัมนา  สอบคดัเลือก และมีสิทธิตาม
ระเบียบที่ราชการก าหนด  ถือปฏิบตัิตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารบัการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2557  และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดนิทางไปราชการ
ของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ พ.ศ. 2555 
 

      

  
   

คา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซม จ านวน 10,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่บ ารุงรกัษาซ่อมแซมทรพัย์สนิของเทศบาลทีช่ ารุด
เสยีหาย ใหส้ามารถใชง้านไดต้ามปกต ิ       

  
   

คา่วสัด ุ รวม 81,000 บาท 

  
   

วสัดสุ านกังาน จ านวน 30,000 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุส านกังานและจดัซ้ือสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ
เช่น   กระดาษ   ปากกา  ดินสอ  ไม้บรรทดั   คลิป เป็ก  กาว 
ลวดเย็บ เครื่องเย็บกระดาษ หนงัสือพิมพ์ สิง่พิมพ์ที่ได้จากการ
จ้างซ้ือหรือจ้างพิมพ์ ฯลฯ  ตลอดจนสิง่ของเครื่องใช้ที่จ าเป็นใน
ส านกังาน 

      

  
   

วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ จ านวน 5,000 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น หลอดไฟฟ้า  สายไฟ 
เทปพนัสายไฟ  สวิทซ์ไฟฟ้า  เบรกเกอร์  บาลาสต์  ขาหลอดฟู
ออเรสเซนต์  ฯลฯ  ส าหรบัซ่อมแซมหรือเปลีย่นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่
ช ารุดเสยีหาย 

      

  
   

วสัดยุานพาหนะและขนสง่ จ านวน 3,000 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี่ ยางใน  ยางนอก  สายไมล์  น ้ากล ั่น  
หวัเทียน อะไหล่ ฯลฯ รถจกัรยานยนต์ รถยนต์ เครื่องจกัรกล
ตา่งๆ ตลอดจนวสัดุอปุกรณ์อนัเกีย่วเน่ืองกบัวสัดยุานพาหนะและ
ขนสง่ 

      

  
   

วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ จ านวน 5,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ น ้ามนัดเีซล  น ้ามนัเบนซนิ  น ้ามนัซุปเปอร์
น ้ามนัเครือ่ง ฯลฯ ส าหรบัรถยนต์ รถจกัรยานยนต์  เครือ่งจกัรกล
ตา่งๆ  ทีใ่ชใ้นราชการกองสาธารณสขุและสิง่แวดลอ้ม 

      

  
   

วสัดโุฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 8,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่กระดาษเขยีนโปสเตอร์  ส ี พูก่นั  ฟิล์ม  รูปสหีรือ
ขาวด า ทีไ่ดจ้ากการลา้งอดั-ขยาย ไมอ้ดั ป้ายผา้ ป้ายไวนิล ฯลฯ
ตลอดจนวสัดอุปุกรณ์อนัเกีย่วเน่ืองกบัวสัดโุฆษณาและเผยแพร่ 
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วสัดคุอมพวิเตอร์ จ านวน 30,000 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าแผ่น หรือจานบนัทึกข้อมูล  เทปบนัทึกข้อมูล
หวัพิมพ์หรือแถบพิมพ์ เมาส์  ตลบัหมกึส าหรบัเครื่องพิมพ์ สาย
ตอ่พ่วงคอมพวิเตอร์ ฯลฯ ตลอดจนวสัดุอุปกรณ์อนัเกีย่วเน่ืองกบั
วสัดคุอมพวิเตอร์ 

      

  
   

คา่สาธารณูปโภค รวม 20,000 บาท 

  
   

คา่ไฟฟ้า จ านวน 15,000 บาท 

  
      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่กระแสไฟฟ้าของศนูย์ดแูลผูสู้งอายุ 
      

  
   

คา่น ้าประปา คา่น ้าบาดาล จ านวน 5,000 บาท 

  

      

   
เพือ่จา่ยเป็นคา่น ้าประปาของศนูย์ดแูลผูส้งูอายุ 
 

      

  
  

งบลงทุน รวม 7,900 บาท 

  
   

คา่ครุภณัฑ์ รวม 7,900 บาท 

  
   

ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์       

  

    

เครือ่งพมิพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LEDขาวด าชนิด Network  
แบบที ่1 (27หน้า/นาที) จ านวน 1 เครือ่ง 

จ านวน 7,900 บาท 

  

      

  เพือ่จดัซ้ือเครือ่งพมิพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวด า
ชนิด Network แบบที ่1 (27หน้า/นาที) จ านวน 1 เครือ่ง
ราคา 7,900 บาท ตามรายละเอยีดราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ์  23  พฤษภาคม 2561)   
โดยมคีณุลกัษณะ ดงัน้ี 
- มคีวามละเอยีดในการพมิพ์ไมน้่อยกวา่ 1,200x1,200 dpi  
- มคีวามเร็วในการพมิพ์รา่งไมน้่อยกวา่ 27 หน้าตอ่นาท(ีppm)  
- สามารถพมิพ์เอกสารกลบัหน้าอตัโนมตัไิด้  
- มหีน่วยความจ า (Memory) ขนาดไมน้่อยกวา่ 128 MB  
- มชีอ่งเชือ่มตอ่ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดกีวา่จ านวน
ไมน้่อยกวา่ 1 ชอ่ง  
- มชีอ่งเชือ่มตอ่ระบบเครือขา่ย (Network Interface)
แบบ 10/100 Base-T หรือดกีวา่จ านวนไมน้่อย กวา่ 1 ชอ่ง
หรือ สามารถใชง้านผา่นเครือขา่ยไรส้าย (Wi-Fi) ได ้ 
- มถีาดใสก่ระดาษไดร้วมกนัไมน้่อยกวา่ 250 แผน่ 
- สามารถใชไ้ดก้บั A4, Letter, Legal และ Custom  
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้ง
และการบรหิารพสัดภุาครฐั พ.ศ.2560 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564)
เพิม่เตมิ/เปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่3/2561  หน้าที ่45  ล าดบัที ่ 27 
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งานสง่เสรมิและสนบัสนุนความเขม้แข็งชุมชน รวม 215,000 บาท 

  
  

งบด าเนินงาน รวม 215,000 บาท 

  
   

คา่ใชส้อย รวม 215,000 บาท 

  

   

รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวด
อืน่ๆ 

      

  
    

โครงการตดัเย็บเสื้อผา้ล าลองของผูส้งูอายุ ม.5 ต.ป่าซาง จ านวน 15,000 บาท 

  

      

  - เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินโครงการตดัเย็บเสือ้ผา้
ล าลองของผูสู้งอายุ ม.5 ต.ป่าซางเชน่ คา่วทิยากร  คา่อาหาร
คา่อาหารวา่งและเครือ่งดืม่คา่วสัดุอปุกรณ์ และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ  
ทีจ่ าเป็นในการด าเนินการตามโครงการ  
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใช้จา่ยในการ
ฝึกอบรมและเขา้รบัการฝึกอบรมของเจา้หน้าทีท่อ้งถิ่น
พ.ศ. 2557 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564)
เพิม่เตมิ/เปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่1/2560   ยุทธศาสตร์ที ่ 2
หน้าที ่ 33  ล าดบัที ่ 2 
 

      

  
    

โครงการประดษิฐ์ของใชจ้ากเศษผา้  ม.1 ต.ป่าซาง จ านวน 15,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการประดษิฐ์ของใชจ้ากเศษผา้
(หมวก/กระเป๋า/เสือ้/กระโปรง ฯลฯ) ม.1 ต.ป่าซาง  เชน่  
คา่วทิยากร  คา่อาหาร คา่อาหารวา่งและเครือ่งดืม่คา่วสัดุ
อปุกรณ์ และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีจ่ าเป็นในการฝึกอบรม   
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใช้จา่ย 
ในการฝึกอบรมและเขา้รบัการฝึกอบรมของเจา้หน้าที่
ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2557 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564)
เพิม่เตมิ/เปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่3/2561  ยทุธศาสตร์ที ่ 2
หน้าที ่49  ล าดบัที ่ 1 
 

      

  
    

โครงการพฒันาศกัยภาพเด็กและเยาวชนเป็นคนดมีคีณุธรรม จ านวน 15,000 บาท 

  

      

  - เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินโครงการพฒันาศกัยภาพ
เด็กและเยาวชนเป็นคนดมีคีุณธรรม  เชน่  คา่วทิยากร คา่อาหาร
คา่อาหารวา่งและเครือ่งดืม่คา่วสัดุอปุกรณ์ คา่กระเป๋า  คา่พมิพ์
เอกสาร และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีจ่ าเป็นในการฝึกอบรม  
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใช้จา่ยในการ
ฝึกอบรมและเขา้รบัการฝึกอบรมของเจา้หน้าที่
ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2557 
-เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564)เพิม่เตมิ/
เปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่3/2561  ยุทธศาสตร์ที ่3 หน้าที ่28   
ล าดบัที ่ 1 
 

      

  
    

โครงการแลกเปลีย่นเรียนรูชุ้มชนเขม้แข็ง จ านวน 20,000 บาท 

  

      

  - เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินโครงการแลกเปลีย่นเรียนรู้
ชุมชนเขม้แข็ง  เชน่  คา่วทิยากร  คา่อาหาร คา่อาหารวา่งและ
เครือ่งดืม่  คา่วสัดอุุปกรณ์ คา่กระเป๋า  คา่พมิพ์เอกสาร คา่ของ
สมนาคณุในการศกึษาดงูาน  และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีจ่ าเป็นในการ
ฝึกอบรม  
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใช้จา่ยในการ
ฝึกอบรมและเขา้รบัการฝึกอบรมของเจา้หน้าที่
ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2557 
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-เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564)เพิม่เตมิ/
เปลีย่นแปลง  คร ัง้ที ่3/2561  ยทุธศาสตร์ที ่3 หน้าที ่28  ล าดบั
ที ่ 3 

    
โครงการสง่เสรมิพฒันาศกัยภาพสตรี จ านวน 20,000 บาท 

  

      

  - เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินโครงการสง่เสรมิพฒันา
ศกัยภาพสตรี  เชน่ คา่วทิยากร  คา่อาหาร คา่อาหารวา่งและ
เครือ่งดืม่คา่วสัดอุุปกรณ์  คา่พมิพ์เอกสาร และคา่ใช้จา่ยอืน่ๆ ที่
จ าเป็นในการฝึกอบรม  
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใช้จา่ยในการ
ฝึกอบรมและเขา้รบัการฝึกอบรมของเจา้หน้าทีท่อ้งถิ่น
พ.ศ. 2557 
-เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564)เพิม่เตมิ/
เปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่3/2561  ยุทธศาสตร์ที ่2  หน้าที ่134 
 ล าดบัที ่ 2 
 

      

  
    

โครงการสง่เสรมิและพฒันาคณุภาพชีวติ จ านวน 20,000 บาท 

  

      

  - เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินโครงการสง่เสรมิและ
พฒันาคณุภาพชีวติ  เชน่  การใหค้วามช่วยเหลือประชาชนที่
ไดร้บัความเดือดรอ้นหรือไมส่ามารถชว่ยเหลือตนเองไดใ้นการ
ด ารงชีพ โดยอาจมอบเป็นสิง่ของหรือจา่ยเป็นเงนิ 
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยเพือ่
การชว่ยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าทีข่ององค์กรปกครอง
สว่นทอ้งภิน่ พ.ศ. 2560 
-เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564)เพิม่เตมิ/
เปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่3/2561   ยทุธศาสตร์ที ่3  หน้าที ่29  ล าดบั
ที ่ 5 
 

      

  
    

โครงการสง่เสรมิและพฒันาศกัยภาพผูส้งูอายุ จ านวน 50,000 บาท 

  

      

  - เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินโครงการสง่เสรมิและ
พฒันาศกัยภาพผูส้งูอายุ  เชน่ เชน่ คา่วทิยากร  คา่วสัดุ
อปุกรณ์  และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีจ่ าเป็นในการฝึกอบรม 
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใช้จา่ยในการ
ฝึกอบรมและเขา้รบัการฝึกอบรมของเจา้หน้าที่
ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2557 
-เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564)เพิม่เตมิ/
เปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่3/2561 ยุทธศาสตร์ที ่3 หน้าที ่142 ล าดบั
ที ่ 1 

      

  
    

โครงการสรา้งสมัพนัธภาพในครอบครวั จ านวน 10,000 บาท 

  

      

  - เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินโครงการสรา้งสมัพนัธภาพ
ในครอบครวั  เชน่ คา่วทิยากร  คา่อาหาร คา่อาหารวา่งและ
เครือ่งดืม่คา่วสัดอุุปกรณ์  และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีจ่ าเป็นในการ
ฝึกอบรม  
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใช้จา่ยในการ
ฝึกอบรมและเขา้รบัการฝึกอบรมของเจา้หน้าที่
ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2557 
-เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564)เพิม่เตมิ/
เปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่3/2561  ยุทธศาสตร์ที ่ 3 หน้าที ่ 28  
ล าดบัที ่ 2  
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โครงการอบรมสง่เสรมิอาชีพการถนอมอาหาร จ านวน 10,000 บาท 

  

      

  - เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินโครงการอบรมสง่เสรมิ
อาชีพการถนอมอาหาร  เชน่ คา่วทิยากร  คา่อาหาร คา่อาหาร
วา่งและเครือ่งดืม่  คา่วสัดอุุปกรณ์  และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีจ่ าเป็น
ในการฝึกอบรม  
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใช้จา่ยในการ
ฝึกอบรมและเขา้รบัการฝึกอบรมของเจา้หน้าที่
ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2557 
-เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564)เพิม่เตมิ/
เปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่3/2561  ยุทธศาสตร์ที ่ 2 หน้าที ่ 27  ล าดบั
ที ่ 2 

      

  
    

โครงการอบรมสง่เสรมิอาชีพการท าขนม จ านวน 20,000 บาท 

  

      

  - เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินโครงการอบรมสง่เสรมิ
อาชีพการท าขนม เชน่ คา่วทิยากร  คา่อาหาร คา่อาหารวา่งและ
เครือ่งดืม่  คา่วสัดอุุปกรณ์ และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีจ่ าเป็นในการ
ฝึกอบรม  
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใช้จา่ยในการ
ฝึกอบรมและเขา้รบัการฝึกอบรมของเจา้หน้าที่
ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2557 
-เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564)
ยุทธศาสตร์ที ่2  หน้าที ่135  ล าดบัที ่ 5 

      

  
    

โครงการอบรมสง่เสรมิอาชีพฝึกทกัษะงานถกัโครเชต์ จ านวน 20,000 บาท 

  

      

  - เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินโครงการอบรมสง่เสรมิ
อาชีพฝึกทกัษะงานถกัโครเชต์  เชน่ คา่วทิยากร  คา่อาหาร
คา่อาหารวา่งและเครือ่ง   ดืม่คา่วสัดอุปุกรณ์ และคา่ใช้จา่ย
อืน่ๆ ทีจ่ าเป็นในการฝึกอบรม  
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใช้จา่ยในการ
ฝึกอบรมและเขา้รบัการฝึกอบรมของเจา้หน้าที่
ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2557 
-เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564)เพิม่เตมิ/
เปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่3/2561  ยุทธศาสตร์ที ่2 หน้าที ่  27  ล าดบั
ที ่ 1 
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แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ 

  
 

งานกีฬาและนนัทนาการ รวม 783,700 บาท 

  
  

งบด าเนินงาน รวม 774,200 บาท 

  
   

คา่ใชส้อย รวม 719,200 บาท 

  
   

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร       

  
    

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร จ านวน 269,200 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่โฆษณาและเผยแพร่  คา่ถา่ยเอกสาร  คา่เย็บ
หนงัสอืหรือเขา้ปกหนงัสอื คา่จา้งเหมาบรกิาร  ฯลฯ  
    

      

  

   

รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวด
อืน่ๆ 

      

  
    

โครงการแขง่ขนักีฬาชุมชนสมัพนัธ์ตา้นยาเสพตดิ จ านวน 400,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่อปุกรณ์ในการแขง่ขนั คา่อาหารท าการนอกเวลา/
คา่เบีย้เล้ียง  คา่ตอบแทนกรรมการตดัสนิ  คา่โลร่างวลัหรือถว้ย
รางวลั  เงนิหรือของรางวลั  คา่จดัสถานที ่ และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ที่
จ าเป็นในการด าเนินการตามโครงการ 
- เป็นไปตามพระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ.2496 แกไ้ขถงึฉบบั
ที ่13 พ.ศ.2552 มาตรา 50 (8) 
- เป็นไปตามประกาศในราชกจิจานุเบกษากระทรวงมหาดไทย/
พระราชบญัญตักิ าหนดแผนและข ัน้ตอนการกระจายอ านาจ
ใหแ้กอ่งค์กรปกครองสว่นท้องถิน่ พ.ศ.2542   แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ
(ฉบบัที ่2 ) พ.ศ.2549 
- เป็นไปตามแนวทางการสง่เสรมิกีฬาตามมาตรฐานการสง่เสรมิ
กีฬา ของกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ 
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยวธิีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2541 (แกไ้ข
เพิม่เตมิถงึฉบบัที ่3) ขอ้ 16  และขอ้ 34 
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการรบัเงนิ การ
เบกิจา่ยเงนิ การฝากเงนิ การเก็บรกัษาเงนิ และการตรวจเงนิ
องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2547 ขอ้ 67  
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ย คา่ใชจ้า่ยใน
การจดังาน การจดัการแขง่ขนักีฬา และการสง่นกักีฬา เขา้รว่ม
การแขง่ขนักีฬาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559 
-เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้ง
และการบรหิารพสัดภุาครฐั พ.ศ.2560 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564)
ยุทธศาสตร์ที ่5   หน้าที ่151  ล าดบัที ่ 2 
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โครงการสง่เสรมิการแขง่ขนักีฬาใหแ้กเ่ดก็ เยาวชนและประชาชน จ านวน 50,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่อปุกรณ์ในการแขง่ขนั   คา่ตอบแทนกรรมการ
ตดัสนิ  คา่โลร่างวลัหรือถว้ยรางวลั เงนิหรือของรางวลั คา่จดัท า
สถานที ่และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีจ่ าเป็นในการด าเนินการตาม
โครงการ 
- เป็นไปตามพระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ.2496 แกไ้ขถงึฉบบั
ที ่13 พ.ศ.2552 มาตรา 50 (8) 
- เป็นไปตามประกาศในราชกจิจานุเบกษากระทรวงมหาดไทย/
พระราชบญัญตักิ าหนดแผนและข ัน้ตอนการกระจายอ านาจ
ใหแ้กอ่งค์กรปกครองสว่นท้องถิน่ พ.ศ.2542    แกไ้ขเพิม่เตมิ
ถงึ (ฉบบัที ่2 ) พ.ศ.2549 
- เป็นไปตามแนวทางการสง่เสรมิกีฬาตามมาตรฐานการสง่เสรมิ
กีฬา ของกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ 
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยวธิีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2541 (แกไ้ข
เพิม่เตมิถงึฉบบัที ่3) ขอ้ 16  และขอ้ 34 
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการรบัเงนิ การ
เบกิจา่ยเงนิ การฝากเงนิ การเก็บรกัษาเงนิ และการตรวจเงนิ
องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2547 ขอ้ 67  
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ย คา่ใชจ้า่ยใน
การจดังาน การจดัการแขง่ขนักีฬา และการสง่นกักีฬา เขา้รว่ม
การแขง่ขนักีฬาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559 
-เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้ง
และการบรหิารพสัดภุาครฐั พ.ศ.2560 
-เป็นไปตามพระราชบญัญตักิารจดัซ้ือจดัจา้งและการบรหิาร
พสัดภุาครฐั พ.ศ 2560 
-เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้ง
และการบรหิารพสัดภุาครฐั พ.ศ.2560 
-เป็นไปตามกฎกระทรวงก าหนด วงเงนิการจดัซ้ือจดัจา้งพสัดุ
โดยวธิีเฉพาะเจาะจง วงเงนิการจดัซ้ือจดัจา้งทีไ่มท่ าขอ้ตกลงเป็น
หนงัสอื และวงเงนิการจดัซ้ือจดัจา้งในการแตง่ต ัง้ผูต้รวจรบั
พสัด ุพ.ศ.2560 
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยวธิีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2541 (แกไ้ข
เพิม่เตมิถงึฉบบัที ่3) ขอ้ 16  และขอ้ 34 
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการรบัเงนิ การ
เบกิจา่ยเงนิ การฝากเงนิ การเก็บรกัษาเงนิ และการตรวจเงนิ
องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2547 ขอ้ 67 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564)
เพิม่เตมิ/เปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่1/2560  ยทุธศาสตร์ที ่5
หน้าที ่64  ล าดบัที ่ 1 

      

          
 

      

  
   

คา่วสัด ุ รวม 55,000 บาท 

  
   

วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ จ านวน 5,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดอุปุกรณ์ไฟฟ้า  เชน่ หลอดไฟฟ้า สายไฟ  
เทปพนัสายไฟ  สวทิซ์ไฟฟ้า ขาหลอดฟลูออเรสเซนต์ เบรกเกอร์
บาลาสต ์ฯลฯ ส าหรบัซ่อมแซมหรือเปลีย่นอปุกรณ์ไฟฟ้าทีช่ ารุด
เสยีหาย 
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วสัดกุอ่สรา้ง จ านวน 10,000 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าค้อน  ตะปู  จอบ  เสียม  เลื่อย เหล็กเส้น เหล็ก
ท่อ  กระเบื้องหลงัคา อิฐ  ปูน ปูนขาว  สี  ทินเนอร์ ตลบัเมตร  
ไม้ต่างๆ ลูกดิง่  ท่อน ้า  ท่อปูน  อุปกรณ์ประปา  อ่างล้างมือ  โถ
ส้วม  ลูกรงั ฯลฯ ตลอดจนวสัดุอุปกรณ์อนัเกี่ยวเน่ืองกบัวสัดุ
กอ่สรา้ง 

      

  
   

วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ จ านวน 10,000 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าน ้ ามนัดี เซล  น ้ ามนั เบนซิน  น ้ ามนัซุปเปอร์
น ้ามนัเครือ่ง ฯลฯส าหรบัรถจกัรยานยนต์ รถยนต์ เครือ่งจกัรกล
ตา่งๆ  

      

  
   

วสัดกุารเกษตร จ านวน 10,000 บาท 

  

      

  เพือ่จ่ายเป็นคา่สารเคมีป้องกนัและก าจดัศตัรูพืช ปุ๋ ย  ดนิส าหรบั
ปลูก พนัธ์ไม้ดอกไม้ประดบั สปริงเกอร์  ผ้าใบหรือผ้าพลาสติก
วสัดุเพาะช า ฯลฯ  ตลอดจนวสัดุอุปกรณ์อนัเกี่ยวเน่ืองกบัวสัดุ
การเกษตร 

      

  
   

วสัดกุีฬา จ านวน 20,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดอุปุกรณ์กีฬา เชน่ นกหวีด ตะกรอ้ ตาขา่ย
นาฬกิาจบัเวลา  ลูกฟุตบอล  ลูกบาสเก็ตบอล ฯลฯ 
 

      

  
  

งบลงทุน รวม 9,500 บาท 

  
   

คา่ครุภณัฑ์ รวม 9,500 บาท 

  
   

ครุภณัฑ์งานบา้นงานครวั       

  
    

จดัซ้ือเครือ่งตดัหญา้ แบบขอ้แข็ง  จ านวน 1 เครือ่ง จ านวน 9,500 บาท 

  

      

  เพือ่จดัซ้ือเครือ่งตดัหญา้แบบแบบขอ้แข็ง  จ านวน 1 เครือ่ง 
ราคาเครือ่งละ 9,500 บาท  บาท (ตามรายละเอยีดราคา
มาตรฐานครุภณัฑ์  มกราคม 2561)  
โดยมคีณุลกัษณะพื้นฐาน ดงัน้ี 
แบบขอ้แข็ง 
     1)  เป็นเครือ่งตดัหญา้แบบสะพาย          
     2)  เครือ่งยนต์ขนาดไมน้่อยกวา่ 1.4 แรงมา้          
     3)  ปรมิาตรกระบอกสูบไมน้่อยกวา่ 30 ซีซี          
     4)  พรอ้มใบมดี 
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้ง
และการบรหิารพสัดภุาครฐั พ.ศ.2560 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564)
เพิม่เตมิ/เปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่3/2561   หน้าที ่45  ล าดบัที ่ 25 
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งานศาสนาวฒันธรรมทอ้งถิน่ รวม 787,000 บาท 

  
  

งบด าเนินงาน รวม 375,000 บาท 

  
   

คา่ใชส้อย รวม 375,000 บาท 

  
   

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร       

  
    

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร จ านวน 10,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่โฆษณาและเผยแพร่  คา่ถา่ยเอกสาร  คา่เย็บ
หนงัสอืหรือเขา้ปกหนงัสอื คา่จา้งเหมาบรกิาร คา่ธรรมเนียม
ตา่งๆ  ฯลฯ 
 

      

  

   

รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวด
อืน่ๆ 

      

  
    

โครงการจดังานประเพณีลอยกระทง จ านวน 50,000 บาท 

  

      

  เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการจดังานประเพณีลอยกระทง  
เชน่ คา่ถว้ยรางวลั  คา่เบีย้เล้ียง /คา่อาหารท าการนอกเวลา  
คา่จดัขบวน  และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีจ่ าเป็นในการด าเนินการ 
ตามโครงการ   
- เป็นไปตามรฐัธรรมนูญแหง่ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ 2560
มาตรา 43 
- เป็นไปตามพระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ.2496 แกไ้ขถงึฉบบั
ที ่13 พ.ศ.2552  
- เป็นไปตามพระราชบญัญตักิ าหนดแผนและข ัน้ตอนการ
กระจายอ านาจใหแ้กอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2542
แกไ้ขเพิม่เตมิ ถงึ (ฉบบัที ่2 ) พ.ศ.2549 
-เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้ง
และการบรหิารพสัดภุาครฐั พ.ศ.2560 
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยวธิีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2541 (แกไ้ข
เพิม่เตมิถงึฉบบัที ่3)  
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการรบัเงนิ การ
เบกิจา่ยเงนิ การฝากเงนิ การเก็บรกัษาเงนิ และการตรวจเงนิ
องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2547 ขอ้ 67  
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ย คา่ใชจ้า่ยใน
การจดังาน การจดัการแขง่ขนักีฬา และการสง่นกักีฬา เขา้รว่ม
การแขง่ขนักีฬาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามหนงัสอืซกัซอ้มความเขา้ใจเกีย่วกบัคา่ใชจ้่ายในการ
จดังาน ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564)
เพิม่เตมิ/เปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่1/2560 ยุทธศาสตร์ที ่ 3
หน้าที ่ 61  ล าดบัที ่1 
 

      

  
    

โครงการจดังานประเพณีสงกรานต์ จ านวน 300,000 บาท 

  

      

  เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการจดังานประเพณีสงกรานต์  
เชน่ คา่ป้าย  คา่จดัสถานที ่ คา่แถลงขา่ว  คา่เครือ่งเสยีง  คา่
ขบวน คา่อาหารท าการนอกเวลา และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีจ่ าเป็นใน
การด าเนินการตามโครงการ   
- เป็นไปตามรฐัธรรมนูญแหง่ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ 2560
มาตรา 43 
- เป็นไปตามพระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ.2496 แกไ้ขถงึฉบบั
ที ่13 พ.ศ.2552 
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- เป็นไปตามพระราชบญัญตักิ าหนดแผนและข ัน้ตอนการ
กระจายอ านาจใหแ้กอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2542
แกไ้ขเพิม่เตมิ ถงึ (ฉบบัที ่2 ) พ.ศ.2549 
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้ง
และการบรหิารพสัดภุาครฐั พ.ศ.2560 
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยวธิีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2541 (แกไ้ข
เพิม่เตมิถงึฉบบัที ่3)  
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการรบัเงนิ การ
เบกิจา่ยเงนิ การฝากเงนิ การเก็บรกัษาเงนิ และการตรวจเงนิ
องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2547 ขอ้ 67  
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ย คา่ใชจ้า่ยใน
การจดังาน การจดัการแขง่ขนักีฬา และการสง่นกักีฬา เขา้รว่ม
การแขง่ขนักีฬาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามหนงัสอืซกัซอ้มความเขา้ใจเกีย่วกบัคา่ใชจ้่ายในการ
จดังาน ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564)
ยุทธศาสตร์ที ่3 หน้าที ่ 140  ล าดบัที ่ 2 
 

    
โครงการถวายเทียนเขา้พรรษา จ านวน 15,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการถวายเทียนเขา้พรรษา 
เชน่ คา่ดอกไม ้ธูป เทียน  คา่ตกแตง่ตน้เทียน  คา่ป้ายผา้   
คา่สนบัสนุนขบวน และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ  ทีจ่ าเป็นในการ
ด าเนินการตามโครงการ 
- เป็นไปตามรฐัธรรมนูญแหง่ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ 2560
มาตรา 43 
- เป็นไปตามพระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ.2496 แกไ้ขถงึฉบบั
ที ่13 พ.ศ.2552  
- เป็นไปตามพระราชบญัญตักิ าหนดแผนและข ัน้ตอนการ
กระจายอ านาจใหแ้กอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2542
แกไ้ขเพิม่เตมิ ถงึ (ฉบบัที ่2 ) พ.ศ.2549 
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้ง
และการบรหิารพสัดภุาครฐั พ.ศ.2560 
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยวธิีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2541 (แกไ้ข
เพิม่เตมิถงึฉบบัที ่3)  
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการรบัเงนิ การ
เบกิจา่ยเงนิ การฝากเงนิ การเก็บรกัษาเงนิ และการตรวจเงนิ
องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2547 ขอ้ 67  
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ย คา่ใชจ้า่ยใน
การจดังาน การจดัการแขง่ขนักีฬา และการสง่นกักีฬา เขา้รว่ม
การแขง่ขนักีฬาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามหนงัสอืซกัซอ้มความเขา้ใจเกีย่วกบัคา่ใชจ้่ายในการ
จดังาน ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564)
เพิม่เตมิ/เปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่1/2560  ยทุธศาสตร์ที ่3
หน้าที ่ 61   ล าดบัที ่4 
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งบเงนิอุดหนุน รวม 412,000 บาท 

  
   

เงนิอดุหนุน รวม 412,000 บาท 

  

   

 
เงนิอดุหนุนสว่นราชการ 

      

  
    

อดุหนุนทีท่ าการปกครองอ าเภอป่าซาง จ านวน 92,000 บาท 

  

      

  อดุหนุนทีท่ าการปกครองอ าเภอป่าซาง 
     1.งานเทศกาลล าไยจงัหวดัล าพูน  จ านวน  12,000 บาท 
     2.งานพระนางจามเทวีและงานฤดหูนาวจงัหวดัล าพูน  
        จ านวน  30,000 บาท 
     3.งานประเพณีสงกรานต์อ าเภอป่าซาง               
        จ านวน  50,000 บาท 
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิอุดหนุนของ
องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ 2559 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564)
ยุทธศาสตร์ที ่7  หน้าที ่ 174    ล าดบัที ่ 1 

      

  
   

เงนิอดุหนุนเอกชน       

  
    

อดุหนุนคณะกรรมการหมูบ่า้นบา้นฉางขา้วน้อยใต้ จ านวน 20,000 บาท 

  

      

  - โครงการประเพณีสรงน ้าพระธาตกุูอ่ฐัคิรูบาคนัธา(ครูบาคาง
เป็ด)วดัฉางขา้วน้อยใต ้ จ านวน  20,000 บาท  
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิอุดหนุนของ
องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ 2559 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564)
เพิม่เตมิ/เปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่1/2560  ยทุธศาสตร์ที ่3
หน้าที ่ 37    ล าดบัที ่8 
 

      

  
    

อดุหนุนคณะกรรมการหมูบ่า้นบา้นฉางขา้วน้อยเหนือ จ านวน 20,000 บาท 

  

      

  - โครงการประเพณีสรงน ้าพระธาตศุรีจอมยองวดัฉางขา้วน้อย
เหนือ  จ านวน  20,000 บาท    
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยเงนิอุดหนุนของ
องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ 2559 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564)
เพิม่เตมิ/เปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่1/2560  ยทุธศาสตร์ที ่3
หน้าที ่ 37   ล าดบัที ่ 9 
 

      

  
    

อดุหนุนคณะกรรมการหมูบ่า้นบา้นทา่ตน้งิว้ จ านวน 20,000 บาท 

  

      

  โครงการประเพณีสรงน ้าพระบรมสารีรกิธาตแุละกูอ่ฐัอิดีตเจา้
อาวาสวดัทา่ตน้งิว้  จ านวน  20,000 บาท   
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิอุดหนุนของ
องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ 2559 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564)
เพิม่เตมิ/เปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่1/2560  ยทุธศาสตร์ที ่3
หน้าที ่ 36    ล าดบัที ่4 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

  



158  

 

    
อดุหนุนคณะกรรมการหมูบ่า้นบา้นปากบอ่ง จ านวน 120,000 บาท 

  

      

  - โครงการประเพณีสรงน ้าพระธาตแุละกูอ่ฐัคิรูบาวดั 
บา้นกอ้ง  จ านวน  20,000 บาท  
- โครงการประเพณีแขง่ขนัเรือยาววดับา้นกอ้ง
จ านวน 100,000 บาท 
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิอุดหนุน 
ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ 2559 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564)
เพิม่เตมิ/เปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่1/2560  ยทุธศาสตร์ที ่3
หน้าที ่ 36  ล าดบัที ่ 1 และ 3 
 

      

  
    

อดุหนุนคณะกรรมการหมูบ่า้นบา้นป่าซาง จ านวน 60,000 บาท 

  

      

   - โครงการประเพณีใสข่นัดอกไมบ้ชูาเสาอนิทขลิ เสาหลกัเมอืง
ป่าซาง งานสรงน ้าพระบรมสารีรกิธาตแุละรูปเหมอืนครูบาอดตี
เจา้อาวาสวดัอนิทขลิ   จ านวน  20,000 บาท  
 
 - โครงการประเพณีสรงน ้าพระบรมสารีรกิธาต ุสรงน ้ากูอ่ฐัคิรู
บาเจา้อดตีอาวาสวดัป่าซางงาม  จ านวน  20,000 บาท  
 
 - โครงการสรงน ้าพระบรมสารีรกิธาตเุจา้ และสรงน ้ากู่อฐัคิรูบา
อดตีเจา้อาวาสวดัพานิชสทิธกิาราม จ านวน 20,000 บาท   
 
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิอุดหนุนของ
องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ 2559 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564)
เพิม่เตมิ/เปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่1/2560  ยทุธศาสตร์ที ่3
หน้าที ่ 38   ล าดบัที ่ 10-12 
 

      

  
    

อดุหนุนคณะกรรมการหมูบ่า้นบา้นลอ้ง จ านวน 20,000 บาท 

  

      

   - โครงการประเพณีสรงน ้าพระธาตแุละกูอ่ฐัคิรูบาอดีตเจา้
อาวาสวดับา้นลอ้ง   จ านวน  20,000 บาท   
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิอุดหนุนของ
องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ 2559 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564)
เพิม่เตมิ/เปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่1/2560  ยทุธศาสตร์ที ่3
หน้าที ่ 37   ล าดบัที ่5 
 

      

  
    

อดุหนุนคณะกรรมการหมูบ่า้นบา้นหนองผ า จ านวน 20,000 บาท 

  

      

   - โครงการประเพณีสรงน ้าพระธาตแุละกูอ่ฐัคิรูบาอดีตเจา้
อาวาสวดัหนองผ า จ านวน  20,000 บาท  
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิอุดหนุนของ
องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ 2559 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564)
เพิม่เตมิ/เปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่1/2560  ยทุธศาสตร์ที ่3
หน้าที ่ 37   ล าดบัที ่6 
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อดุหนุนคณะกรรมการหมูบ่า้นบา้นหนองสลีก จ านวน 20,000 บาท 

  

      

  - โครงการประเพณีสรงน ้าพระธาตแุละรูปเหมอืนครูบา  อดตี
เจา้อาวาสวดัธรรมสงัเวช(วดัหนองสลีก) จ านวน  20,000 บาท 
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิอุดหนุนของ
องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ 2559 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564)
เพิม่เตมิ/เปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่1/2560  ยทุธศาสตร์ที ่3
หน้าที ่ 3   ล าดบัที ่ 7 
 

      

  
    

อดุหนุนคณะกรรมการหมูบ่า้นบา้นหนองหอย จ านวน 20,000 บาท 

  

      

  - โครงการประเพณีแหไ่มก้ า้และประเพณีสรงน ้ากูอ่ฐัคิรูบาอดตี
เจา้อาวาสวดัหนองหอย  จ านวน  20,000 บาท  
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิอุดหนุนของ
องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ 2559 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564)
เพิม่เตมิ/เปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่1/2560  ยทุธศาสตร์
ที ่3  หน้าที ่ 38   ล าดบัที ่13 
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

  
 

งานกอ่สรา้งโครงสรา้งพื้นฐาน รวม 7,247,800 บาท 

  
  

งบด าเนินงาน รวม 20,000 บาท 

  
   

คา่ใชส้อย รวม 20,000 บาท 

  
   

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร       

  
    

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร จ านวน 20,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งออกแบบหรือควบคมุงานกอ่สรา้ง 
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้ง
และการบรหิารพสัดภุาครฐั พ.ศ.2560 
 

      

  
  

งบลงทุน รวม 7,188,000 บาท 

  
   

คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง รวม 7,188,000 บาท 

  
   

คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปโภค       

  

    

โครงการกอ่สรา้งก าแพงกนัดนิพงั   หมู ่ 2   ต าบลปากบอ่ง  
(ตามแบบแปลนเทศบาล) 

จ านวน 618,000 บาท 

  

      

   เพือ่จา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งก าแพงกนัดนิพงั
ยาว 118 เมตร  สงู 1.20 เมตร   
- เป็นไปตามพระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ.2496    
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564)
เพิม่เตมิ/เปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่3/2561  ยทุธศาสตร์ที ่1
หน้าที ่25    ล าดบัที ่  4 
 

      

  

    

โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก  บา้นกอแก ซอย 2  
ขา้งอูร่ถ หมู ่5 ต าบลป่าซาง  (ตามแบบแปลนเทศบาล) 

จ านวน 697,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก   
บา้นกอแก ซอย 2 ขา้งอูร่ถ หมู ่5 ต าบลป่าซาง  ขนาด
กวา้ง 3.00  เมตร  ยาว 373 เมตร  หรือคดิเป็นพื้นทีไ่มน้่อย
กวา่ 1,117.75 ตารางเมตร 
- เป็นไปตามพระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ.2496    
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564)
เพิม่เตมิ/เปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่3/2561  ยทุธศาสตร์ที ่1
หน้าที ่  47  ล าดบัที ่ 4 
 

      

  

    

โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก  หมู ่4 ต าบลป่าซาง 
(ตามแบบแปลนเทศบาล) 

จ านวน 166,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งถนนสาย 
- บา้นนายธนากร เสาร์สงิห์  ขนาดกวา้ง 3.00  เมตร
ยาว 52  เมตร หนา 0.15  เมตร  หรือคดิเป็นพื้นที ่               
ไมน้่อยกวา่ 156 ตารางเมตร 
- ซอยป้าบาน กวา้ง 2.60-3.00  เมตร  ยาว 27 เมตร 
หนา 0.15  เมตร   หรือคดิเป็นพื้นทีไ่มน้่อยกวา่ 79 ตารางเมตร 
- ซอย 7 กวา้ง 2.60-5.00 เมตร  ยาว 21 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือคดิเป็นพื้นทีไ่มน้่อยกวา่ 60.3 ตารางเมตร 
- เป็นไปตามพระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ.2496    
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564)
เพิม่เตมิ/เปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่3/2561  ยทุธศาสตร์ที ่1
หน้าที ่  43 ล าดบัที ่ 3 
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โครงการกอ่สรา้งรางระบายน ้า คอนกรีตเสรมิเหล็ก ซอย 3/1   
หมู ่1 ต าบลปากบอ่ง (ตามแบบแปลนเทศบาล) 

จ านวน 745,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งรางระบายน ้า คอนกรีตเสรมิเหล็ก ขนาด
กวา้ง 0.40  เมตร ลกึ 0.75-0.91 เมตร ยาว 164 เมตร
หนา 0.15 เมตร 
- เป็นไปตามพระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ.2496    
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564)
เพิม่เตมิ/เปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่3/2561  ยทุธศาสตร์
ที ่1   หน้าที ่  25  ล าดบัที ่ 3 

      

  

    

โครงการกอ่สรา้งรางระบายน ้าคอนกรีตเสรมิเหล็ก ซอย 13  หมู ่1 
ต าบลป่าซาง (ตามแบบแปลนเทศบาล) 

จ านวน 554,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งรางระบายน ้า คสล. ขนาด 
กวา้ง 0.40 เมตร ลกึ 0.40 -1.00 เมตร  ยาว 122 เมตร
หนา 0.15 เมตร 
- เป็นไปตามพระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ.2496    
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564)
เพิม่เตมิ/เปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่3/2561  ยทุธศาสตร์ที ่1
หน้าที ่  24  ล าดบัที ่ 1 
 

      

  

    

โครงการปรบัปรุงรางระบายน ้า บา้นหนองสะลีก หมู ่3  ต าบล 
ปากบอ่ง (ตามแบบแปลนเทศบาล) 

จ านวน 342,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ปรบัปรุงรางระบายน ้า ซอย 4 เชือ่ม  ซอย 2
ยาว 250 เมตร โดยท าการปรบัทอ้งราง  กอ่สรา้งฝารางใหม ่
และเทคอนกรีตขา้งรางพื้นทีไ่มน้่อยกวา่ 233.05 ตารางเมตร 
- เป็นไปตามพระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ.2496    
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564)
เพิม่เตมิ/เปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่3/2561   ยุทธศาสตร์ที ่1
หน้าที ่  48 ล าดบัที ่ 5 
 

      

  

    

โครงการวางทอ่ประปาหมูบ่า้น หมู ่1 ต าบลป่าซาง (ตามแบบแปลน
เทศบาล) 

จ านวน 355,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่วางทอ่พีวีซี ขนาดเสน้ผา่นศนูย์กลาง 3 นิ้ว      
สายเลียบน ้าทาถงึหลงัตลาดป่าซาง ยาว 244 เมตร  และสายบา้น
สนันา ยาว 1,482เมตร   
- เป็นไปตามพระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ.2496    
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564)
เพิม่เตมิ/เปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่3/2561  ยทุธศาสตร์ที ่1
หน้าที ่  46  ล าดบัที ่ 1 

      

  

    

โครงการเสรมิผวิแอสฟลัท์ตกิคอนกรีต หมู ่3 เชือ่ม หมู ่4  ต าบล 
ป่าซาง  (ตามแบบแปลนเทศบาล) 

จ านวน 909,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่เสรมิผวิแอสฟสัท์ตกิคอนกรีต  ขนาดกวา้ง 4.15-
5.50  เมตร ยาวรวม 520 เมตร  หนา 0.05 เมตร คดิเป็นพื้นที่
ไมน้่อยกวา่ 2,777.042  ตารางเมตร  
- เป็นไปตามพระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ.2496    
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564)
เพิม่เตมิ/เปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่3/2561  ยทุธศาสตร์ที ่1
หน้าที ่46  ล าดบัที ่ 2 
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โครงการเสรมิผวิแอสฟลัส์ตกิคอนกรีต ซอย 5 หมู ่ 4 ต าบล 
ปากบอ่ง (ตามแบบแปลนเทศบาล) 

จ านวน 199,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่เสรมิผวิแอสฟลัส์ตกิคอนกรีต  กวา้ง 3.50-
4.50 เมตร  ยาวรวม 138 เมตร  หนา 0.05 เมตร  คดิเป็น
พื้นทีไ่มน้่อยกวา่ 556.5 ตารางเมตร 
- เป็นไปตามพระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ.2496    
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564)
เพิม่เตมิ/เปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่3/2561  ยทุธศาสตร์ที ่1
หน้าที ่ 48  ล าดบัที ่ 6 

      

  

    

โครงการเสรมิผวิแอสฟสัท์ตกิคอนกรีต หมู ่2  ต าบลป่าซาง  
ซอยบา้นนายจรญั ซอยหน้าวดับา้นล้อง ไปป่าชา้บา้นลอ้ง (ตามแบบ
แปลนเทศบาล) 

จ านวน 846,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่เสรมิผวิแอสฟสัท์ตกิคอนกรีต  กวา้ง 4-5 เมตร
ยาว 676 เมตร  หนา 0.05 เมตร  คดิเป็นพื้นทีไ่มน้่อยกวา่
2,533  ตารางเมตร 
- เป็นไปตามพระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ.2496    
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.256-2564) เพิม่เตมิ/
เปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่3/2561   ยทุธศาสตร์ที ่1 หน้าที ่24   ล าดบั
ที ่ 2 

      

  
    

เงนิชดเชยคา่กอ่สรา้ง (คา่ K) จ านวน 30,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิชดเชยคา่กอ่สรา้ง (คา่ K) ตามระเบยีบหนงัสอืส ั่ง
การทีเ่กีย่วขอ้ง 
 

      

  

    

ปรบัปรุงศนูย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาลต าบลป่าซาง (ตามแบบแปลน
เทศบาล) 

จ านวน 754,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งร ัว้ พรอ้มประตยูาว  184.5 เมตร ตอ่เตมิ
อาคารหลงัห้องเป็นหอ้งประกอบอาหารขนาดกวา้ง 4 เมตร
ยาว 8 เมตร  ก ัน้ผนงัพรอ้มประตสูองขา้งระหวา่งหอ้งอาหาร
และอาคารศนูย์พฒันาเด็กเล็ก  ตอ่เตมิดา้นหน้าศนูย์พฒันาเด็ก
เล็ก กวา้ง 8 เมตร  ยาว 19 เมตร 
- เป็นไปตามพระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ.2496    
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564)
เพิม่เตมิ/เปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่3/2561  ยทุธศาสตร์ที ่1
หน้าที ่26   ล าดบัที ่ 7 

      

  

    

เสรมิผวิแอสฟลัท์ตกิคอนกรีต ถนนซอย 8 เชือ่ม ซอย 6 ม.5 ต.ปาก
บอ่ง (ตามแบบแปลนเทศบาล) 

จ านวน 663,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่เสรมิผวิแอสฟลัท์ตกิคอนกรีต ขนาดกวา้ง 3.40-
4.50 เมตร  ยาวรวม 457 เมตร  หนา 0.05 เมตร  คดิเป็น
พื้นทีไ่มน้่อยกวา่ 1,897.70 ตารางเมตร 
- เป็นไปตามพระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ.2496    
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564)
เพิม่เตมิ/เปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่3/2561  ยทุธศาสตร์ที ่1
หน้าที ่ 26  ล าดบัที ่ 6 

      

  
   

คา่บ ารุงรกัษาและปรบัปรุงทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง       

  
    

คา่บ ารุงรกัษาและปรบัปรุงทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง จ านวน 300,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่บ ารุงรกัษาและปรบัปรุงสิง่กอ่สรา้งตา่งๆ ของ
เทศบาลต าบลป่าซาง       
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คา่ออกแบบ คา่ควบคุมงานทีจ่า่ยใหแ้กเ่อกชน นิตบิคุคลหรือ
บคุคลภายนอกเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่สิง่กอ่สรา้ง 

      

  
    

คา่จา้งออกแบบหรือควบคมุงานกอ่สรา้ง จ านวน 10,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งออกแบบหรือควบคมุงานกอ่สรา้ง 
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้ง
และการบรหิารพสัดภุาครฐั พ.ศ.2560 
 

      

  
  

งบเงนิอุดหนุน รวม 39,800 บาท 

  
   

เงนิอดุหนุน รวม 39,800 บาท 

  
   

เงนิอดุหนุนกจิการทีเ่ป็นสาธารณประโยชน์       

  
    

อดุหนุนขยายเขตไฟฟ้า จ านวน 39,800 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิอดุหนุนขยายเขตไฟฟ้า ซอยบา้น 
นายธนากร  เสาร์สงิห์  หมู ่ 4 ต าบลป่าซาง  
-เป็นไปตามพระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ.2496    
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564)
หน้าที ่ 103 ล าดบัที ่ 67 
 
 
 
 
 
 

      

  แผนงานการพาณิชย์ 

  
 

งานโรงฆา่สตัว์ รวม 20,000 บาท 

  
  

งบด าเนินงาน รวม 20,000 บาท 

  
   

คา่สาธารณูปโภค รวม 20,000 บาท 

  
   

คา่ไฟฟ้า จ านวน 10,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่กระแสไฟฟ้า โรงฆา่สตัว์สขุาภบิาล โรงฆา่สตัว์
เทศบาลต าบลป่าซาง  สสุานป่าซาง         

  
   

คา่น ้าประปา คา่น ้าบาดาล จ านวน 10,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่น ้าประปา  โรงฆา่สตัว์สขุาภบิาล โรงฆา่สตัว์
เทศบาลต าบลป่าซาง สุสานป่าซาง 
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แผนงานงบกลาง 

  
 

งบกลาง รวม 24,150,841 บาท 

  
  

งบกลาง รวม 24,150,841 บาท 

  
   

งบกลาง รวม 24,150,841 บาท 

  
   

เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม จ านวน 24,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยสมทบกองทุนประกนัสงัคม ในอตัรารอ้ยละ 5 ของคา่จา้ง
ผูป้ระกนัตนตามจ านวนลูกจ้างช ั่วคราวของเทศบาล  ถือปฏบิตัิ
ตามพระราชบญัญตัปิระกนัสงัคม พ.ศ.2533  
 

      

  
   

เบีย้ยงัชีพผูสู้งอายุ จ านวน 17,267,800 บาท 

  

      

  เพือ่รองรบัการจดัสวสัดกิารใหแ้กผู่ส้งูอายุ ทีม่อีายุ 60 ปีบรบิูรณ์
ขึน้ไป  ทีม่คีณุสมบตัคิรบถว้นตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย
วา่ดว้ยหลกัเกณฑ์การจา่ยเงนิเบีย้ยงัชีพผูสู้งอายุขององค์กร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2552  และไดข้ึน้ทะเบยีนขอรบัเงนิ
เบีย้ยงัชีพกบัองค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ไวแ้ล้ว ตามหนงัสอืกรม
สง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ที ่มท 0810.6/ว2076  ลงวนัที ่ 
5  กรกฎาคม  2561  เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทางการต ัง้งบประมาณ
รายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562เงนิอดุหนุนท ั่วไป เงนิ
อดุหนุนส าหรบัโครงการเสรมิสรา้งสวสัดกิารทางสงัคมใหแ้กผู่้
พกิารและทุพลภาพ โครงการสนบัสนุนการจดัสวสัดกิารทาง
สงัคมแกผู่ด้อ้ยโอกาสทางสงัคมและโครงการสรา้งหลกัประกนั
สขุภาพดา้นรายไดแ้กผู่ส้งูอายุ 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564)
ยุทธศาสตร์ที ่3  หน้าที ่143  ล าดบัที ่ 3 
 

      

  
   

เบีย้ยงัชีพคนพกิาร จ านวน 5,097,600 บาท 

  

      

  เพือ่รองรบัการจดัสวสัดกิารเบีย้ความพกิารใหแ้กค่นพกิารทีม่ี
สทิธติามหลกัเกณฑ์ทีก่ าหนด ทีไ่ดแ้สดงความจ านงโดยขอขึน้
ทะเบยีนเพือ่ขอรบัเงนิเบีย้ความพกิารไวก้บัองค์กรปกครองสว่น
ทอ้งถิน่แลว้  ตามหนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่
ที ่มท 0810.6/ว 2076  ลงวนัที ่5 กรกฎาคม 2561
เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทางการต ัง้งบประมาณรายจา่ย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562  เงนิอดุหนุนท ั่วไป เงนิอดุหนุนส าหรบั
โครงการเสรมิสรา้งสวสัดกิารทางสงัคมใหแ้กผู่พ้กิารและทุพล
ภาพ  โครงการสนบัสนุนการจดัสวสัดกิารทางสงัคมแก่
ผูด้อ้ยโอกาสทางสงัคมและโครงการสรา้งหลกัประกนัสขุภาพ
ดา้นรายไดแ้กผู่สู้งอายุ 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564)
ยุทธศาสตร์ที ่3  หน้าที ่143  ล าดบัที ่ 2 
 

      

  
   

เบีย้ยงัชีพผูป่้วยเอดส์ จ านวน 210,000 บาท 

  

      

  เพือ่ด าเนินการรองรบัการสงเคราะห์เบีย้ยงัชีพผูป่้วยเอดส์ใหแ้ก่
ผูป่้วยเอดส์ทีแ่พทย์ไดร้บัรองและท าการวนิิจฉยัแล้วและมคีวาม
เป็นอยูย่ากจน หรือถูกทอดทิง้ขาดผูอ้ปุการะดแูล ไมส่ามารถ
ประกอบอาชีพเล้ียงตนเองได ้  โดยมสีทิธริบัเบีย้ยงัชีพ คน
ละ 500 บาท/เดอืน ครบท ัง้ 12 เดอืน  ตามหนงัสอืกรมสง่เสรมิ
การปกครองทอ้งถิน่ที ่มท 0810.6/ว 2076 ลง
วนัที ่5 กรกฎาคม 2561  เรือ่ง ซกัซ้อมแนวทางการต ัง้
งบประมาณรายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  เงนิ
อดุหนุนท ั่วไป เงนิอดุหนุนส าหรบัโครงการเสรมิสรา้งสวสัดกิาร
ทางสงัคมใหแ้กผู่พ้กิารและทุพลภาพ  โครงการสนบัสนุนการจดั
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สวสัดกิารทางสงัคมแกผู่ด้อ้ยโอกาสทางสงัคมและโครงการสรา้ง
หลกัประกนัสขุภาพดา้นรายไดแ้กผู่ส้งูอายุ 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564)
ยุทธศาสตร์ที ่3   หน้าที ่143  ล าดบัที ่ 1 
 

   
ส ารองจา่ย จ านวน 230,791 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยในกรณีเหตฉุุกเฉินไมส่ามารถคาดการณ์ไดล้ว่งหน้า
หรือกรณีทีจ่ าเป็นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยวธิีการ
งบประมาณของ อปท.พ.ศ.2541 แกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2 และ
3) พ.ศ.2543  หมวด 2 ขอ้ 19 

      

  
   

รายจา่ยตามขอ้ผกูพนั       

  
    

คา่ใชจ้า่ยในการจราจร จ านวน 10,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่เครือ่งมอืเครือ่งใชเ้กีย่วกบักจิการจราจร  
ต ัง้ไว ้10,000 บาท 
 

      

  
    

คา่บ ารุงสนันิบาต จ านวน 65,498 บาท 

  

      

  คา่บ ารุงสนันิบาต  เพือ่จา่ยเป็นคา่สมาชกิรายปีบ ารุงสนันิบาต
แหง่ประเทศไทยตามขอ้บงัคบัสนันิบาตในอตัรา 0.00167   
ของรายรบัจรงิปีทีล่ว่งมาแล้ว 2 ปียอ้นหลงัไมร่วมเงนิอุดหนุน
ทุกชนิด ต ัง้ไว ้665,498 บาท 
(ปี 2560 รบัจรงิ 39,219,863.65 บาท) 
 

      

  
    

เงนิสมทบกองทุนหลกัประกนัสขุภาพ จ านวน 280,000 บาท 

  

      

  เงนิสมทบกองทุนหลกัประกนัสขุภาพ ต ัง้ไว ้280,000  บาท  
ตามประกาศคณะกรรมการหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาติ
เรือ่ง การก าหนดหลกัเกณฑเ์พือ่สนบัสนุนใหอ้งค์กรปกครอง
สว่นทอ้งถิน่ด าเนินงานและบรหิารจดัการกองทุนหลกัประกนั
สขุภาพในระดบัทอ้งถิน่หรือพื้นที ่พ.ศ.2557 ลงวนัที ่19
กุมภาพนัธ์ 2557) 
 

      

  
   

เงนิสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่ (กบท.) จ านวน 818,440 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการสว่น
ทอ้งถิน่ตามกฎหมายในอตัรารอ้ยละ 2 ของงบประมาณรายรบั
ไมร่วมเงนิกู ้เงนิอทุศิ  พนัธบตัร และเงนิอดุหนุน ทุกชนิด
(40,922,000 x 2 /100 = 818,440 ) โดยแยกเป็นคา่ใชจ้า่ย
ดงัน้ี 
1. เงนิสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่ 
 ต ัง้ไว ้  392,836  บาท      
2. เงนิบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่ 
จ านวน  2 อตัรา  เดอืนละ 35,467 บาท ค านวณต ัง้จา่ย
12 เดอืน  ต ัง้ไว ้ 425,604  บาท 
 

      

  
   

เงนิบ าเหน็จลูกจา้งประจ า จ านวน 146,712 บาท 

  

      

  เงนิบ าเหน็จลูกจา้งประจ า 
เพือ่จา่ยเป็น  
         1.บ าเหน็จรายเดอืนลูกจา้งประจ า จ านวน 1 อตัรา   
เดอืนละ 12,226 บาท ค านวณต ัง้จา่ย12 เดอืน  
ต ัง้ไว ้146,712 บาท 
       

      

   


