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หน้า : 1/1 

วนัทีพ่มิพ์ : 15/8/2562  15:43:44 

    

          รายงานรายละเอยีดประมาณการรายจา่ยงบประมาณรายจา่ยท ั่วไป 

   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563     

 เทศบาลต าบลป่าซาง 

 อ าเภอ ป่าซาง   จงัหวดัล าพูน 

         

                    ประมาณการรายจา่ยรวมท ัง้สิน้ 84,500,000 บาท จ่ายจากรายไดจ้ดัเก็บเอง  หมวดภาษีจดัสรรและหมวดเงนิ
อุดหนุนท ั่วไป แยกเป็น  

  แผนงานบรหิารงานท ั่วไป 

  
 

งานบรหิารท ั่วไป รวม 11,573,850 บาท 

  
  

งบบุคลากร รวม 8,151,250 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  
      อตัรา เดอืนละ 15,840 บาท เป็นเงนิ  380,160 บาท     
      โดยค านวณต ัง้จา่ยไว้  12 เดอืน 
 
 

      

  
   

เงนิคา่ตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก จ านวน 180,000 บาท 

  

      

    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 ัง้จา่ยไว้  12 เดอืน 
 
 

      

  
   

เงนิคา่ตอบแทนพเิศษนายก/รองนายก จ านวน 180,000 บาท 

  

      

   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 ัง้จา่ยไว้  12 เดอืน 

      

  
   

เงนิคา่ตอบแทนเลขานุการ/ทีป่รกึษานายกเทศมนตรี  จ านวน 207,360 บาท 

  

      

  1.เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลป่าซาง 
   อตัราเดอืนละ 10,080 บาท  เป็นเงนิ 120,960 บาท 
 2.ทีป่รกึษานายกเทศมนตรีต าบลป่าซาง 
    อตัราเดอืนละ  7,200 บาท  เป็นเงนิ 86,400 บาท 
    โดยค านวณต ัง้จา่ยไว้  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 ัง้จา่ยไว้  12 เดอืน 

      

  
   

เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า) รวม 5,302,930 บาท 

  
   

เงนิเดอืนพนกังาน จ านวน 3,924,820 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดอืนพนกังานเทศบาล พรอ้มท ัง้เงนิปรบัปรุง
เงนิเดอืน จ านวน  10  อตัรา โดยค านวณต ัง้จา่ยไว้  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 ัง้จา่ยไว้  12 เดอืน ตามประกาศคณะกรรมการ
พนกังานเทศบาลจงัหวดัล าพูน    เรือ่งหลกัเกณฑ์และเงือ่นไข
เกีย่วกบัอตัราเงนิเดอืนและวธิีการจา่ยเงนิเดอืนและประโยชน์ 
ตอบแทนอืน่ (ฉบบัที ่7) วนัที ่ 3  พฤษภาคม พ.ศ. 2559 
 
 

      

  
   

คา่จา้งลูกจา้งประจ า จ านวน 1,090,110 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งลูกจา้งประจ าพรอ้มท ัง้เงนิปรบัปรุง
เงนิเดอืน  จ านวน  5 อตัรา โดยค านวณต ัง้จา่ยไว้  12 เดอืน
ตามแผนอตัราก าลงั 3 ปี ( พ.ศ. 2561-2563 ) 
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งบด าเนินงาน รวม 3,220,400 บาท 

  
   

คา่ตอบแทน รวม 263,400 บาท 

  

   

คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กรปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ 

จ านวน 50,000 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เช่น เงนิประโยชน์ตอบแทนอื่น
จ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นส าหรบัพนกังานเทศบาล
ลูกจา้งประจ า พนกังานจา้งตามภารกจิ  พนกังานจ้างท ั่วไปเป็น
กรณีพิเศษ(เงินรางวลัประจ าปี)  ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
ประเมนิผลพนกังานเทศบาล   คา่ตอบแทนคณะกรรมการสอบ
คดัเลือกพนกังานเทศบาล  ฯลฯ 
 
 

      

  
   

คา่เชา่บา้น จ านวน 108,000 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนกังานเทศบาลซึ่งมีสิทธิเบิกค่า
เช่าบ้านไดต้ามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้าน
ของขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่  พ.ศ. 2548 และแกไ้ขเพิม่เตมิฯ 
 
 

      

  
   

เงนิชว่ยเหลือการศกึษาบตุร จ านวน 105,400 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ค่าบ ารุงการศึกษา 
และค่าธรรมเนียมการศกึษาต่าง ๆ ให้แก่ ผู้บริหาร พนกังาน
เทศบาล  ลูกจ้างประจ าของเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกจ่ายเงิน
ช่วยเหลือบุตร  ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร
ได ้ตามหนงัสอื กรมบญัชีกลาง ที ่กค 0422.32/ว 257   
ลงวนัที ่28 มถิุนายน 2559 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ ฯ 
 
 

      

  
   

คา่ใชส้อย รวม 1,547,000 บาท 

  
   

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร       

  
    

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร จ านวน 382,000 บาท 

  

      

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

      

  
   

รายจา่ยเกีย่วกบัการรบัรองและพธิีการ จ านวน 100,000 บาท 

  

      

  - คา่รบัรอง ไดแ้ก ่คา่อาหาร คา่เครือ่งดืม่ คา่ของขวญั คา่พมิพ์
เอกสาร คา่ใชจ้า่ยทีเ่กีย่วเน่ืองในการเล้ียงรบัรองท ัง้คา่บรกิาร
ดว้ยและคา่ใช้จา่ยอืน่ซึง่จ าเป็นตอ้งจา่ยทีเ่กีย่วเนื่องกบัการ
รบัรองเพือ่เป็นการตอ้นรบับคุคลหรือคณะบคุคลทีไ่ปนิเทศงาน
ตรวจงาน หรือเยีย่มชมหรือทศันศกึษาดงูาน จ านวน  
50,000บาท 
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   - คา่เล้ียงรบัรองไดแ้ก ่คา่อาหาร เครือ่งดืม่ตา่ง ๆ เครือ่งใช้  
ในการเล้ียงรบัรองและคา่บรกิารอืน่ ๆ     ซึง่จ าเป็นตอ้งจา่ยที่
เกีย่วกบัการเล้ียงรบัรองในการประชุมรวมถงึผูเ้ขา้ร่วมประชุม
อืน่ ๆ และเจา้หน้าทีท่ีเ่กีย่วขอ้งซึง่เขา้รว่มประชุม จ านวน
50,000 บาท ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 1 ของรายไดจ้รงิของปี 
งบประมาณที ่ลว่งมา โดยไมร่วมเงนิอดุหนุนเฉพาะกจิ  เงนิกู้
เงนิจา่ยขาดเงนิสะสม และเงนิทีม่ผีูอ้ทุศิให้  
(ตามหนงัสือที ่มท 0808.4/ว2381 ลงวนัที ่28 กรกฎาคม
2548)  (ปี 2561 รบัจรงิ 41,849,969.28  บาท) 
 
 
                                                         

   

รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ย
หมวดอืน่ๆ 

      

  
    

คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ จ านวน 150,000 บาท 

  

      

  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจกัร
และนอกราชอาณาจกัร  เชน่  คา่เบีย้เล้ียงการเดนิทาง    คา่เชา่ 
ทีพ่กั  คา่พาหนะ คา่ธรรมเนียมลงทะเบยีนตา่ง ๆ ของพนกังาน
เทศบาลตลอดจนลูกจา้งเทศบาล ฯ ทีม่ีความจ าเป็นตอ้งเดนิทาง
ไปตดิตอ่ราชการ  อบรมสมัมนา  สอบคดัเลือก และมีสทิธติาม
ระเบียบที่ราชการก าหนดถือปฏิบตัิตามระเบียบกระทรวง  
มหาดไทยว่าด้วยคา่ใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารบัการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2557 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยคา่ใช้จ่ายในการเดนิทางไปราชการ
ของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ พ.ศ. 2555 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ 
 
 

      

  
    

คา่ใชจ้า่ยในการเลือกต ัง้หรือการคดัสรร จ านวน 600,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการเลือกต ัง้หรือการคดัสรรของ
เทศบาลต าบลป่าซาง เชน่ คา่วสัดอุุปกรณ์ทีใ่ชส้ าหรบัการ
เลือกต ัง้ คา่ตอบแทนคณะกรรมการ และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ที่
จ าเป็นในการด าเนินการตามโครงการ  
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565)
ยุทธศาสตร์ที ่ 7  หน้าที ่ 157  ล าดบัที ่14 

      

  

    

โครงการเชดิชูเกียรตพินกังานลูกจา้งผูม้ีคณุธรรมจรยิธรรมใน
การปฏบิตัริาชการและใหบ้รกิารดเีดน่ 

จ านวน 10,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการเชดิชูเกียรตพินกังาน  
ลูกจา้ง  ผูม้คีณุธรรมจรยิธรรมในการปฏบิตัริาชการ และ
ใหบ้รกิารดเีดน่ เชน่  คา่วทิยากร คา่อาหาร  คา่สถานที ่  
คา่ป้ายไวนิล  คา่วสัดุอปุกรณ์ และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีจ่ าเป็น 
ในการด าเนินการตามโครงการ   
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใช้จา่ยใน
การฝึกอบรมและเขา้รบัการฝึกอบรมของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่
พ.ศ. 2557  
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565)
ยุทธศาสตร์ที ่  7 หน้าที ่153   ล าดบัที ่ 3 
 
 

      

  
    

โครงการตามนโยบายตา่ง ๆ ของรฐั จ านวน 30,000 บาท 
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  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการตามนโยบายตา่ง ๆ 
ของรฐั  เชน่ คา่สถานที ่คา่อาหาร คา่ป้ายไวนิล คา่วสัดุ  
และคา่ใชจ้า่ยอืน่ ๆ ทีจ่ าเป็นในการด าเนินการตามโครงการ   
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิจา่ย
คา่ใชจ้า่ยในการจดังาน การจดัการแขง่ขนักีฬาฯ ขององค์กร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใช้จา่ยใน
การฝึกอบรมและเขา้รบัการฝึกอบรมของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่
พ.ศ. 2557 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่(พ.ศ.2561-2565)  
ยุทธศาสตร์ที ่ 7  หน้าที ่ 162   ล าดบัที ่ 24 
 
 
 

      

  
    

โครงการเทศบาลพบประชาชน จ านวน 30,000 บาท 

  

      

  เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการเทศบาลพบประชาชน  เชน่   
คา่สนบัสนุนวทิยากร   คา่สถานที ่ คา่อาหาร  คา่ป้ายไวนิล   
คา่วสัดุ  และคา่ใช้จา่ยอืน่ ๆ ทีจ่ าเป็นในการด าเนินการตาม
โครงการ 
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิจา่ย
คา่ใชจ้า่ยในการจดังาน การจดัการแขง่ขนักีฬาฯ ขององค์กร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) 
ยุทธศาสตร์ที ่ 7  หน้าที ่155  ล าดบัที ่ 8 

      

  
    

โครงการปลูกตน้ไมเ้ฉลมิพระเกียรต ิ จ านวน 5,000 บาท 

  

      

  เพือ่เป็นคา่ใชจ่า่ยในการจดักจิกรรมตามโครงการปลูกตน้ไม้
เฉลมิพระเกียรต ิเชน่ คา่สนบัสนุนวทิยากร คา่สถานที่
คา่อาหาร  คา่ป้ายไวนิล  คา่วสัดุ และคา่ใชจ้า่ยอืน่ ๆ ทีจ่ าเป็น
ในการด าเนินการตามโครงการ  
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิจา่ย
คา่ใชจ้า่ยในการจดังาน การจดัการแขง่ขนักีฬาฯ ขององค์กร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) 
ยุทธศาสตร์ที ่ 7  หน้าที ่ 157  ล าดบัที ่ 15 
 
 

      

  

    

โครงการฝึกอบรมเพิม่พูนความรูแ้ละพฒันาทกัษะการปฏบิตัิ
ราชการ ส าหรบัพนกังานเทศบาล ลูกจา้ง ของเทศบาลต าบลป่าซาง 

จ านวน 20,000 บาท 

  

      

  เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการฝึกอบรมเพิม่พูนความรูแ้ละ
พฒันาทกัษะการปฏบิตัริาชการส าหรบัพนกังานเทศบาลลูกจา้ง   
ของเทศบาลต าบลป่าซาง เชน่ คา่วทิยากร คา่อาหาร คา่สถานที่
คา่ป้ายไวนิล  คา่วสัดุอปุกรณ์ และคา่ใชจ้า่ยอืน่ ๆ  ทีจ่ าเป็นใน
การด าเนินการตามโครงการ   
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใช้จา่ยใน
การฝึกอบรมและเขา้รบัการฝึกอบรมของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่
พ.ศ. 2557 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565)
ยุทธศาสตร์ที ่ 7 หน้าที ่ 162   ล าดบัที ่ 25 
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โครงการฝึกอบรมมาตรฐานคณุธรรมจรยิธรรมและเพิม่
ประสทิธภิาพ พนกังาน ลูกจา้ง เทศบาลต าบลป่าซาง 

จ านวน 20,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการฝึกอบรมมาตรฐาน
คณุธรรมจรยิธรรมและเพิม่ประสทิธภิาพพนกังาน   ลูกจา้ง
เทศบาลต าบลป่าซาง เชน่ คา่สนบัสนุนวทิยากร  คา่สถานที่
คา่อาหาร คา่ป้ายไวนิล คา่วสัดุ และคา่ใชจ้า่ยอืน่ ๆ ทีจ่ าเป็น 
ในการด าเนินการตามโครงการ 
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใช้จา่ยใน
การฝึกอบรมและเขา้รบัการฝึกอบรมของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่
พ.ศ. 2557 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) 
ยุทธศาสตร์ที ่ 7  หน้าที ่ 157  ล าดบัที ่ 12 
 
 
 
 
 

      

  

    

โครงการพฒันาศกัยภาพขา้ราชการดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสือ่สาร 

จ านวน 20,000 บาท 

  

      

  เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการพฒันาศกัยภาพขา้ราชการดา้น
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สารเชน่ คา่สนบัสนุนวทิยากร
คา่สถานที ่ คา่อาหาร  คา่ป้าย ไวนิลคา่วสัดุ  และคา่ใชจ้่ายอืน่ๆ
ทีจ่ าเป็นในการด าเนินการตามโครงการ   
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใช้จ่ายใน 
การฝึกอบรมและเขา้รบัการฝึกอบรมของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่
พ.ศ. 2557 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565)
ยุทธศาสตร์ที ่  7 หน้าที ่ 155  ล าดบัที ่ 6 
 
 

      

  
    

โครงการลดใชพ้ลงังาน จ านวน 20,000 บาท 

  

      

  เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการลดใชพ้ลงังาน  เชน่  คา่วสัดุ    
คา่สนบัสนุนวทิยากร คา่สถานที ่คา่อาหาร คา่ป้ายไวนลิ และ
คา่ใชจ้า่ย อืน่ ๆ ทีจ่ าเป็นในการด าเนินการตามโครงการ   
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใช้จา่ยใน
การฝึกอบรมและเขา้รบัการฝึกอบรมของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่
พ.ศ. 2557 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่(พ.ศ.2561-2565)  
ยุทธศาสตร์ที ่ 7  หน้าที ่ 153   ล าดบัที ่ 1 
 
 

      

  
    

โครงการวนัทอ้งถิน่ไทย จ านวน 10,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินกจิกรรมวนัทอ้งถิน่ไทย
เชน่ คา่สนบัสนุนวทิยากร คา่สถานที ่คา่อาหาร คา่ป้ายไวนิล 
คา่วสัดุ และคา่ใชจ้า่ยอืน่ ๆทีจ่ าเป็นในการด าเนินการตาม
โครงการ    
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิจา่ย
คา่ใชจ้า่ยในการจดังาน การจดัการแขง่ขนักีฬาฯ ขององค์กร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามประกาศในราชกจิจานุเบกษา
กระทรวงมหาดไทย/พระราชบญัญตักิ าหนดแผนและข ัน้ตอน

      

  



90 
 

การกระจายอ านาจใหแ้กอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.
2542  มาตรา 16 ขอ้ 11ขอ้ 16  
- เป็นไปพระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ.2496 แกไ้ขถงึฉบบั
ที ่13 พ.ศ.2552 มาตรา 50 (8) 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) 
ยุทธศาสตร์ที ่ 7  หน้าที ่ 157   ล าดบัที ่ 13 
 
 

    
โครงการวนัเทศบาล จ านวน 30,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินกจิกรรมตามโครงการวนั
เทศบาล เชน่ คา่สนบัสนุนวทิยากร  คา่สถานที ่ คา่อาหาร  คา่
ป้ายไวนิล  คา่วสัดุ  และคา่ใชจ้า่ยอืน่ ๆ ทีจ่ าเป็นในการ
ด าเนินการตามโครงการ    
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิจา่ย
คา่ใชจ้า่ยในการจดังาน การจดัการแขง่ขนักีฬาฯ ขององค์กร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามประกาศในราชกจิจานุเบกษา
กระทรวงมหาดไทย/พระราชบญัญตักิ าหนดแผนและข ัน้ตอน
การกระจายอ านาจใหแ้กอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.
2542 มาตรา 16ขอ้ 11  ขอ้ 16 
- เป็นไปพระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ.2496 แกไ้ขถงึฉบบั
ที ่13 พ.ศ.2552 มาตรา 50 (8) 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) 
ยุทธศาสตร์ที ่ 7  หน้าที ่156   ล าดบัที ่ 9 

      

  
    

โครงการสง่เสรมิท าการเกษตร 4.0 จ านวน 20,000 บาท 

  

      

  เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการสง่เสรมิท าการเกษตร 4.0   
เชน่ คา่สนบัสนุนวทิยากร คา่สถานที ่ คา่อาหาร คา่ป้ายไวนิล
คา่วสัดุ  และคา่ใช้จา่ยอืน่ ๆ  ทีจ่ าเป็นในการด าเนินการตาม
โครงการ   
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใช้จา่ยใน 
การฝึกอบรมและเขา้รบัการฝึกอบรมของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่
พ.ศ. 2557 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565)
ยุทธศาสตร์ที ่  7  หน้าที ่153  ล าดบัที ่ 2  
 
 

      

  
   

คา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซม จ านวน 100,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่บ ารุงรกัษาซ่อมแซมทรพัย์สนิของเทศบาลที่
ช ารุดเสยีหาย ใหส้ามารถใช้งานไดต้ามปกต ิ
 
 

      

  
   

คา่วสัด ุ รวม 460,000 บาท 

  
   

วสัดสุ านกังาน จ านวน 100,000 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุส านักงานและจดัซ้ือสิ่งของเครื่องใช้
ต่างๆ  เช่น  กระดาษ  ปากกา ดินสอ คลิป  เป็ก ไม้บรรทดั
กาว  ลวดเย็บ  เครื่องเย็บกระดาษ หนงัสือพิมพ์ สิ่งพิมพ์ที่ได้
จากการซ้ือหรือจ้างพิมพ์ พวงมาลา พานพุ่ม  ฯลฯ   ตลอดจน
สิง่ของเครือ่งใชท้ีจ่ าเป็นในส านกังาน 
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วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ จ านวน 20,000 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น หลอดไฟฟ้าสายไฟ 
เทปพนัสายไฟ  สวทิซ์ไฟฟ้า  ขาหลอดฟลูออเรสเซนต์   
เบรกเกอร์  บาลาสต์ ฯลฯ ส าหรบัซ่อมแซมหรือเปลีย่นอุปกรณ์
ไฟฟ้าทีช่ ารุดเสยีหาย 
 
 

      

  
   

วสัดงุานบา้นงานครวั จ านวน 70,000 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น  แปรง  ไม้กวาด
น ้ ายาล้างจาน  น ้ ายาล้างห้องน ้ า   สบู่  ผงซกัฟอก  แก้วน ้ า
จาน ชาม ฯลฯตลอดจนวสัดุอุปกรณ์อนัเกี่ยวเน่ืองกบัวสัดุงาน
บา้นงานครวั 
 
 

      

  
   

วสัดกุอ่สรา้ง จ านวน 30,000 บาท 

  

      

  เพือ่จ่ายเป็นค่าค้อน ตะปู  จอบ  เสียม  เลือ่ย  เหล็กเส้น  เหล็ก
ท่อ  กระเบื้องหลงัคา อิฐ  ปูน ปูนขาว  สี  ทินเนอร์ ไม้ต่างๆ
ตลบัเมตร  ลูกดิง่  ทอ่น ้า   ทอ่ปนู  อปุกรณ์ประปา  โถสว้ม อา่ง
ลา้งมอื  ลูกรงั ฯลฯ  ตลอดจนวสัดุอุปกรณ์อนัเกีย่วเน่ืองกบัวสัดุ
กอ่สรา้ง 
 
 
 
 

      

  
   

วสัดยุานพาหนะและขนสง่ จ านวน 40,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่แบตเตอรี ่ ยางใน  ยางนอก  สายไมล์  หวัเทียน
น ้ากล ั่น อะไหล่  ส าหรบัรถยนต์ รถจกัรยานยนต์เครือ่งจกัรกล
ตา่งๆ  ตลอดจนวสัดุอุปกรณ์อนัเกี่ยวเน่ืองกบัวสัดุยานพาหนะ
และขนสง่ 
 
 

      

  
   

วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ จ านวน 100,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่น ้ามนัดเีซล น ้ามนัเบนซนิ น ้ามนัซุปเปอร์ 
น ้ามนัเครือ่ง ฯลฯ ส าหรบัรถยนต์ รถจกัรยานยนต์
เครือ่งจกัรกลตา่งๆ ทีใ่ชใ้นราชการเทศบาลต าบลป่าซาง 
 
 

      

  
   

วสัดกุารเกษตร จ านวน 50,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่สารเคมป้ีองกนัและก าจดัศตัรูพืช   ปุ๋ ย  พนัธ์ไม้
ดอกไมป้ระดบั  ดนิส าหรบัปลูก สปรงิเกอร์  วสัดุเพาะช า ผา้ใบ
หรือผ้าพลาสติก ฯลฯ  ตลอดจนวสัดุอุปกรณ์อนัเกี่ยวเน่ืองกบั
วสัดกุารเกษตร 
 
 

      

  
   

วสัดโุฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 20,000 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษเขียนโปสเตอร์  สี  พู่กนั  ฟิล์ม   รูปสี
หรือขาวด าทีไ่ดจ้ากการลา้งอดั-ขยาย ไมอ้ดั  ป้ายผา้ ป้ายไวนิล
ฯลฯ   ตลอดจนวสัดุอุปกรณ์อนัเกี่ยวเน่ืองกบัวสัดุโฆษณาและ
เผยแพร ่

      

  



92 
 

 
 

   
วสัดคุอมพวิเตอร์ จ านวน 30,000 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าแผ่น หรือจานบนัทึกข้อมูล  เทปบนัทึกข้อมูล
หวัพิมพ์หรือแถบพิมพ์  เมาส์  ตลบัหมึกส าหรบัเครื่องพิมพ์ 
สายต่อพ่วงคอมพิวเตอร์  ฯลฯ  ตลอดจนวสัดุอุปกรณ์อนั
เกีย่วเน่ืองกบัวสัดคุอมพวิเตอร์ 
 
 

      

  
   

คา่สาธารณูปโภค รวม 950,000 บาท 

  
   

คา่ไฟฟ้า จ านวน 800,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่กระแสไฟฟ้าและคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้เกีย่วเนื่อง
กบัการใชบ้รกิารไฟฟ้า ของเทศบาลต าบลป่าซาง 
 
 

      

  
   

คา่น ้าประปา คา่น ้าบาดาล จ านวน 10,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่น ้าประปา และน ้าบาดาล ของเทศบาลต าบล 
ป่าซาง 
 
 

      

  
   

คา่บรกิารโทรศพัท์ จ านวน 100,000 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศพัท์และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวเนื่องกบั
การใช้บริการโทรศพัท์ในการตดิต่อประสานงานของเทศบาล
ต าบลป่าซาง 

      

  
   

คา่บรกิารไปรษณีย์ จ านวน 40,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ฝากสง่สิง่ของทางไปรษณีย์    ช าระคา่ฝากสง่
เป็นเงนิเชือ่รายเดอืน 

 

 
 

      

  
  

งบลงทุน รวม 162,200 บาท 

  
   

คา่ครุภณัฑ์ รวม 162,200 บาท 

  
   

ครุภณัฑ์ส านกังาน       

  
    

เกา้อีบ้นุวม  จ านวน  100  ตวั จ านวน 50,000 บาท 

  

      

  เพือ่จดัซ้ือเกา้อีบ้นุวม  จ านวน 100 ตวั ราคาตวัละ 500 บาท
รวมเป็นเงนิ 50,000 บาท (ตามราคาทอ้งตลาด/ราคาทอ้งถิน่) 
โดยมคีณุลกัษณะพื้นฐาน  ดงัน้ี 
1.เกา้อีส้ามารถซอ้นเก็บได้ 
2.โครงขาและโครงตวัท าดว้ยเหล็ก 
3.ชุบโครเมีย่ม 
4.ทีน่ ั่งและพนกัพงิ บฟุองน ้า หุม้ดว้ยหนงัเทียม 
5.ปลายขามยีาง หรือ พลาสตกิรองรบักนัรอยขว่นพื้น 
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้ง
และการบรหิารพสัดภุาครฐั พ.ศ.2560    
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565)
หน้าที ่ 181 ล าดบัที ่ 18 
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เครือ่งปรบัอากาศแบบแยกสว่น  แบบตดิผนงั (ระบบ  Inverter) 
ขนาด 24,000 บทีียู  จ านวน  2  เครือ่ง 

จ านวน 72,800 บาท 

  

      

  เพือ่จดัซ้ือเครือ่งปรบัอากาศแบบแยกสว่นชนิดต ัง้พื้นหรือแบบ
แขวน  ขนาด 24,000 บทีียู  จ านวน  2  เครือ่ง ราคาเครือ่งละ
36,400  บาท  รวมเป็นเงนิ  72,800 บาท (ตามรายละเอยีด
ราคามาตรฐานครุภณัฑ์  ธนัวาคม  2561) โดยมคีณุลกัษณะ
ดงัน้ี 
1) ขนาดทีก่ าหนดเป็นขนาดไมต่ ่ากว่า 24,000 บทีียู แบบแยก
สว่น           
2) ราคาทีก่ าหนดเป็นราคาทีร่วมคา่ตดิต ัง้           
3) เครือ่งปรบัอากาศทีม่คีวามสามารถในการท าความเย็น
ขนาดไมเ่กนิ 40,000 บทีียู  ตอ้งไดร้บัการรบัรองมาตรฐาน
ผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม และฉลากประหยดัไฟฟ้า
เบอร์ 5          
 4) ตอ้งเป็นเครือ่งปรบัอากาศทีป่ระกอบส าเร็จรูปท ัง้ชุด ท ัง้
หน่วยสง่ความเย็นและหน่วยระบายความรอ้นจากโรงงาน
เดยีวกนั           
5) มคีวามหน่วงเวลาการท างานของคอมเพรสเซอร์           
6) การจดัซ้ือเครือ่งปรบัอากาศขนาดอืน่ ๆ (นอกจากขอ้ 3)
นอกเหนือจากการพจิารณาดา้นราคาแล้ว เพือ่เป็นการ
ประหยดัพลงังานควรพจิารณาจดัซ้ือเครือ่งปรบัอากาศ ทีม่คีา่
ประสทิธภิาพพลงังานตามฤดูกาล (SEER) สงูกวา่ 
7)  การตดิต ัง้เครือ่งปรบัอากาศ                 
(1)  แบบแยกสว่น ประกอบดว้ย
อปุกรณ์ ดงัน้ี  สวติช์ 1 ตวั  ทอ่ทองแดงไปกลบัหุม้ฉนวน
ยาว 4 เมตร  สายไฟยาวไมเ่กนิ      15เมตร 
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้ง
และการบรหิารพสัดภุาครฐั พ.ศ.2560    
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565)
หน้าที ่ 181   ล าดบัที ่ 20 

 

 

      

  
   

ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์       

  

    

เครือ่งพมิพ์ Multifunction แบบฉีดหมกึพรอ้มตดิต ัง้ถงั 
หมกึพมิพ์ (Ink Tank Printer)  จ านวน  1  เครือ่ง 

จ านวน 8,000 บาท 

  

      

  เพือ่จดัซ้ือ เครือ่งพมิพ์ Multifunction แบบฉีดหมกึพรอ้ม
ตดิต ัง้ถงัหมกึพมิพ์ (Ink Tank Printer) จ านวน 1 เครือ่ง
ราคา 8,000 บาท(ตามเกณฑ์ราคากลางและคณุลกัษณะ
พื้นฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ ฉบบัเดอืน
มนีาคม 2562 ประกาศ ณ วนัที ่15 มนีาคม 2562)  โดยมี
คณุลกัษณะพื้นฐาน ดงัน้ี 
- เป็นอปุกรณ์ทีม่คีวามสามารถเป็น Printer,Copier, 
Scanner และ Fax ภายในเครือ่งเดยีวกนั 
- เป็นเครือ่งพมิพ์แบบฉีดหมกึพรอ้มตดิต ัง้ถงัหมกึพมิพ์  
(Ink Tank Printer) จากโรงงานผูผ้ลติ  
- มคีวามละเอยีดในการพมิพ์ไมน้่อยกวา่ 1,200x1,200 dpi 
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- มคีวามเร็วในการพมิพ์ขาวด า ส าหรบักระดาษ A4 ไมน้่อย
กวา่ 27 หน้าตอ่นาที (ppm) หรือ 8 ภาพตอ่ นาท ี(ipm)  
- มคีวามเร็วในการพมิพ์สสี าหรบักระดาษ A4 ไมน้่อย
กวา่ 15 หน้าตอ่นาที (ppm) หรือ 5 ภาพตอ่นาที (ipm) 
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวด า-ส)ี ได ้ 
- มคีวามละเอยีดในการสแกนสงูสดุไมน้่อย
กวา่ 1,200x1,200 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 หรือดกีวา่
จ านวนไมน้่อยกวา่ 1 ชอ่ง  
- มชีอ่งเชือ่มตอ่ระบบเครือขา่ย (Network Interface)
แบบ 10/100 Base-T  หรือดกีวา่ จ านวน ไมน้่อยกวา่ 1 ชอ่ง 
 - สามารถใชง้านผา่นเครือขา่ยไรส้าย Wi-Fi  
(IEEE 802.11b, g, n)ได ้ 
- มถีาดใสก่ระดาษไดไ้มน้่อยกวา่ 100 แผน่  
- สามารถใชไ้ดก้บั A4, Letter, Legal และ Custom   
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้ง
และการบรหิารพสัดภุาครฐั พ.ศ.2560    
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565)
หน้าที ่  181   ล าดบัที ่ 24 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
 

      

  

    

อปุกรณ์อา่นบตัรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) 
จ านวน  2  เครือ่ง 

จ านวน 1,400 บาท 

  

      

  เพือ่จดัซ้ืออปุกรณ์อา่นบตัรแบบอเนกประสงค์ 
(Smart Card Reader) จ านวน  2  เครือ่ง ราคาเครือ่งละ
700 บาท  รวมเป็นเงนิ 1,400 บาท  (ตามเกณฑ์ราคากลาง
และคณุลกัษณะพื้นฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ฉบบัเดอืน
มนีาคม 2562ประกาศ ณ วนัที ่15 มนีาคม 2562)โดยมี
คณุลกัษณะพื้นฐาน ดงัน้ี 
- สามารถอา่นและเขยีนขอ้มลูในบตัรแบบอเนกประสงค์  
(Smart Card) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 7816 ได ้  
- มคีวามเร็วสญัญาณนาฬกิาไมน้่อยกวา่ 4.8 MHz  
- สามารถใชง้านผา่นชอ่งเชือ่มตอ่ (Interface) แบบ USB ได ้
- สามารถใชก้บับตัรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ทีใ่ช้
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แรงดนัไฟฟ้าขนาด 5 Volts, 3 Volts และ  1.8 Volts  
ไดเ้ป็นอยา่งน้อย 
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้ง
และการบรหิารพสัดภุาครฐั พ.ศ.2560    
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565)
หน้าที ่  181    ล าดบัที ่ 25 
 
 

   
คา่บ ารุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ์       

  
    

คา่บ ารุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ์ จ านวน 30,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่บ ารุงรกัษาครุภณัฑ์ขนาดใหญท่ีช่ ารุดเสียหาย  
ใหส้ามารถใชง้านไดต้ามปกต ิ
 
 

      

  
  

งบรายจา่ยอืน่ รวม 30,000 บาท 

  
   

รายจา่ยอืน่ รวม 30,000 บาท 

  
   

รายจา่ยอืน่       

  
    

คา่จา้งทีป่รกึษาเพือ่วจิยัประเมนิผล จ านวน 30,000 บาท 

  

      

  จา้งทีป่รกึษาเพือ่ศกึษาวจิยัประเมนิผล เพือ่จา่ยเป็นคา่จ้าง 
องค์กรหรือสถาบนัทีเ่ป็นกลางเพือ่เป็นผูด้ าเนินการส ารวจ 
ความพงึพอใจของผูร้บับรกิาร ตามมตกิารประเมนิที ่ก.ท.
ก าหนด   
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565)
ยุทธศาสตร์ที ่ 7  หน้าที ่ 156  ล าดบัที ่ 10 
 
 

      

  
  

งบเงนิอุดหนุน รวม 10,000 บาท 

  
   

เงนิอดุหนุน รวม 10,000 บาท 

  
   

เงนิอดุหนุนสว่นราชการ       

  
    

อดุหนุนทีท่ าการปกครองอ าเภอป่าซาง จ านวน 10,000 บาท 

  

      

  อดุหนุนทีท่ าการปกครองอ าเภอป่าซาง 
1.งานรฐัพธิี    จ านวน   10,000 บาท  
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิอุดหนุน
ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ 2559  
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565)
ยุทธศาสตร์ที ่  7  หน้าที ่ 156   ล าดบัที ่10 
 
 

 
 

      

  
 

งานวางแผนสถติแิละวชิาการ รวม 3,567,650 บาท 

  
  

งบบุคลากร รวม 1,973,450 บาท 

  
   

เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,973,450 บาท 

  
   

เงนิเดอืนพนกังาน จ านวน 1,671,950 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดอืนพนกังานเทศบาล พรอ้มท ัง้เงนิปรบัปรุง
เงนิเดอืน จ านวน  5  อตัรา โดยค านวณต ัง้จา่ยไว้ 12 เดอืน
ตามแผนอตัราก าลงั 3 ปี ( พ.ศ. 2561-2563 )  
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เงนิประจ าต าแหน่ง จ านวน 78,000 บาท 

  

      

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

      

  

   

 
คา่จา้งลูกจา้งประจ า 

จ านวน 223,500 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเ ป็นค่าจ้ าง ลูกจ้างประจ าพร้อมท ั้ง เงินปร ับปรุง
เงินเดือน จ านวน  1 อตัรา โดยค านวณต ัง้จ่ายไว้ 12 เดือน
ตามแผนอตัราก าลงั 3 ปี ( พ.ศ. 2561-2563 ) 
 
 

      

  
  

งบด าเนินงาน รวม 1,500,200 บาท 

  
   

คา่ตอบแทน รวม 183,200 บาท 

  
   

คา่เชา่บา้น จ านวน 150,000 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนกังานเทศบาลซึ่งมีสิทธิเบิกค่า 
เช่าบ้าน ไดต้ามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบา้น
ของขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่  พ.ศ. 2548 และแกไ้ขเพิม่เตมิฯ 
 
 

      

  
   

เงนิชว่ยเหลือการศกึษาบตุร จ านวน 33,200 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ค่าบ ารุงการศึกษา 
และค่าธรรมเนียมการศกึษาต่าง ๆ ให้แก่ ผู้บริหาร พนกังาน
เทศบาล  ลูกจ้างประจ าของเทศบาล  ซึ่งมีสิทธิเบิกจ่ายเงิน
ช่วยเหลือบุตร  ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร
ได้ ตามหนงัสือ กรมบญัชีกลาง ที่ กค 0422.32/ว 257 ลง
วนัที ่28 มถิุนายน 2559  และแกไ้ขเพิม่เตมิฯ 
 
 
 

      

  
   

คา่ใชส้อย รวม 1,042,000 บาท 

  
   

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร       

  
    

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร จ านวน 672,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยคา่โฆษณาและเผยแพร่  คา่ถา่ยเอกสาร  คา่เย็บหนงัสอื
หรือเขา้ปกหนงัสอื คา่จา้งเหมาบรกิาร  คา่ธรรมเนียมตา่งๆ
คา่ใชจ้า่ยในการด าเนินคดตีามค าพพิากษา ฯลฯ 
 
 

      

  

   

รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ย
หมวดอืน่ๆ 

      

  
    

คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ จ านวน 70,000 บาท 
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  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดนิทางไปราชการในราชอาณา 
จกัรและนอกราชอาณาจกัร  เช่น  คา่เบี้ยเล้ียงการเดนิทาง ค่า
เช่าทีพ่กั  ค่าพาหนะ  ค่าธรรมเนียมลงทะเบียนต่าง ๆ  ของ
พนกังานเทศบาลตลอดจนลูกจ้างเทศบาล ฯ ที่มีความจ าเป็น 
ตอ้งเดนิทางไปตดิตอ่ราชการ  อบรมสมัมนา  สอบคดัเลือกและ
มีสทิธิตามระเบียบที่ราชการก าหนด   ถือปฏบิตัติามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยคา่ใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เขา้รบัการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิน่ พ.ศ. 2557   และ
ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยคา่ใช้จ่ายในการเดนิทางไป
ราชการของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ พ.ศ. 2555 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ 

      

  
    

โครงการจดัท าแผนพฒันาของเทศบาลต าบลป่าซาง จ านวน 20,000 บาท 

  

      

  เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยโครงการจดัท าแผนพฒันาของเทศบาลต าบล
ป่าซาง เชน่ คา่ถา่ยเอกสาร  คา่อาหาร  คา่อาหารวา่งพรอ้ม
เครือ่งดืม่คา่ป้ายไวนิล คา่วสัดอุปุกรณ์  และคา่ใชจ้า่ยอืน่ ๆ ที่
จ าเป็นในการด าเนินการตามโครงการ  
- เป็นไปตามพระราชบญัญตักิ าหนดแผนและข ัน้ตอนการ
กระจายอ านาจใหแ้กอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542
มาตรา 16  
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการจดัท าแผน 
พฒันาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2548 และที่
แกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2)พ.ศ 2559  (ฉบบัที ่3)  พ.ศ 2561
และหนงัสอืซกัซอ้มทีเ่กีย่วขอ้ง 
- เป็นไปตามตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ย 
ในการฝึกอบรมและเขา้รบัการฝึกอบรมของเจา้หน้าที่
ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2557 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561- 2565)
ยุทธศาสตร์ที ่ 7 หน้าที ่ 159    ล าดบัที ่19 
 
 

      

  
    

โครงการด าเนินงานศนูย์ชว่ยเหลือประชาชนเทศบาลต าบลป่าซาง จ านวน 50,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยโครงการด าเนินงานศนูย์ชว่ยเหลือ
ประชาชนเทศบาลต าบลป่าซาง   เชน่  การใหค้วามชว่ยเหลือ
ประชาชนทีไ่ดร้บัความเดอืดรอ้น ดา้นสาธารณภยั  ดา้นการ
สง่เสรมิพฒันาคณุภาพชีวติ  ดา้นการป้องกนัและควบคุม
โรคตดิตอ่  หรือดา้นอืน่ ๆ  โดยอาจมอบเป็นสิง่ของหรือจา่ย
เป็นเงนิ 
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยเพือ่
การชว่ยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าทีข่ององค์กรปกครอง
สว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2560 แกไ้ขเพิม่เตมิ ฉบบัที ่2 พ.ศ.2561 
-เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565)
ยุทธศาสตร์ที ่  7  หน้าที ่  165   ล าดบัที ่ 10 
 
 
 
 
 
 

      

  

    

โครงการประชุมเชงิปฏบิตักิารเพือ่ประชาคมแผนพฒันาทอ้งถิน่/
แผนชุมชน เทศบาลต าบลป่าซาง 

จ านวน 40,000 บาท 

          เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินงานตามโครงการประชุม       
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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 
- เป็นไประเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการจดัท าแผน 
พฒันาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2548 และที่
แกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2)พ.ศ 2559  (ฉบบัที ่3) พ.ศ 2561
และหนงัสอืซกัซอ้มทีเ่กีย่วขอ้ง 
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใช้จา่ยใน 
การฝึกอบรมและเขา้รบัการฝึกอบรมของเจา้หน้าที่
ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2557 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) 
ยุทธศาสตร์ที ่ 7  หน้าที ่ 154   ล าดบัที ่ 5 
 
 

    
โครงการป่าซางเมอืงน่าอยูเ่ปิดประตสููอ่าเซียน จ านวน 40,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการป่าซางเมอืงน่าอยูเ่ปิดประตู 
สูอ่าเซียน  เชน่ คา่สนบัสนุนกจิกรรม  คา่ป้ายไวนิล  คา่สถานที่
คา่วสัดุอปุกรณ์   คา่อาหารว่างพรอ้มเครือ่งดืม่ คา่วทิยากร  คา่
ถา่ยเอกสาร  และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีจ่ าเป็นในการด าเนินการตาม
โครงการ   
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใช้จา่ยใน
การฝึกอบรมและเขา้รบัการฝึกอบรมของเจา้หน้าที่
ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2557 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565)
ยุทธศาสตร์ที ่  2  หน้าที ่ 114   ล าดบัที ่2  
 
 

      

  
    

โครงการเผยแพรก่ฎหมายแกป่ระชาชน จ านวน 20,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินงานตามโครงการเผยแพร่
กฎหมายแกป่ระชาชน  เชน่ คา่วทิยากร  คา่ถา่ยเอกสาร  คา่
วสัดอุุปกรณ์  คา่อาหาร  คา่อาหารวา่งพรอ้มเครือ่งดืม่  คา่ป้าย
ผา้/ป้ายไวนิล  และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีจ่ าเป็นในการด าเนินการ
ตามโครงการ    
- เป็นไปตามพระราชบญัญตัขิอ้มูลขา่วสารของราชการ พ.ศ.
2540 
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาวา่ดว้ยหลกัเกณฑ์และวธิีการ
บรหิารกจิการบา้นเมืองทีด่ี พ.ศ.2546 
-เป็นไปตามรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช  
2560 
-เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใช้จา่ยใน
การฝึกอบรมและเขา้รบัการฝึกอบรมของเจา้หน้าที่
ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2557 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561- 2565)
ยุทธศาสตร์ที ่7  หน้าที ่158  ล าดบัที ่16  
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โครงการพฒันาศกัยภาพคณะกรรมการจดัท าแผนพฒันา 
คณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันา เทศบาลต าบล
ป่าซาง 

จ านวน 50,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการพฒันาศกัยภาพ
คณะกรรมการจดัท าแผนพฒันา คณะกรรมการตดิตามและ
ประเมนิผลแผนพฒันา เทศบาลต าบลป่าซาง เชน่ คา่ถา่ย
เอกสาร คา่พาหนะ คา่สนบัสนุนวทิยากร  คา่สถานทีค่า่อาหาร
คา่ป้ายไวนิล  คา่วสัดุอปุกรณ์ และคา่ใชจ้า่ยอืน่ ๆ ทีจ่ าเป็นใน
การด าเนินการตามโครงการ  
- เป็นไปตามพระราชบญัญตักิ าหนดแผนและข ัน้ตอนการ
กระจายอ านาจใหแ้กอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542
มาตรา 16  
- เป็นไประเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการจดัท าแผน 
พฒันาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2548 และที่
แกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2)พ.ศ 2559  (ฉบบัที ่3) พ.ศ 2561
และหนงัสอืซกัซอ้มทีเ่กีย่วขอ้ง 
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใช้จา่ยใน
การฝึกอบรมและเขา้รบัการฝึกอบรมของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่
พ.ศ. 2557 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561- 2565)
ยุทธศาสตร์ที ่ 7  หน้าที ่ 158   ล าดบัที ่ 18 
 
 

      

  
    

โครงการพฒันาศนูย์บรกิารประชาชน จ านวน 10,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการพฒันาศนูย์บรกิาร
ประชาชน เชน่   คา่ป้ายไวนิล คา่วสัดุอปุกรณ์ คา่อาหารวา่ง
พรอ้มเครือ่งดืม่ คา่วทิยากร คา่ถา่ยเอกสาร และคา่ใชจ้า่ยอืน่ ๆ
ทีจ่ าเป็นในการด าเนินการตามโครงการ   
- เป็นไปตามพระราชบญัญตัขิอ้มูลขา่วสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540  
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาวา่ดว้ยหลกัเกณฑ์และวธิีบรหิาร
กจิการบา้นเมอืงทีด่ี พ.ศ. 2546  
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใช้จา่ยใน
การฝึกอบรมและเขา้รบัการฝึกอบรมของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่
พ.ศ. 2557 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565)
ยุทธศาสตร์ที ่7   หน้าที ่  158   ล าดบัที ่ 17 

      

  
    

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 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561- 2565)
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ยุทธศาสตร์ที ่  2  หน้าที ่  115  ล าดบัที ่  7 

   
คา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซม จ านวน 20,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่บ ารุงรกัษาซ่อมแซมทรพัย์สนิของเทศบาลที่
ช ารุดเสยีหาย ใหส้ามารถใช้งานไดต้ามปกต ิ
 
 

      

  
   

คา่วสัด ุ รวม 275,000 บาท 

  
   

วสัดสุ านกังาน จ านวน 40,000 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุส านกังานและจดัซ้ือสิง่ของเครื่องใช้ต่างๆ
เช่น กระดาษ ปากกา ดนิสอ  คลิป  เป็ก กาว ลวดเย็บ  เครื่อง
เย็บกระดาษ  หนงัสือพิมพ์  สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซ้ือหรือจ้าง
พมิพ์ฯลฯ ตลอดจนสิง่ของเครือ่งใชท้ีจ่ าเป็นในส านกังาน 

      

  
   

วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ จ านวน 80,000 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟ 
เทปพนัสายไฟ   เบรกเกอร์ ขาหลอดฟลูออเรสเซนต์ สวิทซ์
ไฟฟ้า  บาลาสต์ ฯลฯ ส าหรบัซ่อมแซมหรือเปลี่ยนอุปกรณ์
ไฟฟ้าทีช่ ารุดเสยีหาย 
 
 

      

  
   

วสัดกุอ่สรา้ง จ านวน 5,000 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าค้อน  ตะปู  จอบ เสียม เลื่อย  เหล็กเส้น  เหล็ก
ท่อ กระเบื้องหลงัคา อฐิ  ปูน  ปูนขาว  สี  ทนิเนอร์  ตลบัเมตร
ไม้ต่าง ๆ  ลูกดิง่  ท่อน ้า  ท่อปูน อุปกรณ์ประปา  โถสว้ม  อ่าง
ล้างมือ  ลูกรงั ฯลฯ   ตลอดจนวสัดุอุปกรณ์อนัเกี่ยวเน่ืองกบั
วสัดกุอ่สรา้ง 
 
 

      

  
   

วสัดยุานพาหนะและขนสง่ จ านวน 5,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่แบตเตอรี ่ ยางใน  ยางนอก  สายไมล์  หวัเทียน
น ้ากล ั่น อะไหล่ฯลฯ รถจกัรยานยนต์  รถยนต์เครื่องจกัรกล
ตา่งๆ  ตลอดจนวสัดุอุปกรณ์อนัเกี่ยวเน่ืองกบัวสัดุยานพาหนะ
และขนสง่ 

      

  
   

วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ จ านวน 5,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่น ้ามนัดเีซล  น ้ามนัซุปเปอร์  น ้ามนัเบนซนิ
น ้ามนัเครือ่ง  ส าหรบัรถจกัรยานยนต์  รถยนต์เครือ่งจกัรกล
ตา่ง ๆ ทีใ่ชใ้นราชการกองวชิาการและแผนงาน 

      

  
   

วสัดโุฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 100,000 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษเขียนโปสเตอร์  สี  พู่กนั  ฟิล์ม   รูปสี
หรือขาวด าทีไ่ดจ้ากการลา้งอดั-ขยาย ไมอ้ดั  ป้ายผา้ ป้ายไวนิล
ฯลฯ  ตลอดจนวสัดุอุปกรณ์อนัเกี่ยวเน่ืองกบัวสัดุโฆษณาและ
เผยแพร ่
 
 

      

  
   

วสัดคุอมพวิเตอร์ จ านวน 40,000 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าแผ่น หรือจานบนัทึกข้อมูล เทปบนัทึกข้อมูล
หวัพมิพ์หรือแถบพมิพ์  เมาส์  ตลบัหมกึส าหรบัเครือ่งพมิพ์สาย
ตอ่พ่วงคอมพวิเตอร์ ฯลฯ  ตลอดจนวสัดุอุปกรณ์อนัเกี่ยวเน่ือง
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กบัวสัดคุอมพวิเตอร์ 

 

 

 

  
งบลงทุน รวม 54,000 บาท 

  
   

คา่ครุภณัฑ์ รวม 54,000 บาท 

  
   

ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร ่       

  
    

หมอ้แปลงสญัญานเสยีง  จ านวน  2  เครือ่ง จ านวน 14,000 บาท 

  

      

  เพือ่จดัซ้ือหมอ้แปลงสญัญานเสยีง จ านวน 2  เครือ่ง ราคา
เครือ่งละ 7,000 บาท รวมเป็นเงนิ 14,000 บาท (ตามราคา
ทอ้งตลาด/ราคาทอ้งถิน่)  โดยมคีณุลกัษณะ ดงัน้ี 
1.ไลน์แมข่า่ย  ขนาดไมต่ ่ากวา่ 1,000 วตัต์ 
2. ความตา้นทานทางขาเขา้  4-8 โอมห์ 
3. ความตา้นทานางขาออก  70-150 โอมห์ 
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้ง
และการบรหิารพสัดภุาครฐั พ.ศ.2560 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565)
หน้าที ่ 185   ล าดบัที ่ 47 

      

  
    

แอมป์ขยายเสยีง  จ านวน  2 ตวั จ านวน 40,000 บาท 

  

      

  เพือ่จดัซ้ือแอมป์ขยายเสยีง จ านวน 2 ตวั   
ราคาตวัละ 20,000 บาท  รวมเป็นเงนิ 40,000 บาท  
(ตามราคาทอ้งตลาด/ราคาทอ้งถิน่)  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 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565)
หน้าที ่ 185   ล าดบัที ่48  

 

      

  
  

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 
-เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิอุดหนุน
ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ 2559  
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565)
ยุทธศาสตร์ที ่ 7  หน้าที ่ 162    ล าดบัที ่ 27 
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งานบรหิารงานคลงั รวม 5,614,400 บาท 

  
  

งบบุคลากร รวม 4,525,000 บาท 

  
   

เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า) รวม 4,525,000 บาท 

  
   

เงนิเดอืนพนกังาน จ านวน 4,109,150 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดอืนพนกังานเทศบาล พรอ้มท ัง้เงนิปรบัปรุง
เงนิเดอืน จ านวน  11 อตัรา โดยค านวณต ัง้จา่ยไว้  12 เดอืน
ตามแผนอตัราก าลงั 3 ปี ( พ.ศ. 2561-2563 )  
 
 

      

  
   

เงนิเพิม่ตา่ง ๆ ของพนกังาน จ านวน 67,200 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิเพิม่ตา่ง ๆ ของพนกังาน  ดงัน้ี 
(1) คา่ตอบแทนรายเดอืนผูอ้ านวยการกองคลงั   
(นกับรหิารงานคลงัระดบักลาง)  ในอตัราเดอืนละ 
5,600 บาท จ านวน 12 เดอืนเป็นเงนิ 67,200 บาท 
(ตามประกาศคณะกรรมการพนกังานเทศบาลจงัหวดัล าพูน
เรือ่งหลกัเกณฑ์และเงือ่นไขเกีย่วกบัอตัราเงนิเดอืนและวธิีการ
จา่ยเงนิเดอืนและประโยชน์ตอบแทนอืน่(ฉบบัที่ 7)ลงวนัที ่ 3
พฤษภาคม 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 ัง้จา่ยไว้ 12 เดอืน  ตามประกาศคณะกรรมการ
พนกังานเทศบาลจงัหวดัล าพูน   เรือ่งหลกัเกณฑ์และเงือ่นไข
เกีย่วกบัอตัราเงนิเดอืนและวธิีการจา่ยเงนิเดอืนและประโยชน์
ตอบแทนอืน่(ฉบบัที ่7) ลงวนัที ่ 3พฤษภาคม พ.ศ. 2559 
 
 

      

  
   

คา่จา้งลูกจา้งประจ า จ านวน 227,450 บาท 

  

      

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

      

  
  

งบด าเนินงาน รวม 1,037,200 บาท 

  
   

คา่ตอบแทน รวม 402,200 บาท 
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คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กรปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ 

จ านวน 82,200 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ ไดแ้ก ่คา่ตอบแทนคณะกรรมการ
เปิดซองสอบราคา  ฯลฯ 

      

  
   

คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ จ านวน 30,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการให้แก ่
พนกังาน ลูกจ้างประจ า  และพนกังานจ้าง ทีม่าปฏบิตังิานนอก
เวลาราชการ 

      

  
   

คา่เชา่บา้น จ านวน 240,000 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนกังานเทศบาลซึ่งมีสิทธิเบิกค่า
เช่าบ้านไดต้ามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบา้น
ของขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่  พ.ศ. 2548 และแกไ้ขเพิม่เตมิฯ 

      

  
   

เงนิชว่ยเหลือการศกึษาบตุร จ านวน 50,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิชว่ยเหลือการศกึษาบตุร คา่บ ารุงการศกึษา 
และค่าธรรมเนียมการศกึษาต่าง ๆ ให้แก่ ผู้บริหาร พนกังาน
เทศบาล  ลูกจ้างประจ าของเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกจ่ายเงิน
ช่วยเหลือบุตร  ซึ่งมีสทิธเิบกิเงนิคา่ช่วยเหลือการศกึษาบุตรได้
ตามหนังสื อ   กรมบ ัญชี ก ลา ง    ที่  กค  0422.32/ว  257 
ลงวนัที ่ 28  มถิุนายน 2559  และแกไ้ขเพิม่เตมิฯ 
 
 

      

  
   

คา่ใชส้อย รวม 460,000 บาท 

  
   

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร       

  
    

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร จ านวน 400,000 บาท 

  

      

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

      

  

   

รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ย
หมวดอืน่ๆ 

      

  
    

คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ จ านวน 50,000 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดนิทางไปราชการในราชอาณา 
จกัรและนอกราชอาณาจกัร เช่น ค่าเบี้ยเล้ียงการเดินทาง  ค่า
เช่าที่พกั  ค่าพาหนะ  ค่าธรรมเนียมลงทะเบียนต่าง ๆ ของ
พนกังานเทศบาลตลอดจนลูกจ้างเทศบาล ฯ  ที่มีความจ าเป็น 
ตอ้งเดนิทางไปตดิตอ่ราชการ อบรมสมัมนา สอบคดัเลือก และ
มีสิทธิตามระเบียบที่ราชการก าหนด  ถือปฏิบตัิตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยคา่ใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารบัการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  และ
ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยคา่ใช้จ่ายในการเดนิทางไป
ราชการของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ พ.ศ. 2555 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ 

      

  
   

คา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซม จ านวน 10,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่บ ารุงรกัษาซ่อมแซมทรพัย์สนิของเทศบาลที่
ช ารุดเสยีหาย ใหส้ามารถใช้งานไดต้ามปกต ิ       

  
   

คา่วสัด ุ รวม 175,000 บาท 
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วสัดสุ านกังาน จ านวน 120,000 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุส านกังานและจดัซ้ือสิง่ของเครื่องใช้ตา่ง ๆ
เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ คลิป  เป็ก  กาว ลวดเย็บเครื่อง
เย็บกระดาษ  หนงัสือพิมพ์  สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซ้ือหรือจ้าง
พมิพ์ ฯลฯ   ตลอดจนสิง่ของเครือ่งใชท้ีจ่ าเป็นในส านกังาน 
 
 

      

  
   

วสัดยุานพาหนะและขนสง่ จ านวน 5,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่แบตเตอรี ่ ยางใน  ยางนอก  สายไมล์  หวัเทียน
น ้ากล ั่น อะไหล่ ฯลฯ รถยนต์ รถจกัรยานยนต์เครื่องจกัรกล
ต่างๆ ตลอดจนวสัดุอุปกรณ์อนัเกี่ยวเน่ืองกบัวสัดุยานพาหนะ
และขนสง่ 

      

  
   

วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ จ านวน 10,000 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่า น ้ามนัดีเซล  น ้ามนัเบนซิน  น ้ามนัซุปเปอร์
น ้ามนัเครือ่ง ส าหรบัรถจกัรยานยนต์ รถยนต์  ทีใ่ช้ในราชการ
กองคลงั 
 
 

      

  
   

วสัดโุฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 10,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่กระดาษเขยีนโปสเตอร์ ส ี พูก่นั  ฟิล์ม รูปสีหรือ
ขาวด าที่ได้จากการล้างอดั-ขยาย ไม้อดั  ป้ายผ้า  ป้ายไวนิล
ฯลฯ  ตลอดจนวสัดุอุปกรณ์อนัเกี่ยวเน่ืองกบัวสัดุโฆษณาและ
เผยแพร ่

      

  
   

วสัดคุอมพวิเตอร์ จ านวน 30,000 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าแผ่น หรือจานบนัทึกข้อมูล  เทปบนัทึกข้อมูล   
หวัพิมพ์หรือแถบพิมพ์  ตลบัหมึกส าหรบัเครื่องพิมพ์  เมาส์ 
สายต่อพ่วงคอมพิวเตอร์  ฯลฯ  ตลอดจนว ัสดุอุปกรณ์อนั
เกีย่วเน่ืองกบัวสัดคุอมพวิเตอร์ 
 
 

      

  
  

งบลงทุน รวม 52,200 บาท 

  
   

คา่ครุภณัฑ์ รวม 52,200 บาท 

  
   

ครุภณัฑ์ส านกังาน       

  
    

เกา้อีท้ างาน  จ านวน  2  ตวั จ านวน 3,600 บาท 

  

      

  เพือ่จดัซ้ือเกา้อีท้ างาน  จ านวน  2  ตวั  ตวัละ 1,800 บาท  
รวมเป็นเงนิ 3,600 บาท  (ตามราคาทอ้งตลาด/ราคาทอ้งถิน่)
โดยมคีณุลกัษณะ ดงัน้ี 
1. มพีนกัพงิ 
2. มลีอ้เลือ่น 
3. ปรบัระดบั สงู - ต ่า ได ้
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้ง
และการบรหิารพสัดภุาครฐั พ.ศ.2560 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565)
หน้าที ่ 183   ล าดบัที ่38  
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ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์       

  

    

เครือ่งคอมพวิเตอร์ ส าหรบังานส านกังาน * (จอแสดงภาพขนาด
ไมน้่อยกวา่ 19 นิ้ว) 

จ านวน 17,000 บาท 

  

      

  เพือ่จดัซ้ือเครือ่งคอมพวิเตอร์ ส าหรบังานส านกังาน  
* (จอแสดงภาพขนาดไมน้่อยกวา่ 19 นิ้ว)ราคา 17,000 บาท
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลกัษณะพื้นฐานครุภณัฑ์
คอมพวิเตอร์ ฉบบัเดอืนมนีาคม 2562 ประกาศ ณ วนัที ่
15 มนีาคม 2562)  โคยมคีุณลกัษณะพื้นฐาน  ดงัน้ี  
- มหีน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้่อยกวา่ 4 แกนหลกั 
 (4 core) มคีวามเร็วสญัญาณนาฬกิาพ้ืนฐาน ไมน้่อยกวา่
3.1 GHz หรือดกีวา่ จ านวน 1 หน่วย   
- มหีน่วยความจ าหลกั (RAM) ชนิด DDR4 หรือดกีวา่ มี
ขนาดไมน้่อยกวา่ 4 GB   
- มหีน่วยจดัเก็บขอ้มลู ชนิด SATA หรือดกีวา่ ขนาดความจุ
ไมน้่อยกวา่ 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความ
จุไมน้่อยกวา่ 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 านวน ไมน้่อย
กวา่ 1 ชอ่ง  
- มชีอ่งเชือ่มตอ่ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดกีวา่ 
 ไมน้่อยกวา่ 3 ชอ่ง  
- มแีป้นพมิพ์และเมาส์  
- มจีอแสดงภาพขนาดไมน้่อยกวา่ 19 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย    
-เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้ง
และการบรหิารพสัดภุาครฐั พ.ศ.2560 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565)
หน้าที ่ 183    ล าดบัที ่ 34 
 
 
 

      

  

    

เครือ่งพมิพ์แบบฉีดหมกึ (Inkjet Printer) ส าหรบักระดาษขนาด 
A3  จ านวน  1  เครือ่ง 

จ านวน 6,300 บาท 

  

      

  เพือ่จดัซ้ือเครือ่งพมิพ์แบบฉีดหมกึ (Inkjet Printer) ส าหรบั
กระดาษขนาด   A3  จ านวน 1 เครือ่ง  ราคาเครือ่งละ    
6,300บาท (รายละเอยีดเกณฑ์ราคากลางและคณุลกัษณะ
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พื้นฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ ฉบบัเดอืนมนีาคม 2562
ประกาศ ณ วนัที ่15 มนีาคม 2562) 
โดยมคีณุลกัษณะพื้นฐานดงัน้ี 
- ใชเ้ทคโนโลยีแบบพน่หมกึ (Inkjet)  
- มคีวามละเอยีดในการพมิพ์ไมน้่อยกวา่ 1,200x1,200 dpi  
- มคีวามเร็วในการพมิพ์รา่งขาวด า ส าหรบักระดาษขนาด A4
ไมน้่อยกวา่ 30  หน้าตอ่นาที (ppm) หรือ 10.2  ภาพตอ่นาที
(ipm)  
- มคีวามเร็วในการพมิพ์รา่งสสี าหรบักระดาษขนาด A4 ไม่
น้อยกวา่ 17 หน้าตอ่นาที (ppm) หรือ  8.1 ภาพตอ่นาที(ipm) 
 - มชีอ่งเชือ่มตอ่ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดกีวา่
จ านวนไมน้่อยกวา่ 1 ชอ่ง  
- มถีาดใสก่ระดาษไดไ้มน้่อยกวา่ 100 แผน่  
- สามารถใชไ้ดก้บั A3, A4, Letter, Legal และ Custom   
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้ง
และการบรหิารพสัดภุาครฐั พ.ศ.2560 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565)
หน้าที ่ 183  ล าดบัที ่ 36 

    

เครือ่งพมิพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า ชนิด Network แบบที ่1 
(28 หน้า/นาที)  จ านวน  2  เครือ่ง 

จ านวน 17,800 บาท 

  

      

  เพือ่จดัเครือ่งพมิพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด าชนิด Network
แบบที ่1 (28 หน้า/นาที) จ านวน 2 เครือ่ง ราคาเครือ่งละ
8,900 บาท  รวมเป็นเงนิ  17,800 บาท (ตามเกณฑ์ราคา
กลางและคณุลกัษณะพื้นฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ ฉบบัเดอืน
มนีาคม 2562 ประกาศ ณ วนัที ่15 มนีาคม 2562)  โคยมี
คณุลกัษณะพื้นฐาน  ดงัน้ี  
- มคีวามละเอยีดในการพมิพ์ไมน้่อยกวา่ 1,200x1,200 dpi  
- มคีวามเร็วในการพมิพ์ส าหรบักระดาษ A4 ไมน้่อยกวา่
28 หน้าตอ่นาที (ppm)  
- สามารถพมิพ์เอกสารกลบัหน้าอตัโนมตัไิด้ 
- 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 
(IEEE 802.11b, g, n) ได ้
- มถีาดใสก่ระดาษไดร้วมกนัไมน้่อยกวา่ 250 แผน่  
- สามารถใชไ้ดก้บั A4, Letter, Legal และ Custom  
-เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้ง
และการบรหิารพสัดภุาครฐั พ.ศ.2560 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565)
หน้าที ่ 183    ล าดบัที ่ 37  
 
 

      

  
    

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

  

      

  เพือ่จดัซ้ือเครือ่งส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
จ านวน  3 เครือ่ง ราคาเครือ่งละ 2,500 บาท  รวมเป็น
เงนิ 7,500 บาท  (รายละเอยีดตามเกณฑ์ราคากลางและ
คณุลกัษณะพื้นฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ ฉบบัเดอืน
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มนีาคม 2562 ประกาศ ณ วนัที ่15 มนีาคม 2562) 
โดยมคีณุลกัษณะพื้นฐานดงัน้ี  
- มกี าลงัไฟฟ้าดา้นนอกไมน้่อยกวา่  800 VA (480 Watts) 
- สามารถส ารองไฟฟ้าไดไ้มน้่อยกวา่ 15 นาที 
-เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้ง
และการบรหิารพสัดภุาครฐั พ.ศ.2560 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่(พ.ศ.2561-2565)
หน้าที ่ 183  ล าดบัที ่ 35  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนงานการรกัษาความสงบภายใน 

  
 

งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัการรกัษาความสงบภายใน รวม 1,944,400 บาท 

  
  

งบบุคลากร รวม 820,200 บาท 

  
   

เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า) รวม 820,200 บาท 

  
   

เงนิเดอืนพนกังาน จ านวน 349,680 บาท 

  

      

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

      

  
   

คา่จา้งลูกจา้งประจ า จ านวน 470,520 บาท 

  

      

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

      

  
  

งบด าเนินงาน รวม 1,108,600 บาท 

  
   

คา่ตอบแทน รวม 63,600 บาท 

  
   

คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ จ านวน 6,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการให้แก่
พนกังาน ลูกจ้างประจ า และพนกังานจ้าง ทีม่าปฏบิตังิานนอก
เวลาราชการ 

      

  
   

คา่เชา่บา้น จ านวน 48,000 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนกังานเทศบาลซึ่งมีสิทธิเบิกค่า
เช่าบ้านไดต้ามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบา้น
ของขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่  พ.ศ. 2548 และแกไ้ขเพิม่เตมิฯ 

      

  
   

เงนิชว่ยเหลือการศกึษาบตุร จ านวน 9,600 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิชว่ยเหลือการศกึษาบตุร คา่บ ารุงการศกึษาและ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่าง  ๆ ให้แก่ ผู้บริหาร พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจ าของเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกจ่ายเงิน
ช่วยเหลือบุตร  ซึ่งมีสทิธเิบกิเงนิคา่ช่วยเหลือการศกึษาบุตรได้
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ตามหนงัสือ  กรมบญัชีกลาง   ที่ กค 0422.32/ว 257  
ลงวนัที ่28 มถิุนายน 2559  และแกไ้ขเพิม่เตมิฯ 
 
 

   
คา่ใชส้อย รวม 864,000 บาท 

  
   

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร       

  
    

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร จ านวน 864,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่โฆษณาและเผยแพร่  คา่ถา่ยเอกสาร  คา่เย็บ
หนงัสอืหรือเขา้ปกหนงัสอื คา่จา้งเหมาบรกิาร คา่ธรรมเนียม
ตา่ง ๆ ฯลฯ 

      

  
   

คา่วสัด ุ รวม 181,000 บาท 

  
   

วสัดสุ านกังาน จ านวน 10,000 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุส านกังานและจดัซ้ือสิง่ของเครื่องใช้ตา่ง ๆ
เชน่  กระดาษ ปากกา ดนิสอ  ไมบ้รรทดั คลปิ เป็ก กาว เครือ่ง
เย็บกระดาษ  ลวดเย็บ  หนงัสือพิมพ์ สิง่พิมพ์ที่ได้จากการจ้าง
ซ้ือหรือจ้างพิมพ์ฯลฯ  ตลอดจนสิ่งของเครื่องใช้ที่จ าเป็นใน
ส านกังาน 

 

 

      

  
   

วสัดยุานพาหนะและขนสง่ จ านวน 50,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่แบตเตอรี ่ ยางใน  ยางนอก สายไมล์  หวัเทียน  
น ้ากล ั่น ฯลฯ  รถยนต์  รถดบัเพลิง รถบรรทุก  รถยนต์กู้ภยั  
เครือ่งจกัรกลตา่ง ๆ ตลอดจนวสัดอุปุกรณ์อนัเกีย่วเน่ืองกบัวสัดุ
ยานพาหนะและขนสง่ 
 
 

      

  
   

วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ จ านวน 80,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ น ้ามนัดเีซล  น ้ามนัเบนซนิ  น ้ามนัซุปเปอร์  
น ้ามนัเครือ่ง ฯลฯ  ส าหรบั รถยนต ์รถดบัเพลงิ  รถบรรทุก  
รถยนต์กูภ้ยั  ฯลฯ 
 
 

      

  
   

วสัดโุฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 8,000 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษเขียนโปสเตอร์  สี  พู่กนั  ฟิล์ม  รูปสี
หรือขาวด าทีไ่ดจ้ากการลา้งอดั-ขยาย  ป้ายผา้ ป้ายไวนิล ไมอ้ดั
ฯลฯ   ตลอดจนวสัดุอุปกรณ์อนัเกี่ยวเน่ืองกบัวสัดุโฆษณาและ
เผยแพร ่
 
 

      

  
   

วสัดเุครือ่งแตง่กาย จ านวน 15,000 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าเสื้อ กางเกง หมวก เข็มขดั  ถุงเท้า รองเท้า   
เครือ่งแบบ  ถุงมือ ชุดดบัเพลงิ ฯลฯ   ตลอดจนวสัดุอุปกรณ์อนั
เกีย่วเน่ืองกบัวสัดเุครือ่งแตง่กาย 
 
 

      

  
   

วสัดคุอมพวิเตอร์ จ านวน 8,000 บาท 
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  เพื่อจ่ายเป็นค่าแผ่น หรือจานบนัทึกข้อมูล เทปบนัทึกข้อมูล   
หวัพิมพ์หรือแถบพิมพ์ ตลบัหมึกส าหรบัเครื่องพิมพ์ เมาส์ 
สายต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ ฯลฯ  ตลอดจนวสัดุอุปกรณ์อนัเกี่ยว 
เน่ืองกบัวสัดคุอมพวิเตอร์ 

      

  
   

วสัดเุครือ่งดบัเพลงิ จ านวน 10,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดเุครือ่งดบัเพลงิ เชน่ เครือ่งดบัเพลงิ  ลูกบอล
ดบัเพลงิ หวัฉีด ขอ้ตอ่ ฯลฯ  ตลอดจนวสัดุอปุกรณ์อนัเกีย่ว 
เน่ืองกบัวสัดเุครือ่งดบัเพลงิ 
 
 

      

  
  

งบเงนิอุดหนุน รวม 15,600 บาท 

  
   

เงนิอดุหนุน รวม 15,600 บาท 

  
   

เงนิอดุหนุนสว่นราชการ       

  
    

อดุหนุนสถานีต ารวจภธูรป่าซาง จ านวน 15,600 บาท 

  

      

  1. โครงการการศกึษาเพือ่ตอ่ตา้นการใชย้าเสพตดิในนกัเรียน
(D.A.R.E) จ านวน  15,600 บาท  
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิอุดหนุน 
ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ 2559 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561- 2565)
ยุทธศาสตร์ที ่ 3  หน้าที ่ 129    ล าดบัที ่ 17 
 
 
 
 
 

      

  
 

งานป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนและระงบัอคัคภียั รวม 475,000 บาท 

  
  

งบด าเนินงาน รวม 220,000 บาท 

  
   

คา่ใชส้อย รวม 190,000 บาท 

  

   

รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ย
หมวดอืน่ๆ 

      

  
    

คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ จ านวน 10,000 บาท 

  

      

  เพื่ อ จ่ า ย เ ป็นค่ า ใช้ จ่ าย ในการ เดินทางไปราชการใน            
ราชอาณาจกัรและนอกราชอาณาจกัร  เช่น  ค่าเบี้ยเล้ียงการ
เดนิทาง คา่เชา่ทีพ่กั คา่พาหนะ คา่ธรรมเนียมลงทะเบยีนตา่ง ๆ
ของพนกังาน  เทศบาลตลอดจนลูกจ้างเทศบาล ฯ ที่มีความ
จ าเป็นต้องเดินทางไปติดต่อราชการ  อบรมสมัมนา   สอบ
คดัเลือก  และมีสิทธิตามระเบียบที่ราชการก าหนด ถือปฏิบตัิ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารบัการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ. 2557  และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นพ.ศ. 2555
และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ 

      

  
    

โครงการป้องกนัและรณรงค์แกไ้ขปญัหายาเสพตดิ จ านวน 20,000 บาท 

  

      

  เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการป้องกนัรณรงค์แกไ้ขปญัหายา
เสพตดิ  เชน่ คา่อาหารวา่งพรอ้มเครือ่งดืม่  คา่อาหาร  คา่วสัดุ
อปุกรณ์ คา่ป้ายไวนิล  คา่วทิยากร และคา่ใชจ้า่ยอืน่ ๆ ทีจ่ าเป็น
ในการด าเนินการตามโครงการ 
- เป็นไปตามพระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ.2496 แกไ้ขถงึ 
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ฉบบัที ่13 พ.ศ.2552 มาตรา 50  
- เป็นไปตามพระราชบญัญตักิ าหนดแผนและข ัน้ตอนการ
กระจายอ านาจใหแ้กอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2542  
มาตรา 16   
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใช้จา่ยใน
การฝึกอบรมและเขา้รบัการฝึกอบรมของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่
พ.ศ. 2557 
- เป็นไปตามเป็นแผนพฒันาทอ้งถิน่(พ.ศ.2561-2565) 
ยุทธศาสตร์ที ่ 7 หน้าที ่ 165 ล าดบัที ่ 9 

    
โครงการฝึกอบรมจติอาสาจราจร จ านวน 20,000 บาท 

  

      

  เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการฝึกอบรมจติอาสา
จราจร เชน่  คา่อาหารวา่งพรอ้มเครือ่งดืม่ คา่อาหาร คา่วสัดุ
อปุกรณ์  คา่ป้ายไวนิล  คา่วทิยากร และคา่ใชจ้า่ยอืน่ ๆทีจ่ าเป็น
ในการด าเนินการตามโครงการ    
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใช้จา่ยใน
การฝึกอบรมและเขา้รบัการฝึกอบรมของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่  
พ.ศ.2557 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) 
ยุทธศาสตร์ที ่ 7  หน้าที ่ 163   ล าดบัที ่ 1  
 
 
 
 
 
 
 

      

  

    

โครงการฝึกอบรมพฒันาศกัยภาพ อปพร.และเจา้หน้าทีง่าน
ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 

จ านวน 30,000 บาท 

  

      

  เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการฝึกอบรมพฒันาศกัยภาพ      
อปพร.และเจา้หน้าทีง่านป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั เชน่
คา่อาหารวา่งพรอ้มเครือ่งดืม่ คา่อาหาร  คา่วสัดอุุปกรณ์  คา่
ป้ายไวนิล  คา่วทิยากร และคา่ใชจ้า่ยอืน่ ๆ ทีจ่ าเป็นในการ
ด าเนินการตามโครงการ   
- เป็นไปตามพระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ.2496 แกไ้ขถงึ
ฉบบัที ่13 พ.ศ.2552 มาตรา 50 และมาตรา 51 
- เป็นไปตามพระราชบญัญตักิ าหนดแผนและข ัน้ตอนการ
กระจายอ านาจใหแ้กอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2542
ขอ้ 29 และขอ้ 30  
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใช้จา่ยใน
การฝึกอบรมและเขา้รบัการฝึกอบรมของเจา้หน้าที่
ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2557 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) 
ยุทธศาสตร์ที ่ 7 หน้าที ่ 164  ล าดบัที ่ 5 

      

  
    

โครงการศนูย์ประสานงานความปลอดภยั เทศบาลต าบลป่าซาง จ านวน 30,000 บาท 

  

      

  เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการศนูย์ประสานงานความ
ปลอดภยั เทศบาลต าบลป่าซาง เชน่  คา่อาหารวา่งพรอ้ม
เครือ่งดืม่ คา่อาหาร คา่วสัดุอปุกรณ์ คา่ป้ายไวนิล คา่วทิยากร
และคา่ใชจ้า่ยอืน่ ๆ ทีจ่ าเป็นในการด าเนินการตามโครงการ    
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใช้จา่ยใน
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การฝึกอบรมและเขา้รบัการฝึกอบรมของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่  
พ.ศ.2557 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) 
ยุทธศาสตร์ที ่ 7  หน้าที ่ 163  ล าดบัที ่ 2 
 
 

    
โครงการสง่เสรมิความรูป้้องกนัสาธารณภยัแกส่ถานศกึษา จ านวน 20,000 บาท 

  

      

  เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการสง่เสรมิความรูป้้องกนัสาธารณ
ภยัแกส่ถานศกึษา เชน่  คา่อาหารวา่งพรอ้มเครือ่งดืม่คา่อาหาร
คา่วสัดุอปุกรณ์  คา่ป้ายไวนิล  คา่วทิยากร และคา่ใชจ้า่ยอืน่ ๆ 
ทีจ่ าเป็นในการด าเนินการตามโครงการ    
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใช้จา่ยใน
การฝึกอบรมและเขา้รบัการฝึกอบรมของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่  
พ.ศ.2557 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) 
ยุทธศาสตร์ที ่ 7  หน้าที ่ 164  ล าดบัที ่ 3 
 
 

      

  
    

โครงการหนูไมจ่มน ้าแน่ถา้ชว่ยกนัดแูลและป้องกนั จ านวน 30,000 บาท 

  

      

  เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการหนูไมจ่มน ้าแน่ถา้ชว่ยกนัดแูล
และป้องกนั  เชน่  คา่อาหารวา่งพรอ้มเครือ่งดืม่ คา่อาหาร คา่
วสัดอุุปกรณ์  คา่ป้ายไวนิล  คา่วทิยากร และคา่ใชจ้า่ยอืน่ ๆ ที่
จ าเป็นในการด าเนินการตามโครงการ    
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใช้จา่ยใน
การฝึกอบรมและเขา้รบัการฝึกอบรมของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่  
พ.ศ.2557 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565)
ยุทธศาสตร์ที ่ 7  หน้าที ่ 164   ล าดบัที ่ 4 

      

  
   

คา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซม จ านวน 30,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่บ ารุงรกัษาซ่อมแซมทรพัย์สนิของเทศบาลที่
ช ารุดเสยีหาย ใหส้ามารถใช้งานไดต้ามปกต ิ       

  
   

คา่วสัด ุ รวม 30,000 บาท 

  
   

วสัดยุานพาหนะและขนสง่ จ านวน 30,000 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าแผงก ั้นจราจร  กรวยจราจร  ค่าแบตเตอรี่    
ยางใน  ยางนอก  สายไมล์  หวัเทียน  น ้ากล ั่น อะไหล่ฯลฯ
รถจกัรยานยนต์  รถยนต์เครื่องจกัรกลต่างๆ ตลอดจนวสัดุ
อปุกรณ์อนัเกีย่วเน่ืองกบัวสัดยุานพาหนะและขนสง่ 
 
 

      

  
  

งบลงทุน รวม 155,000 บาท 

  
   

คา่ครุภณัฑ์ รวม 155,000 บาท 

  
   

ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนสง่       

  
    

เทรลเลอร์ลากเรือ   จ านวน  1  เครือ่ง จ านวน 45,000 บาท 

  

      

  เพือ่จดัซ้ือเทรลเลอร์ลากเรือ  จ านวน  1 เครือ่ง
ราคา  45,000 บาท  (ราคาทอ้งตลาด/ราคาทอ้งถิน่) โดยมี
คณุลกัษณะ ดงัน้ี  
1. ขนาดไมน้่อยกวา่ ความยาว 6.20 เมตร  กวา้ง 2.20 เมตร 
2. ชุดไฟเล้ียว ซา้ย ขวา  1  ชุด                                         
3. วนิซ์  1 ตวั                                                                  
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4. ลอ้กระทะพรอ้มยาง  2  ลอ้ 
-  เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้ง
และการบรหิารพสัดภุาครฐั พ.ศ.2560 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565)
หน้าที ่   187  ล าดบัที ่ 10 

   
ครุภณัฑ์การเกษตร       

  
    

เครือ่งสูบน ้าแบบหอยโขง่  จ านวน  1  เครือ่ง จ านวน 15,000 บาท 

  

      

  เพือ่จดัซ้ือเครือ่งสบูน ้าแบบหอยโขง่ สบูน ้าได ้1,000 ลติรตอ่
นาที ขนาด 5 แรงมา้  จ านวน  1 เครือ่ง (ตามรายละเอยีดราคา
มาตรฐานครุภณัฑ์  ธนัวาคม  2561) โดยมคีณุลกัษณะดงัน้ี 
สบูน ้าได ้1,000 ลติรตอ่นาที ขนาด 5 แรงมา้              
(1) เป็นเครือ่งสบูน ้าแบบหอยโขง่ ใชเ้ครือ่งยนต์เบนซนิ ขนาด
ไมน้่อยกวา่  5 แรงมา้หรือขนาดปรมิาตรกระบอกสบูไมน้่อย
กวา่ 160 ซีซี               
 (2) ขนาดทอ่สง่ไมน้่อยกวา่ 3 นิ้ว(75 มลิลเิมตร)                   
 (3) สบูน ้าไดไ้มน้่อยกวา่ตามปรมิาณทีก่ าหนด               
 (4) สง่น ้าไดสู้งไมน้่อยกวา่ 9 เมตร หรือ
ประมาณ 30 ฟุต                
 (5) อปุกรณ์ประกอบของเครือ่งสบูน ้าและของเครือ่งยนต์ ตอ้ง
มคีรบชุด พรอ้มทีจ่ะใชง้านได ้
-เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงการคลงัว่าดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้ง
และการบรหิารพสัดภุาครฐั พ.ศ.2560 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565)
หน้าที ่ 187   ล าดบัที ่ 8 
 
 
 
 
 

      

  
    

เลือ่ยโซย่นต์  จ านวน  3  เครือ่ง จ านวน 24,000 บาท 

  

      

  เพือ่จดัซ้ือเลือ่ยโซย่นต์ ขนาดบาร์ไมเ่กนิ 12 นิ้ว  
จ านวน  3  เครือ่ง ๆ ละ 8,000 บาท  รวมเป็น
เงนิ 24,000 บาท(ราคาทอ้งตลาด/ราคาทอ้งถิน่)   
-เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้ง
และการบรหิารพสัดภุาครฐั พ.ศ.2560 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565)
หน้าที ่ 187   ล าดบัที ่  7  
 
 

      

  
   

ครุภณัฑ์เครือ่งดบัเพลงิ       

  
    

สายสง่น ้าดบัเพลงิ  จ านวน  3  เสน้ จ านวน 24,000 บาท 

  

      

  เพือ่จดัซ้ือสายสง่น ้าดบัเพลงิ  จ านวน  3  เสน้ เสน้ละ
8,000 บาท  รวมเป็นเงนิ  24,000 บาท (ราคาทอ้งตลาด/
ราคาทอ้งถิน่)  โดยมคีณุลกัษณะ  ดงัน้ี 
1. สายสง่น ้าดบัเพลงิชนิดยางสงัเคราะห์ ขนาด1.5 นิ้ว พรอ้ม
ขอ้ตอ่ทองเหลืองชนิดสวมเร็ว ขนาด 2.5 นิ้ว    
-เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้ง
และการบรหิารพสัดภุาครฐั พ.ศ.2560 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565)
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หน้าที ่ 187  ล าดบัที ่  9  
 
 

   
ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์       

  

    

เครือ่งคอมพวิเตอร์ All In One ส าหรบังานส านกังาน  จ านวน 1 
เครือ่ง 

จ านวน 17,000 บาท 

  

      

  เพือ่จดัซ้ือเครือ่งคอมพวิเตอร์ All In One ส าหรบังาน
ส านกังาน  จ านวน 1 เครือ่ง  ราคาเครือ่งละ17,000 บาท 
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลกัษณะพื้นฐานครุภณัฑ์
คอมพวิเตอร์ ฉบบัเดอืนมนีาคม 2562ประกาศ  
ณ วนัที ่15 มนีาคม 2562)  โดยมคีณุลกัษณะพื้นฐาน ดงัน้ี 
- มหีน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้่อยกวา่ 2 แกนหลกั
(2 core) โดย มคีวามเร็วสญัญาณนาฬกิา พื้นฐานไมน้่อย
กวา่ 2.2 GHz จ านวน 1 หน่วย   
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มหีน่วยความจ าแบบ
Cache Memory รวมในระดบั (Level) เดยีวกนั ขนาด    
ไมน้่อยกวา่ 3 MB  
 - มหีน่วยความจ าหลกั (RAM) ชนิด DDR4 หรือดกีวา่ มี
ขนาดไมน้่อยกวา่ 4 GB   
- มหีน่วยจดัเก็บขอ้มลู ชนิด SATA หรือดกีวา่ ขนาดความจุ
ไมน้่อยกวา่ 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความ
จุไมน้่อยกวา่ 120 GB จ านวน 1 หน่วย  
 - มี DVD-RW หรือดกีวา่ แบบตดิต ัง้ภายใน (Internal) หรือ
ภายนอก (External) จ านวน 1 หน่วย 
 - มชีอ่งเชือ่มตอ่ระบบเครือขา่ย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดกีวา่ จ านวน ไมน้่อยกวา่
1 ชอ่ง   
- มชีอ่งเชือ่มตอ่ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดกีวา่  
ไมน้่อยกวา่ 3 ชอ่ง  
- มแีป้นพมิพ์และเมาส์   
- มจีอแสดงภาพในตวั และมขีนาดไมน้่อยกวา่ 21 นิ้ว ความ
ละเอยีดแบบ FHD (1920x1080)   
- สามารถใชง้าน Wi-Fi  
(IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth   
-เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้ง
และการบรหิารพสัดภุาครฐั พ.ศ.2560 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565)
หน้าที ่  187  ล าดบัที ่ 11 
 
 

      

          
 

      

  
   

คา่บ ารุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ์       

  
    

คา่บ ารุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ์ จ านวน 30,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่บ ารุงรกัษาครุภณัฑ์ขนาดใหญท่ีช่ ารุดเสียหาย  
ใหส้ามารถใชง้านไดต้ามปกต ิ
 

      

  
  

งบเงนิอุดหนุน รวม 100,000 บาท 

  
   

เงนิอดุหนุน รวม 100,000 บาท 
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เงนิอดุหนุนเอกชน       

  

    

อดุหนุนคณะกรรมการหมูบ่า้น   
โครงการจดัต ัง้หมูบ่า้นเขม้แข็งป้องกนัยาเสพตดิ 

จ านวน 100,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิอดุหนุนคณะกรรมการหมูบ่า้น  ตามโครงการ
จดัต ัง้หมูบ่า้นเขม้แข็งป้องกนัยาเสพตดิ ส าหรบัอุดหนุน
หมูบ่า้น บา้นละ 10,000 บาท จ านวน 10 หมูบ่า้น            
รวมเป็นเงนิ  100,000 บาท 
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิอุดหนุน
ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ 2559 
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยวธิีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2541 
(แกไ้ขเพิม่เตมิถงึฉบบัที ่3)  
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565)
หน้าที ่155  ล าดบัที ่ 7 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

  แผนงานการศกึษา 

  
 

งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัการศกึษา รวม 3,010,400 บาท 

  
  

งบบุคลากร รวม 1,984,600 บาท 

  
   

เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,984,600 บาท 

  
   

เงนิเดอืนพนกังาน จ านวน 1,924,600 บาท 

  

      

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

      

  
   

เงนิประจ าต าแหน่ง จ านวน 60,000 บาท 

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

  
งบด าเนินงาน รวม 968,000 บาท 

  
   

คา่ตอบแทน รวม 45,000 บาท 

  
   

คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ จ านวน 5,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการให้แก่ 
พนกังาน ลูกจ้างประจ า และพนกังานจ้าง ทีม่าปฏบิตังิานนอก
เวลาราชการ 
 
 

      

  
   

คา่เชา่บา้น จ านวน 30,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่เชา่บา้นของพนกังานเทศบาลซึง่มีสทิธเิบกิคา่
เชา่บา้นไดต้ามระเบยีบ กระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่เช่าบา้น
ของขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่  พ.ศ. 2548 และแกไ้ขเพิม่เตมิฯ 

      

  
   

เงนิชว่ยเหลือการศกึษาบตุร จ านวน 10,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิชว่ยเหลือการศกึษาบตุร คา่บ ารุงการศกึษาและ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่าง  ๆ ให้แก่ ผู้บริหาร พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจ าของเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกจ่ายเงิน
ช่วยเหลือบุตร  ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร
ได้  ตามหนังสือ  กรมบ ัญชีกลาง  ที่  กค  0422.32/ว  257  
ลงวนัที ่28 มถิุนายน 2559  และแกไ้ขเพิม่เตมิฯ 
 
 

      

  
   

คา่ใชส้อย รวม 708,000 บาท 

  
   

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร       

  
    

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร จ านวน 658,000 บาท 

  

      

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

 

 

 

      

  

   

รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ย
หมวดอืน่ๆ 

      

  
    

คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ จ านวน 40,000 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดนิทางไปราชการในราชอาณา 
จกัรและนอกราชอาณาจกัร เช่น  คา่เบี้ยเล้ียงการเดนิทาง  ค่า
เช่าที่พกั  ค่าพาหนะ   ค่าธรรมเนียมลงทะเบียนต่างๆ   ของ
พนักงานเทศบาลตลอดจนลูกจ้ าง เทศบาล  ฯ  ที่มีความ
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จ าเป็นต้องเดินทางไปติดต่อราชการ  อบรมสมัมนา สอบ
คดัเลือก และมีสทิธติามระเบียบทีร่าชการก าหนด    ถือปฏบิตัิ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม  และการเข้ารบัการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ. 2557 และระเบยีบกระทรวง  มหาดไทยว่าดว้ยค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555
และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ 

   
คา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซม จ านวน 10,000 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรกัษาซ่อมแซมทรพัย์สินของเทศบาลที่
ช ารุดเสยีหาย ใหส้ามารถใชง้านไดต้ามปกต ิ
 
 

      

  
   

คา่วสัด ุ รวม 215,000 บาท 

  
   

วสัดสุ านกังาน จ านวน 100,000 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุส านกังานและจดัซ้ือสิง่ของเครื่องใช้ต่างๆ
เชน่  กระดาษ  ปากกา  ดนิสอ  ไมบ้รรทดั คลปิ  เป็กกาว  ลวด
เย็บ เครื่องเย็บกระดาษ  กระดาษ  หนงัสือพิมพ์สิ่งพิมพ์ที่ได้
จากการจ้างซ้ือหรือจ้างพิมพ์ ฯลฯ  ตลอดจนสิง่ของเครื่องใช้ที่
จ าเป็นในส านกังาน 

      

  
   

วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ จ านวน 10,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดอุปุกรณ์ไฟฟ้า เชน่ สายไฟ เทปพนัสายไฟ
หลอดไฟฟ้า สวทิซ์ไฟฟ้า  เบรกเกอร์ บาลาสต์  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 ชามฯลฯ 
ตลอดจนวสัดอุปุกรณ์อนัเกีย่วเน่ืองกบัวสัดงุานบา้นงานครวั 

      

  
   

วสัดกุอ่สรา้ง จ านวน 10,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่  คอ้น  ตะป ู จอบ  เสยีม  เลือ่ย เหล็กเสน้  เหล็ก
ทอ่ กระเบือ้งหลงัคา อฐิ ปนู ปนูขาว  สี  ทนิเนอร์  ไมต้า่ง ๆ
ตลบัเมตร ลูกดิง่  ทอ่น ้า  ทอ่ปนู  อปุกรณ์ประปา อา่งลา้งมอื  
โถสว้มลูกรงั ฯลฯ ตลอดจนวสัดอุปุกรณ์อนัเกีย่วเน่ืองกบัวสัดุ
กอ่สรา้ง 
 
 

      

  
   

วสัดยุานพาหนะและขนสง่ จ านวน 10,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่แบตเตอรี่  ยางใน ยางนอก สายไมล์  หวัเทียน
น ้ากล ั่น อะไหล ่ฯลฯ รถยนต ์ รถจกัรยานยนต์  เครือ่งจกัรกล
ตา่ง ๆ ตลอดจนวสัดอุุปกรณ์อนัเกีย่วเน่ืองกบัวสัดยุานพาหนะ
และขนสง่ 

      

  
   

วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ จ านวน 30,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ น ้ามนัดเีซล  น ้ามนัเบนซนิ  น ้ามนัซุปเปอร์
น ้ามนัเครือ่งฯลฯ ส าหรบัรถยนต์ รถจกัรยานยนต์ 
เครือ่งจกัรกลตา่ง ๆ ทีใ่ชใ้นราชการเทศบาลต าบลป่าซาง 
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วสัดกุารเกษตร จ านวน 15,000 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าสารเคมีป้องกนัและก าจดัศตัรูพืช  พนัธ์ไม้
ดอกไม้ประดบั วสัดุเพาะช า ปุ๋ ย ดินส าหรบัปลูก สปริงเกอร์
ผา้ใบหรือผา้พลาสตกิ ฯลฯ  ตลอดจนวสัดอุปุกรณ์อนัเกีย่วเน่ือง
กบัวสัดกุารเกษตร 

      

  
   

วสัดโุฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 10,000 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษเขียนโปสเตอร์  สี  พู่กนั  ฟิล์ม   รูปสี
หรือขาวด าทีไ่ดจ้ากการลา้งอดั-ขยาย ไมอ้ดั  ป้ายผา้ ป้ายไวนิล
ฯลฯ ตลอดจนวสัดุอุปกรณ์อนัเกี่ยวเน่ืองกบัวสัดุโฆษณาและ
เผยแพร ่
 
 

      

  
   

วสัดคุอมพวิเตอร์ จ านวน 20,000 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าแผ่น หรือจานบนัทึกข้อมูล  เทปบนัทึกข้อมูล
หวัพมิพ์หรือแถบพมิพ์ เมาส์  ตลบัหมกึส าหรบัเครือ่งพมิพ์ สาย
ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ตลอดจนวสัดุอุปกรณ์อนัเกี่ยวเน่ือง
กบัวสัดคุอมพวิเตอร์ 
 
 

      

  
  

งบลงทุน รวม 57,800 บาท 

  
   

คา่ครุภณัฑ์ รวม 57,800 บาท 

  
   

ครุภณัฑ์ส านกังาน       

  
    

เกา้อีส้ านกังาน  จ านวน  5  ตวั จ านวน 7,000 บาท 

  

      

  เพือ่จดัซ้ือเกา้อีส้ านกังาน จ านวน 5 ตวั ราคาตวัละ1,400 บาท
รวมเป็นเงนิ 7,000 บาท (ตามราคาทอ้งตลาด/ราคาทอ้งถิน่) 
โดยมคีณุลกัษณะพื้นฐาน ดงัน้ี   
1. มพีนกัพงิ 
2. มทีีท่า้วแขน  มลีอ้เลือ่น 
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้ง
และการบรหิารพสัดภุาครฐั พ.ศ.2560    
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565)
หน้าที ่ 189  ล าดบัที ่ 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

  
   

ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนสง่       
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รถจกัรยานยนต์ ขนาด 110  ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา จ านวน 40,800 บาท 

  

      

  เพือ่จดัซ้ือรถจกัรยานยนต์ ขนาด 110  ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา
จ านวน 1 คนั  ราคาคนัละ  40,800 บาท (ตามรายละเอียด
ราคามาตรฐานครุภณัฑ์  ธนัวาคม  2561) โดยมคีณุลกัษณะ
ดงัน้ี 
 1)  ขนาดทีก่ าหนดเป็นขนาดปรมิาตรกระบอกสบู              
ข ัน้ต ่า                    
    (1)  กรณีขนาดต ่ากวา่ ซีซี ทีก่ าหนดไมเ่กนิ 5 ซีซี  หรือ
ขนาดเกนิกวา่ซีซีทีก่ าหนดไมเ่กนิ 5 ซีซี เป็น รถจกัรยานยนต์
ตามขนาด ซีซี ทีก่ าหนดไว ้ 
      (2)  ราคาทีก่ าหนดไมร่วมอุปกรณ์และคา่จด
ทะเบยีน                   
      (3)  การจดัซ้ือรถจกัรยานยนต์ ใหม้คีณุสมบตัติาม
มาตรฐาน ผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม 
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้ง
และการบรหิารพสัดภุาครฐั พ.ศ.2560 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565)
หน้าที ่ 189  ล าดบัที ่ 18 

      

          
 

      

  
   

คา่บ ารุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ์       

  
    

คา่บ ารุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ์ จ านวน 10,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่บ ารุงรกัษาครุภณัฑ์ขนาดใหญท่ีช่ ารุดเสียหาย  
ใหส้ามารถใชง้านไดต้ามปกต ิ
 
 
 
 

      

  
 

งานระดบักอ่นวยัเรียนและประถมศกึษา รวม 6,376,875 บาท 

  
  

งบบุคลากร รวม 1,332,000 บาท 

  
   

เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,332,000 บาท 

  
   

เงนิเดอืนพนกังาน จ านวน 834,500 บาท 

  

      

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

      

  
   

เงนิวทิยฐานะ จ านวน 17,500 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิวทิยะฐานะของขา้ราชการครูเทศบาล  ตาม
หนงัสอื ส านกังาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที ่มท.0809.4/
ว 2347  ลงวนัที ่14  มถิุนายน  2562  เรือ่งแนวทางในการ
เลือ่นเงนิเดอืนขา้ราชการหรือพนกังานครูและบคุลากรทางการ
ศกึษา  องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั /เทศบาล/องค์การบรหิาร
สว่นต าบล ส าหรบัต าแหน่งในระบบวทิยฐานะ 
 
 

      

  
   

คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง จ านวน 432,000 บาท 

  
      

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

   
เงนิเพิม่ตา่ง ๆของพนกังานจา้ง จ านวน 48,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ครองชีพช ั่วคราวและเงนิเพิม่ตา่ง ๆ ส าหรบั
พนกังานจา้ง โดยค านวณต ัง้จา่ยไว้  12 เดอืน 

 

      

  
  

งบด าเนินงาน รวม 3,606,775 บาท 

  
   

คา่ตอบแทน รวม 34,000 บาท 

  
   

เงนิชว่ยเหลือการศกึษาบตุร จ านวน 34,000 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ค่าบ ารุงการศึกษา 
และค่าธรรมเนียมการศกึษาต่าง ๆ ให้แก่ ผู้บริหาร พนกังาน
เทศบาล  ลูกจ้างประจ าของเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกจ่ายเงิน
ช่วยเหลือบุตร  ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร
ได้  ตามหนังสือ  กรมบ ัญชีกลาง  ที่  กค  0422.32/ว  257  
ลงวนัที ่28 มถิุนายน 2559 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ ฯ 
 
 

      

  
   

คา่ใชส้อย รวม 2,360,080 บาท 

  
   

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร       

  
    

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร จ านวน 834,480 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่โฆษณาและเผยแพร่ คา่ถา่ยเอกสาร  คา่เย็บ
หนงัสอืหรือเขา้ปกหนงัสอื คา่ธรรมเนียมตา่งๆ  คา่จา้งเหมา
บรกิาร  คา่จา้งเหมารถตูส้ง่เด็ก ฯลฯ 

      

  

   

รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ย
หมวดอืน่ๆ 

      

  
    

คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ จ านวน 20,000 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดนิทางไปราชการในราชอาณา 
จกัรและนอกราชอาณาจกัร เช่น ค่าเบี้ยเล้ียงการเดินทาง ค่า
เช่าที่พกัค่าพาหนะ  ค่าธรรมเนียมลงทะเบียนต่าง  ๆของ
พนักงานเทศบาลตลอดจนลูกจ้ าง เทศบาล  ฯ  ที่มีความ
จ าเป็นต้องเดินทางไปติดต่อราชการ อบรมสมัมนา  สอบ
คดัเลือก และมีสิทธิตามระเบียบที่ราชการก าหนด  ถือปฏิบตัิ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารบัการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ. 2557และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการเดนิทางไปราชการของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ พ.ศ. 2555 

 

      

  
    

โครงการแขง่ขนัทกัษะทางวชิาการและมหกรรมการศกึษา จ านวน 30,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินโครงการแขง่ขนัทกัษะทาง
วชิาการและมหกรรมการศกึษา  เชน่  คา่เบีย้เล้ียง  คา่ทีพ่กั คา่
น ้ามนั และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีจ่ าเป็นในการด าเนินการตาม
โครงการ   
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยวธิีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2541 
(แกไ้ขเพิม่เตมิถงึฉบบัที ่3) ขอ้ 16 และขอ้ 34 
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- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการรบัเงนิ 
การเบกิจา่ยเงนิ การฝากเงนิ การเก็บรกัษาเงนิ และการตรวจ
เงนิองค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2547 ขอ้ 67  
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและเขา้รบัการฝึกอบรมของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่
พ.ศ. 2557 

 
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ย คา่ใชจ้า่ยใน
การจดังาน การจดัการแขง่ขนักีฬา และการสง่นกักีฬา เขา้รว่ม
การแขง่ขนักีฬาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้ง
และการบรหิารพสัดภุาครฐั พ.ศ.2560 
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใช้จา่ยใน
การเดนิทางไปราชการของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ พ.ศ. 2555 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565)
ยุทธศาสตร์ที ่ 5   หน้าที ่136  ล าดบัที ่ 2 

    
โครงการพฒันาการเรียนการสอนโดยเน้นเด็กเป็นส าคญั จ านวน 5,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินโครงการพฒันาการเรียน
การสอนโดยเน้นเด็กเป็นส าคญั  เชน่ คา่วทิยากร คา่อาหาร
คา่อาหารวา่งพรอ้มเครือ่งดืม่ คา่วสัดุ  คา่ป้ายไวนิล ฯลฯ และ
คา่ใชจ้า่ยอืน่ ๆ ทีจ่ าเป็นในการด าเนินการตามโครงการ   
-เป็นไปตามพระราชบญัญตักิ าหนดแผนและข ัน้ตอนการ
กระจายอ านาจใหแ้กอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2542
แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ(ฉบบัที ่2 )พ.ศ.2549 
- เป็นไปตามพระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ.2496 แกไ้ขถงึ
ฉบบัที ่13 พ.ศ.2552  
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ย คา่ใชจ้า่ยใน
การจดังาน การจดัการแขง่ขนักีฬา และการสง่นกักีฬา เขา้รว่ม
การแขง่ขนักีฬาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559 
-เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิ
คา่ใชจ้า่ยเกีย่วกบัการปฏบิตัริาชการขององค์กรปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ พ.ศ.2542 
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยวธิีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองสว่นท้องถิน่ พ.ศ.2541 
(แกไ้ขเพิม่เตมิถงึฉบบัที ่3) ขอ้ 16  และขอ้ 34 
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการรบั
เงนิ การเบกิจา่ยเงนิ การฝากเงนิ การเก็บรกัษาเงนิ และการ
ตรวจเงนิองค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2547 ขอ้ 67  
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใช้จา่ยใน
การฝึกอบรมและเขา้รบัการฝึกอบรมของเจา้หน้าที่
ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2557 
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้ง
และการบรหิารพสัดภุาครฐั พ.ศ.2560 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561- 2565)
ยุทธศาสตร์ที ่ 5  หน้าที ่ 137   ล าดบัที ่ 4 
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โครงการพฒันาครู/ผูด้แูลเด็ก ของสถานศกึษา จ านวน 5,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินโครงการพฒันาครู/ผูด้แูล
เด็กของสถานศกึษา เชน่ คา่วทิยากร คา่อาหาร คา่อาหารวา่ง
พรอ้มเครือ่งดืม่ คา่วสัดุ  คา่ป้ายไวนิล ฯลฯ และคา่ใชจ้า่ย
อืน่ๆ ทีจ่ าเป็นในการด าเนินการตามโครงการ   
-เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิ
คา่ใชจ้า่ยเกีย่วกบัการปฏบิตัริาชการขององค์กรปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ พ.ศ.2542 
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยวธิีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2541 
(แกไ้ขเพิม่เตมิถงึฉบบัที ่3) ขอ้ 16  และขอ้ 34 
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการรบั
เงนิ การเบกิจา่ยเงนิ การฝากเงนิ การเก็บรกัษาเงนิ และการ
ตรวจเงนิองค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2547 ขอ้ 67  
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใช้จา่ยใน
การฝึกอบรมและเขา้รบัการฝึกอบรมของเจา้หน้าที่
ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2557 
-เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้ง
และการบรหิารพสัดภุาครฐั พ.ศ.2560 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565)
ยุทธศาสตร์ที ่  5   หน้าที ่ 139   ล าดบัที ่ 12 

      

  

    

โครงการพฒันาศกัยภาพคณะกรรมการบรหิารศพด.และ
คณะกรรมการสถานศกึษาข ัน้พืน้ฐานและผูเ้กีย่วขอ้งดา้น
การศกึษา 

จ านวน 20,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินโครงการพฒันาศกัยภาพ
คณะกรรมการบรหิารศพด.และคณะกรรมการสถานศกึษาข ัน้
พื้นฐานและผูเ้กีย่วขอ้งดา้นการศกึษา  เชน่ คา่วทิยากร
คา่อาหาร คา่อาหารวา่งพรอ้มเครือ่งดืม่ คา่วสัดุ  คา่ป้ายไวนิล
ฯลฯ และคา่ใชจ้า่ยอืน่ ๆ ทีจ่ าเป็นในการด าเนินการตาม
โครงการ   
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยวธิีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2541 
(แกไ้ขเพิม่เตมิถงึฉบบัที ่3) ขอ้ 16  และขอ้ 34 
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการรบั
เงนิ การเบกิจา่ยเงนิ การฝากเงนิ การเก็บรกัษาเงนิ และการ
ตรวจเงนิองค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2547 ขอ้ 67  
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใช้จา่ยใน
การฝึกอบรมและเขา้รบัการฝึกอบรมของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่
พ.ศ. 2557 
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ย คา่ใชจ้า่ยใน
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การจดังาน การจดัการแขง่ขนักีฬา และการสง่นกักีฬา เขา้รว่ม
การแขง่ขนักีฬาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559 
-เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้ง
และการบรหิารพสัดภุาครฐั พ.ศ.2560 
-เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใช้จา่ยใน
การเดนิทางไปราชการของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ พ.ศ. 2555 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565)
ยุทธศาสตร์ที ่ 5  หน้าที ่ 140  ล าดบัที ่ 13 

 
 

    
โครงการเพิม่ประสบการณ์การเรียนรูเ้ด็กปฐมวยั จ านวน 10,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการเพิม่ประสบการณ์การเรียน 
รูเ้ด็กปฐมวยั เชน่ คา่วสัดุอปุกรณ์  คา่อาหารกลางวนั คา่อาหาร 
วา่งพรอ้มเครือ่งดืม่ คา่เอกสาร ป้าย คา่พาหนะ และคา่ใชจ้า่ย 
อืน่ ๆ ทีจ่ าเป็นในการด าเนินการตามโครงการ  
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยวธิีการ 
งบประมาณขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2541 
 (แกไ้ขเพิม่เตมิถงึฉบบัที่ 3) ขอ้ 16  และขอ้ 34 
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการรบัเงนิ 
 การเบกิจา่ยเงนิ การฝากเงนิ การเก็บรกัษาเงนิ และการตรวจ 
เงนิองค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2547 ขอ้ 67  
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใช้จา่ยใน
การเดนิทางไปราชการของเจา้หน้าทีทอ้งถิน่ พ.ศ. 2555 
แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที3่)  พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ย คา่ใชจ้า่ยใน
การจดังาน การจดัการแขง่ขนักีฬา และการสง่นกักีฬา เขา้รว่ม
การแขง่ขนักีฬาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้ง 
และการบรหิารพสัดภุาครฐั พ.ศ.2560 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561- 2565) 
ยุทธศาสตร์ที ่ 5   หน้าที ่147   ล าดบัที ่ 28 

      

          
 

      

  
    

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 แกไ้ขถงึ
ฉบบัที ่13 พ.ศ.2552  
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิ
คา่ใชจ้า่ยเกีย่วกบัการปฏบิตัริาชการขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิน่ พ.ศ.2542 
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยวธิีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.
2541 (แกไ้ขเพิม่เตมิถงึฉบบัที ่3) ขอ้ 16  และขอ้ 34 
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการรบั
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เงนิ การเบกิจา่ยเงนิ การฝากเงนิ การเก็บรกัษาเงนิ และการ
ตรวจเงนิองค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2547 ขอ้ 67  
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใช้จา่ยใน
การฝึกอบรมและเขา้รบัการฝึกอบรมของเจา้หน้าที่
ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2557 
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ย คา่ใชจ้า่ยใน
การจดังาน การจดัการแขง่ขนักีฬา และการสง่นกักีฬา เขา้รว่ม
การแขง่ขนักีฬาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559 
- เป็น ตามระเบยีบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้ง
และการบรหิารพสัดภุาครฐั พ.ศ.2560 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561- 2565)
ยุทธศาสตร์ที ่5  หน้าที ่ 138   ล าดบัที ่ 6 
 

    
โครงการวนัส าคญัทางศาสนาและวนัส าคญัของชาต ิ จ านวน 5,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินโครงการวนัส าคญัทาง
ศาสนาและวนัส าคญัของชาต ิ เชน่  คา่เครือ่งไทยทาน
คา่อาหารวา่งพรอ้มเครือ่งดืม่ คา่สถานที ่คา่ป้ายไวนิล คา่วสัดุ
และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีจ่ าเป็นในการด าเนินการตามโครงการ   
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยวธิีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2541 
(แกไ้ขเพิม่เตมิถงึฉบบัที ่3) ขอ้ 16  และขอ้ 34 
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการรบั
เงนิ การเบกิจา่ยเงนิ การฝากเงนิ การเก็บรกัษาเงนิ และการ
ตรวจเงนิองค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2547 ขอ้ 67  
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ย คา่ใชจ้า่ยใน
การจดังาน การจดัการแขง่ขนักีฬา และการสง่นกักีฬา เขา้รว่ม
การแขง่ขนักีฬาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้ง
และการบรหิารพสัดภุาครฐั พ.ศ.2560 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565)
ยุทธศาสตร์ที ่ 5  หน้าที ่ 140  ล าดบัที ่ 14 

      

  
    

โครงการสง่เสรมิความสมัพนัธ์ระหวา่งสถานศกึษากบัชุมชน จ านวน 10,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินโครงการสง่เสรมิ
ความสมัพนัธ์ระหวา่งสถานศกึษากบัชุมชน เชน่ คา่อาหารวา่ง
พรอ้มเครือ่งดืม่  คา่วทิยากร  คา่วสัดุ คา่ป้ายไวนิล  และ
คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีจ่ าเป็นในการด าเนินการตามโครงการ   
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยวธิีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2541 
(แกไ้ขเพิม่เตมิถงึฉบบัที ่3) ขอ้ 16 และขอ้ 34 
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการรบัเงนิ 
การเบกิจา่ยเงนิ การฝากเงนิ การเก็บรกัษาเงนิ และการตรวจ
เงนิองค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2547 ขอ้ 67  
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใช้จา่ยใน
การฝึกอบรมและเขา้รบัการฝึกอบรมของเจา้หน้าที่ทอ้งถิน่
พ.ศ. 2557 
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ย คา่ใชจ้า่ยใน
การจดังาน การจดัการแขง่ขนักีฬา และการสง่นกักีฬา เขา้รว่ม
การแขง่ขนักีฬาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้ง
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และการบรหิารพสัดภุาครฐั พ.ศ.2560 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565)
ยุทธศาสตร์ที ่  5 หน้าที ่ 138  ล าดบัที ่ 7 

 

 

 

 

 

 

    

โครงการสนบัสนุนคา่ใชจ้า่ยการบรหิารสถานศกึษา   
อดุหนุนส าหรบัสง่เสรมิศกัยภาพการจดัการศกึษาทอ้งถิน่ 

จ านวน 218,800 บาท 

  

      

   - เพือ่เป็นคา่ปรบัปรุงหลกัสูตรสถานศกึษา    
   จ านวน  20,000 บาท  
 - เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในการพฒันาแหลง่เรียนรูใ้น 
   โรงเรียน  จ านวน 50,000 บาท   
 - เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในการพฒันาขา้ราชการครูของโรงเรียน 
   สงักดัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่  จ านวน  12,000 บาท 
 - เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในโครงการรณรงค์ป้องกนัยาเสพตดิใน  
   สถานศกึษา  จ านวน  20,000 บาท  
 - เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยอนิเตอร์เน็ต 
  โรงเรียน ADSL  จ านวน  9,600 บาท 
 - เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยอนิเตอร์เน็ต  
   โรงเรียน WIFI  จ านวน 7,200 บาท  
 - เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยปรบัปรุงห้องสมดุ 
   โรงเรียน   จ านวน  100,000 บาท 
- เป็นไปตามหนงัสอื กรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่
ที ่มท 0809.4/ว 2674  ลงวนัที ่ 9 กรกฎาคม 2562
เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทางการจดัท างบประมาณรายจา่ยประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565)
ยุทธศาสตร์ที ่ 5  หน้าที ่ 143  ล าดบัที ่ 17 
 
 

      

  

    

โครงการสนบัสนุนคา่ใชจ้า่ยการบรหิารสถานศกึษา (เงนิอดุหนุน
ส าหรบัพฒันาผูป้ระกอบวชิาชีพสงักดั ศพด.) 

จ านวน 10,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิหนุนส าหรบัพฒันาผูป้ระกอบวชิาชีพ
สงักดั ศพด.  
- เป็นไปตามหนงัสอื กรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่
ที ่มท 0809.4/ว 2674  ลงวนัที ่ 9 กรกฎาคม 2562  
เรือ่งซกัซอ้มแนวทางการจดัท างบประมาณรายจา่ยประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก 
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โครงการสนบัสนุนคา่ใชจ้า่ยการบรหิารสถานศกึษา (โรงเรียน
อนุบาลเทศบาลต าบลป่าซาง) 

จ านวน 683,000 บาท 

  

      

   - เพือ่จา่ยเป็นคา่อาหารกลางวนัของนกัเรียนโรงเรียนอนุบาล 
เทศบาลต าบลป่าซาง จ านวน100 คน  คนละ 20 บาท
จ านวน 200  วนั  รวมเป็นเงนิ    400,000 บาท 
 - เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัการเรียนการสอน(รายหวั)ของนกัเรียน 
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลป่าซาง  จ านวน  100  คน   
คนละ  1,700  บาท  รวมเป็นเงนิ  170,000  บาท  
 - เพือ่จา่ยเป็นคา่เครือ่งแบบนกัเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ต าบลป่าซาง จ านวน 100  คน  คนละ 300  บาท  รวมเป็น
เงนิ  30,000 บาท 
 - เพือ่จา่ยเป็นคา่หนงัสอืของนกัเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ต าบลป่าซาง จ านวน 100  คน  คนละ  200 บาท  รวมเป็นเงนิ
20,000 บาท 
 - คา่กจิกรรมพฒันาผูเ้รียน  โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบล 
ป่าซาง จ านวน 100 คน คนละ  430  บาท รวมเป็นเงนิ
43,000 บาท 
 
 
 - คา่อปุกรณ์การเรียน  โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบล 
ป่าซาง จ านวน  100 คน คนละ 200  บาท  รวมเป็นเงนิ
20,000 บาท 
- เป็นไปตามหนงัสอื กรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่
ที ่มท 0809.4/ว 2674  ลงวนัที ่ 9 กรกฎาคม 2562       
เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทางการจดัท างบประมาณรายจา่ยประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565)
ยุทธศาสตร์ที ่ 5  หน้าที ่ 142  ล าดบัที ่16 
 
 

      

  

    

โครงการสนบัสนุนคา่ใชจ้า่ยในการบรหิารสถานศกึษาของศนูย์
พฒันาเด็กเล็กเทศบาลต าบลป่าซาง 

จ านวน 463,800 บาท 

  

      

   - เพือ่จา่ยเป็นเงนิอดุหนุนส าหรบัสนุนอาหารกลางวนั 
ส าหรบัศนูย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาลต าบลป่าซางจ านวน  60 คน
คนละ 20 บาท จ านวน 245  วนั รวมเป็นเงนิ 294,000  บาท 
 - เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัการเรียนการสอน(รายหวั)ของนกัเรียน 
ศนูย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาลต าบลป่าซาง  จ านวน  60  คน   
คนละ 1,700  บาท  รวมเป็นเงนิ  102,000  บาท 
 - เพือ่จา่ยเป็นคา่เครือ่งแบบนกัเรียน ศนูย์พฒันาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลป่าซาง  จ านวน  60 คน  คนละ  300 บาท   
รวมเป็นเงนิ  18,000 บาท 
 - เพือ่จา่ยเป็นคา่หนงัสอืของนกัเรียน ศนูย์พฒันาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลป่าซาง   จ านวน  60 คน  คนละ 200 บาท   
รวมเป็นเงนิ  12,000 บาท 
 - คา่กจิกรรมพฒันาผูเ้รียน ศนูย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาลต าบล
ป่าซาง    จ านวน  60 คน  คนละ 430 บาท รวมเป็นเงนิ
25,800  บาท 
 - คา่อปุกรณ์การเรียน ศนูย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาลต าบล 
ป่าซาง  จ านวน  60 คน  คนละ 200 บาท  รวมเป็นเงนิ
12,000 บาท 
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- เป็นไปตามหนงัสอื กรมสง่เสรมิการปกครอง
ทอ้งถิน่  ที ่มท 0809.4/ว 2674 ลงวนัที ่ 9 กรกฎาคม  2562
เรือ่ง  ซกัซอ้มแนวทางการจดัท างบประมาณรายจา่ยประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565)
ยุทธศาสตร์ที ่ 5   หน้าที ่ 141  ล าดบัที ่15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
โครงการหนูน้อยเรียนรูสู้โ่ลกกวา้ง จ านวน 20,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการหนูน้อยเรียนรูสู้โ่ลกกวา้ง
เชน่ คา่วสัดอุปุกรณ์  คา่อาหารกลางวนั คา่อาหารวา่งพรอ้ม
เครือ่งดืม่ คา่เอกสาร ป้าย คา่พาหนะ  และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ที่
จ าเป็นในการด าเนินการตามโครงการ  
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยวธิีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2541(แกไ้ข
เพิม่เตมิถงึฉบบัที่ 3) ขอ้ 16  และขอ้ 34 
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการรบัเงนิการ
เบกิจา่ยเงนิ การฝากเงนิ การเก็บรกัษาเงนิ และการตรวจเงนิ
องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2547 ขอ้ 67  
-เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใช้จา่ยใน
การเดนิทางไปราชการของเจา้หน้าทีท่้องถิน่ พ.ศ. 255 แกไ้ข
เพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที3่)  พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ย คา่ใชจ้า่ยใน
การจดังาน การจดัการแขง่ขนักีฬา และการสง่นกักีฬา เขา้รว่ม
การแขง่ขนักีฬาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559 
-เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้ง
และการบรหิารพสัดภุาครฐั พ.ศ.2560 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561- 2565)
ยุทธศาสตร์ที ่5 หน้าที ่138  ล าดบัที ่8 

      

  

    

โครงการอบรมพฒันาการประกนัคณุภาพภายในและการบรหิาร
สถานศกึษา 

จ านวน 5,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการอบรมพฒันาการประกนั
คณุภาพภายในและการบรหิารสถานศกึษา  เชน่ คา่วสัดุ
อปุกรณ์ คา่อาหารกลางวนั คา่อาหารวา่งพรอ้มเครือ่งดืม่ คา่
เอกสาร ป้าย คา่พาหนะ และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีจ่ าเป็นในการ
ด าเนินการตามโครงการ  
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยวธิีการ 
งบประมาณขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2541 
 (แกไ้ขเพิม่เตมิถงึฉบบัที่ 3) ขอ้ 16  และขอ้ 34 
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- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการรบัเงนิ 
 การเบกิจา่ยเงนิ การฝากเงนิ การเก็บรกัษาเงนิ และการตรวจ 
เงนิองค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2547 ขอ้ 67  
-เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใช้จา่ยใน
การเดนิทางไปราชการของเจา้หน้าทีท่้องถิน่ พ.ศ. 2555แกไ้ข
เพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที3่)  พ.ศ.2559 
-เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้ง 
และการบรหิารพสัดภุาครฐั พ.ศ.2560 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561- 2565) 
ยุทธศาสตร์ที ่ 5   หน้าที ่ 137    ล าดบัที ่ 5 

   
คา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซม จ านวน 5,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่บ ารุงรกัษาซ่อมแซมทรพัย์สนิของเทศบาลที่
ช ารุดเสยีหาย ใหส้ามารถใช้งานไดต้ามปกต ิ

 

 

 

 

      

  
   

คา่วสัด ุ รวม 1,112,695 บาท 

  
   

วสัดสุ านกังาน จ านวน 20,000 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุส านกังานและจดัซ้ือสิง่ของเครื่องใช้ต่างๆ
เชน่ กระดาษ  ปากกา  ดนิสอ  ไม ้บรรทดั คลปิ  เป็ก  กาว      
 ลวดเย็บ  เครื่องเย็บกระดาษ หนงัสือพิมพ์ สิ่งพิมพ์ที่ได้จาก
การจา้งซ้ือหรือจา้งพมิพ์ ฯลฯ ตลอดจนสิง่ของเครือ่งใช้ทีจ่ าเป็น
ในส านกังาน 
 
 

      

  
   

วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ จ านวน 10,000 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น สายไฟ  หลอดไฟฟ้า  
เทปพนัสายไฟ  สวทิซ์ไฟฟ้า  เบรกเกอร์  บาลาสต ์ฯลฯ ส าหรบั
ซอ่มแซมหรือเปลีย่นอปุกรณ์ไฟฟ้า ทีช่ ารุดเสยีหาย 
 
 

      

  
   

วสัดงุานบา้นงานครวั จ านวน 50,000 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น  แปรง  ไม้กวาด
น ้ายาล้างจาน น ้ายาล้างห้องน ้า สบู่  ผงซกัฟอก แก้วน ้า  จาน
ชาม ฯลฯ   ตลอดจนวสัดุอุปกรณ์อนัเกีย่วเน่ืองกบัวสัดุงานบา้น
งานครวั 
 
 

      

  
   

คา่อาหารเสรมิ (นม) จ านวน 944,695 บาท 

  

      

  1.เพือ่จา่ยเป็นคา่อาหารเสริม(นม) ส าหรบัศนูย์พฒันาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลป่าซาง   จ านวน  60  คน   จ านวน  260  วนั   
วนัละ  7.37 บาท   ต ัง้ไว ้ 114,980  บาท 
2.เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนอาหารเสรมิ(นม)ส าหรบั
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลป่าซาง จ านวน  100  คน
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จ านวน  260  วนั  วนัละ  7.37 บาท  ต ัง้ไว ้191,620 บาท 
3.เพือ่จา่ยเป็นคา่อาหารเสรมิ(นม) ส าหรบัเด็กนกัเรียน
โรงเรียนในเขตเทศบาลต าบลป่าซาง(สพฐ)  จ านวน  333  คน
จ านวน  260 วนั  วนัละ7.37 บาท  ต ัง้ไว้  638,095  บาท 

   
วสัดกุอ่สรา้ง จ านวน 30,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่คอ้น ตะป ูจอบ  เสยีม  เลือ่ย  เหล็กเสน้  เหล็ก
ทอ่  กระเบือ้งหลงัคา อฐิ  ปนู  ปนูขาว  สี  ทนิเนอร์ ลูกดิง่ ไม้
ตา่งๆ  ทอ่น ้า  ตลบัเมตร ทอ่ปนู  อปุกรณ์ประปา โถสว้ม อา่ง
ลา้งมือ ลูกรงั ฯลฯ ตลอดจนวสัดอุุปกรณ์อนัเกีย่วเน่ืองกบัวสัดุ
กอ่สรา้ง 
 
 

      

  
   

วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ จ านวน 3,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่น ้ามนั น ้ามนัเครือ่ง ฯลฯ  ส าหรบัเครือ่งตดัหญ้า
ทีใ่ชใ้นราชการศนูย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาลต าบลป่าซาง 
 
 

      

  
   

วสัดวุทิยาศาสตร์หรือการแพทย์ จ านวน 5,000 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าแอลกอฮอล์   ออกซิเจน  น ้ายาต่างๆ ถุงมือ
เวชภ ัณฑ์   ตลอดจนว ัสดุอุปกรณ์อ ันเกี่ยวเ น่ืองก ับว ัสดุ
วทิยาศาสตร์หรือการแพทย์ 
 
 
 
 
 
 

      

  
   

วสัดกุารเกษตร จ านวน 10,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่สารเคมป้ีองกนัและก าจดัศตัรูพืช พนัธ์ไมด้อก 
ไมป้ระดบั ปุ๋ ย ดนิส าหรบัปลูก สปรงิเกอร์ ผา้ใบหรือผา้
พลาสตกิ วสัดเุพาะช า ฯลฯ  ตลอดจนวสัดอุปุกรณ์อนัเกีย่วเน่ือง
กบัวสัดกุารเกษตร 

      

  
   

วสัดโุฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 10,000 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษเขียนโปสเตอร์  สี  พู่กนั  ฟิล์ม   รูปสี
หรือขาวด าทีไ่ดจ้ากการลา้งอดั-ขยาย ไมอ้ดั  ป้ายผา้ ป้ายไวนิล
ฯลฯ ตลอดจนวสัดุอุปกรณ์อนัเกี่ยวเน่ืองกบัวสัดุโฆษณาและ
เผยแพร ่

      

  
   

วสัดคุอมพวิเตอร์ จ านวน 10,000 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าแผ่น หรือจานบนัทึกข้อมูล  เทปบนัทึกข้อมูล  
หวัพมิพ์หรือแถบพมิพ์ เมาส์  ตลบัหมกึส าหรบัเครือ่งพมิพ์ สาย
ตอ่พ่วงคอมพวิเตอร์ ฯลฯ  ตลอดจนวสัดุอุปกรณ์อนัเกี่ยวเน่ือง
กบัวสัดคุอมพวิเตอร์ 
 
 

      

  
   

วสัดกุารศกึษา จ านวน 20,000 บาท 

  
      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือวสัดุการศึกษา  เช่น  สื่อการเรียนการ
สอนแบบจ าลองภมูปิระเทศ  หุน่  เบาะยืดหยุ่น ฯลฯ  ส าหรบัใช้
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ในศนูย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาลต าบลป่าซาง 

   
คา่สาธารณูปโภค รวม 100,000 บาท 

  
   

คา่ไฟฟ้า จ านวน 80,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่กระแสไฟฟ้า ศนูย์พฒันาเด็กเล็กและโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลต าบลป่าซาง       

  
   

คา่บรกิารโทรศพัท์ จ านวน 20,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่โทรศพัท์ ศนูย์พฒันาเด็กเล็กและโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลต าบลป่าซาง 

 

      

  
  

งบลงทุน รวม 118,100 บาท 

  
   

คา่ครุภณัฑ์ รวม 118,100 บาท 

  
   

ครุภณัฑ์ส านกังาน       

  

    

เครือ่งปรบัอากาศ แบบแยกสว่นแบบตดิผนงั (ระบบ Inverter) 
ขนาด 12,000 บทีียู  จ านวน  1  เครือ่ง 

จ านวน 24,200 บาท 

  

      

  เพือ่จดัซ้ือเครือ่งปรบัอากาศ แบบแยกสว่น  แบบตดิผนงั
(ระบบ Inverter) ขนาด 12,000 บทีียูจ านวน  1  เครือ่ง 
ราคาเครือ่งละ  24,200 บาท (ตามรายละเอยีดราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ์  ธนัวาคม  2561) โดยมคีณุลกัษณะดงัน้ี  
1)  ขนาดทีก่ าหนดเป็นขนาดไมต่ ่ากวา่ 12,000 บทีียู   แบบ
แยกสว่น           
2)  ราคาทีก่ าหนดเป็นราคาทีร่วมคา่ตดิต ัง้           
3)  เครือ่งปรบัอากาศทีม่คีวามสามารถในการท าความเย็น
ขนาดไมเ่กนิ 40,000 บทีียู  ตอ้งไดร้บัการรบัรอง
มาตรฐาน  ผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม และฉลากประหยดัไฟฟ้า
เบอร์ 5       
4)  ตอ้งเป็นเครือ่งปรบัอากาศทีป่ระกอบส าเร็จรูปท ัง้ชุด ท ัง้
หน่วยสง่ความเย็นและหน่วยระบายความรอ้นจากโรงงาน
เดยีวกนั           
5)  มคีวามหน่วงเวลาการท างานของคอมเพรสเซอร์           
6)  การจดัซ้ือเครือ่งปรบัอากาศขนาดอืน่ๆ (นอกจากขอ้ 3)
นอกเหนือจากการพจิารณาดา้นราคาแล้ว เพือ่เป็นการ
ประหยดัพลงังานควรพจิารณาจดัซ้ือเครือ่งปรบัอากาศ ทีม่คีา่
ประสทิธภิาพพลงังานตามฤดกูาล (SEER) สงูกวา่ 
7)  การตดิต ัง้เครือ่งปรบัอากาศ                 
(1)  แบบแยกสว่น ประกอบดว้ย
อปุกรณ์ ดงัน้ี  สวติช์ 1 ตวั  ทอ่ทองแดงไปกลบัหุม้ฉนวน
ยาว 4 เมตร  สายไฟยาวไมเ่กนิ 15 เมตร 
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้ง
และการบรหิารพสัดภุาครฐั พ.ศ.2560    
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565)
หน้าที ่ 189 ล าดบัที ่ 15 
 
 

      

  
    

พดัลมโคจร ขนาด  16  นิ้ว  จ านวน  8  เครือ่ง จ านวน 12,400 บาท 

  
      

  เพือ่จดัซ้ือพดัลมโคจร  ขนาด 16 นิ้ว  จ านวน 8 ตวั ราคา 
ตวัละ1,550  บาทรวมเป็นเงนิ 12,400 บาท (ตามราคา
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ทอ้งตลาด/ราคาทอ้งถิน่) 
โดยมคีณุลกัษณะพื้นฐาน ดงัน้ี  
1. ขนาดใบพดั  16  นิ้ว 
2. สวทิซ์แบบรีโมตแยกอสิระจากตวัพดัลม 
3. ปรบัแรงลม  3  ระดบั  ปรบัสา่ย  4  ต าแหน่ง  
ปรบักม้-เงย  5  จงัหวะ 
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้ง
และการบรหิารพสัดภุาครฐั พ.ศ.2560    
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่(พ.ศ.2561-2565)
หน้าที ่189    ล าดบัที ่14 
 
  

   
ครุภณัฑ์การศกึษา       

  

    

โตะ๊ เกา้อี ้นกัเรียน ตามมาตรฐาน มอก.ระดบัอนุบาล  จ านวน  
15 ชุด 

จ านวน 22,200 บาท 

  

      

  เพือ่จดัซ้ือโตะ๊ เกา้อี ้นกัเรียน ตามมาตรฐาน มอก.ระดบั 2
อนุบาล จ านวน 15 ชุดๆ ละ 1,480 บาท รวมเป็นเงนิ
22,200 บาท (ตามราคาทอ้งตลาด/ราคาทอ้งถิน่) 
โดยมคีณุลกัษณะพื้นฐาน ดงัน้ี 
 
โตะ๊นกัเรียน 
1. เป็นโตะ๊ขนาดกวา้ง  40  เซนตเิมตร ยาว 60 เซนตเิมตร  
 สงู 54.5  เซนตเิมตร 
2. หน้า TOP ผลติจากไม ้ หนาไมต่ ่ากวา่ 2 เซนตเิมตร 
3. มชี ัน้ส าหรบัเก็บของ กวา้งไมเ่กนิ  9.5  เซนตเิมตร 
4. หน้า TOP  ทาสธีรรมชาต ิ  
5. แบบโครงเหล็กขาสเีทา 
 
เกา้อีน้กัเรียน 
1. โครงสรา้งเป็นเหล็ก 
2. ทีน่ ั่งพนกัพงิ ผลติจากไมห้นาไมน้่อยกวา่ 1.7 เซนตเิมตร 
3. ทาสธีรรมชาต ิ
4. แบบโครงเหล็กขาสเีทา 
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้ง
และการบรหิารพสัดภุาครฐั พ.ศ.2560    
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่(พ.ศ.2561-2565)
หน้าที ่ 189  ล าดบัที ่ 13 

      

  

      

   

 

 
      

  
    

โตะ๊ญีปุ่่ น  จ านวน 23  ตวั จ านวน 11,500 บาท 

  

      

  เพือ่จดัซ้ือโตะ๊ญีปุ่่ น  ขนาด
กวา้ง 24 นิ้ว  ยาว 24 นิ้ว จ านวน  23 ตวั  ตวัละ 500  บาท
รวมเป็นเงนิ 11,500 บาท (ตามราคาทอ้งตลาด/ราคาทอ้งถิน่) 
โดยมคีณุลกัษณะพื้นฐาน ดงัน้ี   
1. เป็นโตะ๊สีเ่หลีย่มผนืผา้ ขนาด  กวา้ง  60  เซนตเิมตร   
ยาว 80  เซนตเิมตร  สงู  30  เซนตเิมตร  
2. ปพูื้นไมอ้ดั  เคลือบดว้ยโฟเมกา้  
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้ง
และการบรหิารพสัดภุาครฐั พ.ศ.2560    
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่(พ.ศ.2561-2565)
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หน้าที ่189  ล าดบัที ่12 
 
 

   
ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร ่       

  
    

ชุด รบั-สง่ไมโครโฟนไรส้าย(ไมล์ลอยคู)่  จ านวน 1 ชุด จ านวน 4,900 บาท 

  

      

  เพือ่จดัซ้ือชดุ รบั-สง่ไมโครโฟนไรส้าย(ไมล์ลอยคู)่
จ านวน 1 ชุด ราคา 4,900 บาท (ตามราคาทอ้งตลาด/ราคา
ทอ้งถิน่) 
โดยมคีณุลกัษณะพื้นฐาน  ดงัน้ี   
1. ตวัรบัสญัญาณดจิติอล ยา่น VHF ภาครบัคู ่
2. ไมล์ 2  ตวั 
3. สง่ไกลต ่าสดุ  100  เมตร 
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้ง
และการบรหิารพสัดภุาครฐั พ.ศ.2560    
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่(พ.ศ.2561-2565)
หน้าที ่  188   ล าดบัที ่ 6 
 
 

      

  
    

ชุดเครือ่งเสยีงแบบจูง 15 นิ้ว   จ านวน 1 ชุด จ านวน 10,000 บาท 

  

      

  เพือ่จดัซ้ือชุดเครือ่งเสยีงแบบจูง 15 นิ้ว  450 วตัต์
รองรบั Bluetooth พรอ้มไมล์ลอย VHF จ านวน 2 ตวั ราคา
ชุดละ 10,000  บาท (ตามราคาทอ้งตลาด/ราคาทอ้งถิน่) 
โดยมคีณุลกัษณะพื้นฐาน  ดงัน้ี   
1. เป็นตูล้ าโพง ขนาดล าโพง 15 นิ้ว  พรอ้มแบตเตอรีใ่นตวั
แบบมคีนัชกัพรอ้มล้อลาก 
2. มจีอ LED แสดงการท างานและมชีอ่งเสยีบ 
USB,SD Card 
3. ไมโครโฟนแบบไรส้าย  จ านวน  2  ตวั  มปีุ่ มปรบัเสียง   
ปุ่ มตดัเสยีง ชอ่งเสยีบไมล์  2 ชอ่ง  ปุ่ มเปิด-ปิด  
4. ขนาดตูล้ าโพง  43x68x38 เซนตเิมตร 
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้ง
และการบรหิารพสัดภุาครฐั พ.ศ.2560    
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่(พ.ศ.2561-2565)
หน้าที ่ 188   ล าดบัที ่7  
 
 

      

  
   

ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์       

  

    

คอมพวิเตอร์โน้ตบุก๊ ส าหรบังานส านกังาน 
จ านวน  1  เครือ่ง 

จ านวน 16,000 บาท 

  

      

  เพือ่จดัซ้ือคอมพวิเตอร์โน้ตบุก๊ ส าหรบังานส านกังาน 
จ านวน  1  เครือ่ง  ราคาเครือ่งละ  16,000 บาท(ตามเกณฑ์
ราคากลางและคณุลกัษณะพื้นฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ ฉบบั
เดอืน  มนีาคม 2562 ประกาศ ณ วนัที ่15 มนีาคม 2562)   
โดยมคีณุลกัษณะพื้นฐาน ดงัน้ี 
- มหีน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้่อยกวา่ 2 แกนหลกั
(2 core) โดยมคีวามเร็วสญัญาณนาฬกิา พื้นฐานไมน้่อยกวา่
2.0 GHz และมเีทคโนโลยีเพิม่สญัญาณนาฬกิาไดใ้นกรณีที่
ตอ้งใชค้วามสามารถใน การประมวลผลสูง จ านวน 1 หน่วย  
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มหีน่วยความจ าแบบ
Cache Memory รวมในระดบั (Level) เดยีวกนั ขนาด 
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ไมน้่อยกวา่ 4 MB  
- มหีน่วยความจ าหลกั (RAM) ชนิด DDR4 หรือดกีวา่ ขนาด
ไมน้่อยกวา่ 4 GB   
- มหีน่วยจดัเก็บขอ้มลู ชนิด SATA หรือดกีวา่ ขนาดความจุ 
ไมน้่อยกวา่ 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความ
จุไมน้่อยกวา่ 120 GB จ านวน 1 หน่วย  
- มจีอภาพทีร่องรบัความละเอยีดไมน้่อยกวา่
1,366 x 768 Pixel  และมขีนาดไมน้่อยกวา่ 12 นิ้ว  
- มชีอ่งเชือ่มตอ่ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดกีวา่  
ไมน้่อยกวา่ 3 ชอ่ง  
- มชีอ่งเชือ่มตอ่แบบ HDMI หรือ VGA จ านวนไมน้่อยกวา่  
1 ชอ่ง   
- มชีอ่งเชือ่มตอ่ระบบเครือขา่ย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดกีวา่ จ านวน ไมน้่อยกวา่
1 ชอ่ง  
- สามารถใชง้านไดไ้มน้่อยกวา่ Wi-Fi 
(IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth 
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้ง
และการบรหิารพสัดภุาครฐั พ.ศ.2560    
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่(พ.ศ.2561-2565)
หน้าที ่  189    ล าดบัที ่ 17 

        
 

      

  

    

เครือ่งพมิพ์ Multifunction แบบฉีดหมกึพรอ้มตดิต ัง้ถงัหมกึ
พมิพ์ (Ink Tank Printer)  จ านวน  1  เครือ่ง 

จ านวน 8,000 บาท 

  

      

  เพือ่จดัซ้ือเครือ่งพมิพ์ Multifunction แบบฉีดหมกึพรอ้ม
ตดิต ัง้ถงัหมกึพมิพ์ (Ink Tank Printer)
จ านวน 1 เครือ่ง  ราคาเครือ่งละ 8,000 บาท   (ตามเกณฑ์
ราคากลางและคณุลกัษณะพื้นฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ ฉบบั
เดอืนมนีาคม 2562 ประกาศ ณ วนัที ่15 มนีาคม 2562) โดย
มคีณุลกัษณะพื้นฐาน ดงัน้ี 
- เป็นอปุกรณ์ทีม่คีวามสามารถเป็น Printer, Copier 
,Scanner และ Fax ภายในเครือ่งเดยีวกนั  
- เป็นเครือ่งพมิพ์แบบฉีดหมกึพรอ้มตดิต ัง้ถงัหมกึพมิพ์ 
(Ink Tank Printer) จากโรงงานผูผ้ลติ  
- มคีวามละเอยีดในการพมิพ์ไมน้่อยกวา่ 1,200x1,200 dpi  
- มคีวามเร็วในการพมิพ์ขาวด า ส าหรบักระดาษ A4  
ไมน้่อยกวา่ 27 หน้าตอ่นาท ี(ppm) หรือ 8 ภาพตอ่
นาที (ipm)  
- มคีวามเร็วในการพมิพ์สสี าหรบักระดาษ A4 ไมน้่อย
กวา่ 15 หน้าตอ่นาที (ppm) หรือ 5 ภาพตอ่นาที (ipm)  
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวด า-ส)ี ได ้ 
- มคีวามละเอยีดในการสแกนสงูสดุไมน้่อยกวา่
1,200x1,200 dpi  
- มถีาดป้อนเอกสารอตัโนมตั ิ(Auto Document Feed)  
- สามารถถา่ยส าเนาเอกสารไดท้ ัง้สแีละขาวด า  
- สามารถท าส าเนาไดส้งูสดุไมน้่อยกวา่ 99 ส าเนา 
- สามารถยอ่และขยายได ้25 ถงึ 400 เปอร์เซ็นต์ 
- สามารถยอ่และขยายได ้25 ถงึ 400 เปอร์เซ็นต์  
- มชีอ่งเชือ่มตอ่ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดกีวา่ 
 จ านวนไมน้่อยกวา่ 1 ชอ่ง  
- มชีอ่งเชือ่มตอ่ระบบเครือขา่ย (Network Interface)
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แบบ 10/100 Base-T  หรือดกีวา่ จ านวน ไมน้่อย
กวา่ 1 ชอ่ง  
- สามารถใชง้านผา่นเครือขา่ยไรส้าย Wi-Fi 
(IEEE 802.11b, g, n) ได ้ 
- มถีาดใสก่ระดาษไดไ้มน้่อยกวา่ 100 แผน่  
- สามารถใชไ้ดก้บั A4, Letter, Legal และ Custom   
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้ง
และการบรหิารพสัดภุาครฐั พ.ศ.2560    
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่(พ.ศ.2561-2565)
หน้าที ่ 189    ล าดบัที ่10  

        
 

      

  

    

เครือ่งพมิพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวด า ชนิด Network 
แบบที ่1 (28 หน้า/นาที) จ านวน 1 เครือ่ง 

จ านวน 8,900 บาท 

  

      

  เพือ่จดัซ้ือเครือ่งพมิพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวด า
ชนิด Network แบบที ่1 (28 หน้า/นาที)จ านวน 1 เครือ่ง
ราคาเครือ่งละ 8,900 บาท โดยมคีณุลกัษณะดงัน้ี 
- มคีวามละเอยีดในการพมิพ์ไมน้่อยกวา่ 1,200x1,200 dpi  
- มคีวามเร็วในการพมิพ์ส าหรบักระดาษ A4 ไมน้่อยกวา่
28 หน้าตอ่นาที (ppm)  
- สามารถพมิพ์เอกสารกลบัหน้าอตัโนมตัไิด้  
- 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 
(IEEE 802.11b, g, n) ได ้ 
- มถีาดใสก่ระดาษไดร้วมกนัไมน้่อยกวา่ 250 แผน่  
- สามารถใชไ้ดก้บั A4, Letter, Legal และ Custom 
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้ง
และการบรหิารพสัดภุาครฐั พ.ศ.2560    
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่(พ.ศ.2561-2565)
หน้าที ่  189   ล าดบัที ่ 11  
 
 
 
 

      

  
  

งบเงนิอุดหนุน รวม 1,320,000 บาท 

  
   

เงนิอดุหนุน รวม 1,320,000 บาท 

  
   

เงนิอดุหนุนสว่นราชการ       

  
    

อดุหนุนโรงเรียน  (อาหารกลางวนั สพฐ.) จ านวน 1,320,000 บาท 

  

      

  1. เงนิอดุหนุนโรงเรียน(อาหารกลางวนั) โรงเรียน สพฐ.
จ านวน  333  คน  คนละ 20  บาทจ านวน  200  วนั 
 - เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิอดุหนุน 
ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ 2559 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561- 2565) 
ยุทธศาสตร์ที ่ 5  หน้าที ่ 145   ล าดบัที ่ 24 
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งานศกึษาไมก่ าหนดระดบั รวม 248,000 บาท 

  
  

งบด าเนินงาน รวม 198,000 บาท 

  
   

คา่ใชส้อย รวม 188,000 บาท 

  
   

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร       

  
    

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร จ านวน 108,000 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บ
หนงัสือหรือเข้าปกหนงัสือ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าธรรมเนียม
ตา่งๆ ฯลฯ 
 
 

      

  

   

รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ย
หมวดอืน่ๆ 

      

  
    

โครงการจดังานวนัเด็กแหง่ชาต ิ จ านวน 80,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการจดังานวนัเด็กแหง่ชาต ิ
เชน่  คา่อาหาร  คา่วสัดอุุปกรณ์  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 
 (แกไ้ขเพิม่เตมิถงึฉบบัที่ 3) ขอ้ 16  และขอ้ 34 
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการรบั
เงนิ การเบกิจา่ยเงนิ การฝากเงนิ การเก็บรกัษาเงนิ และการ
ตรวจเงนิองค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2547 ขอ้ 67  
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ย คา่ใชจ้า่ยใน
การจดังาน การจดัการแขง่ขนักีฬา และการสง่นกักีฬา เขา้รว่ม
การแขง่ขนักีฬาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้ง
และการบรหิารพสัดภุาครฐั พ.ศ.2560 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561- 2565)
ยุทธศาสตร์ที ่ 5หน้าที ่  139  ล าดบัที ่ 11 

      

  
   

คา่วสัด ุ รวม 10,000 บาท 

  
   

วสัดโุฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 10,000 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษเขียนโปสเตอร์  สี  พู่กนั  ฟิล์ม   รูปสี
หรือขาวด าทีไ่ดจ้ากการล้างอดั-ขยาย ไมอ้ดั ป้ายผา้ ป้ายไวนิล
ฯลฯ ตลอดจนวสัดุอุปกรณ์อนัเกี่ยวเน่ืองกบัวสัดุโฆษณาและ
เผยแพร ่
 
 

      

  
  

งบเงนิอุดหนุน รวม 50,000 บาท 

  
   

เงนิอดุหนุน รวม 50,000 บาท 
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เงนิอดุหนุนสว่นราชการ       

  

    

อดุหนุนโรงเรียนป่าซาง 
1.โครงการคา่ยคณุธรรมจรยิธรรม 

จ านวน 50,000 บาท 

  

      

  อดุหนุนโรงเรียนป่าซาง                           
โครงการคา่ยคณุธรรมจรยิธรรม  จ านวน  50,000 บาท   
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิอุดหนุน 
ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ 2559 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561- 2565)
ยุทธศาสตร์ที ่ 5  หน้าที ่ 146   ล าดบัที ่ 26 
 
 
 
 

      

  แผนงานสาธารณสขุ 

  
 

งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัสาธารณสขุ รวม 6,567,900 บาท 

  
  

งบบุคลากร รวม 2,979,200 บาท 

  
   

เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า) รวม 2,979,200 บาท 

  
   

เงนิเดอืนพนกังาน จ านวน 2,105,700 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดอืนพนกังานเทศบาล พรอ้มท ัง้เงนิปรบัปรุง
เงนิเดอืน จ านวน  6 อตัรา  โดยค านวณต ัง้จา่ยไว้  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 ัง้จา่ยไว้ 12 เดอืน  ตามประกาศคณะกรรมการ
พนกังานเทศบาลจงัหวดัล าพูน  เรือ่งหลกัเกณฑ์และเงือ่นไข
เกีย่วกบัอตัราเงนิเดอืนและวธิีการจา่ยเงนิเดอืนและประโยชน์
ตอบแทนอืน่ (ฉบบัที ่7) ลงวนัที ่3 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 

      

  
   

คา่จา้งลูกจา้งประจ า จ านวน 813,500 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งลูกจา้งประจ าพรอ้มท ัง้เงนิปรบัปรุงเงนิเดือน
จ านวน 3  อตัรา โดยค านวณต ั้งจ่ายไว้ 12 เดือนตามแผน
อตัราก าลงั 3 ปี ( พ.ศ. 2561-2563 ) 
 
 
 
  

      

  
  

งบด าเนินงาน รวม 3,267,000 บาท 

  
   

คา่ตอบแทน รวม 120,000 บาท 

  

   

คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กรปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ 

จ านวน 5,000 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้แก่ ค่าตอบแทนบุคลากรทาง
การแพทย์ ฯลฯ 
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คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ จ านวน 5,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการให้แก่
พนกังาน ลูกจ้างประจ า และพนกังานจ้าง ทีม่าปฏบิตังิานนอก
เวลาราชการ 

      

  
   

คา่เชา่บา้น จ านวน 90,000 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนกังานเทศบาลซึ่งมีสิทธิเบิกค่า
เช่าบ้านไดต้ามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้าน
ของขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่  พ.ศ. 2548 และแกไ้ขเพิม่เตมิฯ 

      

  
   

เงนิชว่ยเหลือการศกึษาบตุร จ านวน 20,000 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ค่าบ ารุงการศึกษา 
และค่าธรรมเนียมการศกึษาต่าง ๆ ให้แก่ ผู้บริหาร พนกังาน
เทศบาล  ลูกจ้างประจ าของเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกจ่ายเงิน
ช่วยเหลือบุตร  ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร
ได ้ตามหนงัสอื กรมบญัชีกลาง ที ่กค 0422.32/ว 257   
ลงวนัที ่28 มถิุนายน 2559   และแกไ้ขเพิม่เตมิฯ 
 
 

      

  
   

คา่ใชส้อย รวม 2,702,000 บาท 

  
   

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร       

  
    

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร จ านวน 1,080,000 บาท 

  

      

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

      

  

   

รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ย
หมวดอืน่ๆ 

      

  
    

คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ จ านวน 50,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการในราชอาณา 
จกัร และนอกราชอาณาจกัร เชน่ คา่เบีย้เล้ียงการเดนิทาง คา่
เชา่ทีพ่กั คา่พาหนะ คา่ธรรมเนียมลงทะเบยีนตา่งๆ ของ
พนกังานเทศบาล    ตลอดจนลูกจา้งเทศบาล ฯ ทีม่คีวามจ าเป็น 
ตอ้งเดนิทางไปตดิตอ่ราชการ อบรมสมัมนา สอบคดัเลือก  และ
มสีทิธติามระเบยีบทีร่าชการก าหนด  
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวง มหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยใน
การฝึกอบรมและการเขา้รบัการฝึกอบรมของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่
พ.ศ. 2557    
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใช้จา่ยใน
การเดนิทางไปราชการของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ พ.ศ. 2555 และ
ทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ  

 
 

      

  
    

โครงการ 3Rs ประชารฐั คดัแยกขยะ จ านวน 10,000 บาท 

  

      

  เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการ 3Rs ประชารฐั คดัแยกขยะ
เชน่  คา่วสัดอุุปกรณ์  คา่เอกสาร คา่ป้ายไวนิล คา่สมนาคณุ
วทิยากร และคา่ใช้จา่ยอืน่ๆ ทีจ่ าเป็นในการด าเนินการตาม
โครงการ 
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- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ย คา่ใชจ้า่ยใน
การจดังาน การจดัการแขง่ขนักีฬา และการสง่นกักีฬา เขา้รว่ม
การแขง่ขนักีฬาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามพระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ. 2496 และทีแ่กไ้ข
เพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่14) พ.ศ. 2562 / พระราชบญัญตักิ าหนด
แผนและข ัน้ตอนการกระจายอ านาจใหแ้กอ่งค์กรปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่2) พ.ศ.
2549/พระราชบญัญตักิารสาธารณสขุ พ.ศ.2535  
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) 
ยุทธศาสตร์ที ่  4   หน้าที ่ 133   ล าดบัที ่ 8 

    
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 ่14) พ.ศ. 2562 / พระราชบญัญตักิ าหนด
แผนและข ัน้ตอนการกระจายอ านาจใหแ้กอ่งค์กรปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่2)
พ.ศ. 2549 / พระราชบญัญตักิารสาธารณสขุ พ.ศ.2535 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่  (พ.ศ. 2561-2565)
ยุทธศาสตร์ที ่ 4  หน้า  131   ล าดบัที ่ 1  
 
 

      

  
    

โครงการคุม้ครองผูบ้รโิภคดา้นอาหารและน ้า จ านวน 10,000 บาท 

  

      

  เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการคุม้ครองผูบ้รโิภคดา้นอาหาร
และน ้า เชน่ คา่วสัดุอปุกรณ์ คา่เอกสาร คา่สมนาคณุ คา่
วทิยากร  คา่ป้ายไวนิล และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีจ่ าเป็นในการ
ด าเนินการตามโครงการ 
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ย คา่ใชจ้า่ยใน
การจดังาน การจดัการแขง่ขนักีฬา และการสง่นกักีฬา เขา้รว่ม
การแขง่ขนักีฬาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามพระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ. 2496 และทีแ่กไ้ข
เพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่14) พ.ศ. 2562 / พระราชบญัญตักิ าหนด
แผนและข ัน้ตอนการกระจายอ านาจใหแ้กอ่งค์กรปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่2)
พ.ศ. 2549 / พระราชบญัญตักิารสาธารณสขุ พ.ศ.2535 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565)
ยุทธศาสตร์ที ่  6 หน้าที ่152  ล าดบัที ่  13 
 

 

 

 

      

  
    

โครงการจดัซ้ือถุงด าเพือ่รองรบัขยะมลูฝอยทีป่ระทบัตรา จ านวน 500,000 บาท 
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สญัลกัษณ์/ขอ้ความ เทศบาลต าบลป่าซาง 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการจดัซ้ือถุงด าเพือ่รองรบัขยะ
มลูฝอย ในพื้นทีเ่ทศบาลต าบลป่าซาง  โดยมคีณุลกัษณะ  ดงัน้ี 
1. ถุงด าพลาสตกิสีด า  พมิพ์สญัลกัษณ์ตามทีเ่ทศบาลต าบล 
ป่าซางก าหนด 
2. ขนาด 28x36 นิ้ว  โดยบรรจุหอ่ ๆ ละ  10 ใบ  และตอ้ง
เป็นถุงทีไ่มม่กีลิน่เหม็น มผีวิเรียบเนียน ไมข่รุขระ 
- เป็นไปตามพระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ. 2496 และทีแ่กไ้ข
เพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่14) พ.ศ. 2562 / พระราชบญัญตักิ าหนด
แผนและข ัน้ตอนการกระจายอ านาจใหแ้กอ่งค์กรปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่2)
พ.ศ. 2549 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561-2565)
ยุทธศาสตร์ที ่ 4   หน้า 135    ล าดบัที ่ 15 
 
 

      

  
    

โครงการชุมชนลดขยะเพือ่สิง่แวดล้อมทีด่ี จ านวน 12,000 บาท 

  

      

  เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการชุมชนลดขยะทีด่เีพือ่
สิง่แวดลอ้มทีด่ ี เชน่ คา่วสัดุอปุกรณ์ 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 ่14) พ.ศ. 2562/ พระราชบญัญตักิ าหนด
แผนและข ัน้ตอนการกระจายอ านาจใหแ้กอ่งค์กรปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่2)
พ.ศ. 2549 / พระราชบญัญตักิารสาธารณสขุ พ.ศ.2535 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565)
ยุทธศาสตร์ที ่ 4   หน้าที ่131   ล าดบัที ่ 2 

      

  
    

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 ่14) พ.ศ. 2562/ พระราชบญัญตักิ าหนด
แผนและข ัน้ตอนการกระจายอ านาจใหแ้กอ่งค์กรปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่2)
พ.ศ. 2549 / พระราชบญัญตักิารสาธารณสขุ พ.ศ.2535 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) 
ยุทธศาสตร์ที ่ 4  หน้าที ่ 135  ล าดบัที ่ 13 
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โครงการตรวจสอบคณุภาพน ้าดืม่ น ้าบรโิภคในชุมชน จ านวน 20,000 บาท 

  

      

  เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยตามตรวจสอบคณุภาพน ้าดืม่ น ้าบรโิภค    
ในชุมชน เชน่ คา่วสัดอุุปกรณ์ คา่เอกสาร คา่ป้ายไวนิล คา่
สมนาคณุวทิยากร  และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีจ่ าเป็นในการ
ด าเนินการตามโครงการ  
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ย คา่ใชจ้า่ยใน
การจดังาน การจดัการแขง่ขนักีฬา และการสง่นกักีฬา เขา้รว่ม
การแขง่ขนักีฬาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามพระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ. 2496 และทีแ่กไ้ข
เพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่14) พ.ศ. 2562 / พระราชบญัญตักิ าหนด
แผนและข ัน้ตอนการกระจายอ านาจใหแ้กอ่งค์กรปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่2)
พ.ศ. 2549 / พระราชบญัญตักิารสาธารณสขุ พ.ศ.2535 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) 
ยุทธศาสตร์ที ่  6  หน้าที ่ 148   ล าดบัที ่ 2 

      

  
    

โครงการบรกิารการแพทย์ฉุกเฉิน จ านวน 648,000 บาท 

  

      

  เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการบรกิารการแพทย์ฉุกเฉิน เชน่ 
คา่ตอบแทน คา่วสัดุอปุกรณ์  คา่เวชภณัฑ์ และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ 
ทีจ่ าเป็นในการด าเนินการตามโครงการ    
- เป็นไปตามพระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ. 2496 และทีแ่กไ้ข
เพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่14) พ.ศ. 2562 / พระราชบญัญตัิ
การแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ.2551 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่(พ.ศ. 2561-2565)
ยุทธศาสตร์ที ่ 6 หน้า  149  ล าดบัที ่ 3 
 
 

      

  
    

โครงการบรกิารสาธารณสขุเคลือ่นที ่ จ านวน 10,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการบรกิารสาธารณสขุเคลือ่นที่
เชน่ คา่ตอบแทน คา่เวชภณัฑ์ คา่วสัดอุุปกรณ์  คา่ป้ายไวนิล
และคา่ใชจ้า่ยอืน่ ๆ ทีจ่ าเป็นในการด าเนินการตามโครงการ 
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ย คา่ใชจ้า่ยใน
การจดังาน การจดัการแขง่ขนักีฬา และการสง่นกักีฬา เขา้รว่ม
การแขง่ขนักีฬาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามพระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ. 2496 และทีแ่กไ้ข
เพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่14) พ.ศ. 2562 / พระราชบญัญตักิ าหนด
แผนและข ัน้ตอนการกระจายอ านาจใหแ้กอ่งค์กรปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่2)
พ.ศ. 2549 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561-2565)
ยุทธศาสตร์ที ่  6  หน้า 150  ล าดบัที ่ 8 
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โครงการบ าบดัน ้าเสยีดว้ยมือเรา EM Ball ลดโลกรอ้น จ านวน 12,000 บาท 

  

      

  เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการบ าบดัน ้าเสยีดว้ยมอืเรา
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 ่14) พ.ศ. 2562/ พระราชบญัญตักิ าหนด
แผนและข ัน้ตอนการกระจายอ านาจใหแ้กอ่งค์กรปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่2)
พ.ศ. 2549 / พระราชบญัญตักิารสาธารณสขุ พ.ศ. 2535 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561-2565)
ยุทธศาสตร์ที ่ 4  หน้า 134   ล าดบัที ่ 9 

      

  
    

โครงการประชาชนรว่มใจตดิต ัง้บอ่ดกัไขมนั จ านวน 10,000 บาท 

  

      

  เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการประชาชนรว่มใจตดิต ัง้บอ่ดกั
ไขมนั เชน่ คา่วสัดอุุปกรณ์  คา่สมนาคณุวทิยากร คา่เอกสาร
คา่ป้ายไวนิล  และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีจ่ าเป็นในการด าเนินการ
ตามโครงการ 
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ย คา่ใชจ้า่ยใน
การจดังาน การจดัการแขง่ขนักีฬา และการสง่นกักีฬา เขา้รว่ม
การแขง่ขนักีฬาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามพระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ. 2496 และทีแ่กไ้ข
เพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่14) พ.ศ. 2562 / พระราชบญัญตักิ าหนด
แผนและข ัน้ตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่2)
พ.ศ. 2549 / พระราชบญัญตักิารสาธารณสขุ พ.ศ. 2535 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565)
ยุทธศาสตร์ที ่ 4   หน้าที ่ 133   ล าดบัที ่ 7   

      

  
    

โครงการป้องกนัและควบคุมโรคไขเ้ลือดออกในชุมชน จ านวน 150,000 บาท 

  

      

  เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการป้องกนัและควบคุมโรค
ไขเ้ลือดออกในชุมชน เชน่ คา่วสัดุอปุกรณ์ คา่เอกสาร คา่
ป้าย ไวนิล คา่สมนาคณุวทิยากร และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีจ่ าเป็น
ในการด าเนินการตามโครงการ 
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ย คา่ใชจ้า่ยใน
การจดังาน การจดัการแขง่ขนักีฬา และการสง่นกักีฬา เขา้รว่ม
การแขง่ขนักีฬาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามพระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ. 2496 และทีแ่กไ้ข
เพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่14) พ.ศ. 2562 / พระราชบญัญตักิ าหนด
แผนและข ัน้ตอนการกระจายอ านาจใหแ้กอ่งค์กรปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่2)
พ.ศ. 2549 
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- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561-2565)
ยุทธศาสตร์ที ่ 6   หน้า 150   ล าดบัที ่7 
 
 
 

    
โครงการป้องกนัและควบคุมโรคตดิตอ่ทีเ่กดิจากสตัว์สูค่น จ านวน 10,000 บาท 

  

      

  เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการป้องกนัและควบคุมโรคตดิตอ่ที่
เกดิจากสตัว์สูค่น เชน่ คา่วสัดอุปุกรณ์ คา่เอกสาร คา่ป้ายไวนิล
คา่สมนาคณุวทิยากร และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีจ่ าเป็นในการ
ด าเนิน การตามโครงการ 
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ย คา่ใชจ้า่ยใน
การจดังาน การจดัการแขง่ขนักีฬา และการสง่นกักีฬา เขา้รว่ม
การแขง่ขนักีฬาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามพระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ. 2496 และทีแ่กไ้ข
เพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่14) พ.ศ. 2562 / พระราชบญัญตักิ าหนด
แผนและข ัน้ตอนการกระจายอ านาจใหแ้กอ่งค์กรปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่2)
พ.ศ. 2549 / พระราชบญัญตักิารสาธารณสขุ พ.ศ.2535/
พระราชบญัญตัโิรคระบาดสตัว์ พ.ศ.2558 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561-2565)
ยุทธศาสตร์ที ่  6   หน้า 150   ล าดบัที ่6 

      

  
    

โครงการแปรรูปขยะอนิทรีย์ลดโลกรอ้น จ านวน 20,000 บาท 

  

      

  เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการแปรรูปขยะอนิทรีย์ลดโลก
รอ้น เชน่ คา่วสัดอุุปกรณ์ คา่เอกสาร คา่ป้ายไวนิล คา่สมนา 
คณุวทิยากร และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีจ่ าเป็นในการด าเนินการตาม
โครงการ 
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ย คา่ใชจ้า่ยใน
การจดังาน การจดัการแขง่ขนักีฬา และการสง่นกักีฬา เขา้รว่ม
การแขง่ขนักีฬาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามพระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ. 2496 และทีแ่กไ้ข
เพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่14) พ.ศ. 2562 / พระราชบญัญตักิ าหนด
แผนและข ัน้ตอนการกระจายอ านาจใหแ้กอ่งค์กรปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่2)
พ.ศ. 2549 / พระราชบญัญตักิารสาธารณสขุ พ.ศ.2535 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565)
ยุทธศาสตร์ที ่ 4  หน้าที ่132   ล าดบัที ่ 4 

      

  
    

โครงการเฝ้าระวงัและป้องกนัโรคระบบทางเดนิหายใจ จ านวน 10,000 บาท 

  

      

  เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการเฝ้าระวงัและป้องกนัโรคระบบ
ทางเดนิหายใจ เชน่ คา่วสัดุอปุกรณ์ 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 ่14) พ.ศ. 2562 / พระราชบญัญตักิ าหนด
แผนและข ัน้ตอนการกระจายอ านาจใหแ้กอ่งค์กรปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่2)
พ.ศ. 2549 
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- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561-2565)
ยุทธศาสตร์ที ่ 6  หน้า  151  ล าดบัที ่ 11 
 
 
 

    

โครงการฟ้ืนฟูและพฒันาล าน ้า คคูลอง เพือ่สิง่แวดลอ้มและ
คณุภาพชีวติของประชาชน 

จ านวน 10,000 บาท 

  

      

  เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการฟ้ืนฟูและพฒันาล าน ้า ค ู คลอง
เพือ่สิง่แวดลอ้มและคณุภาพชีวติของประชาชน  เชน่ คา่วสัดุ
อปุกรณ์ 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 ่14) พ.ศ. 2562 / 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 / พรบ.สง่เสรมิและรกัษาคณุภาพ
สิง่แวดลอ้มแหง่ชาต ิพ.ศ.2535 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิถงึ  
(ฉบบัที ่2) พ.ศ.2561 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565)
ยุทธศาสตร์ที ่4 หน้าที ่ 135  ล าดบัที ่ 14 
 
 

      

  

    

โครงการสง่เสรมิและพฒันาการจดัการคาร์บอนฟตุพริน้เพือ่มุง่สู่
การเป็นเมอืงลดคาร์บอน เทศบาลต าบลป่าซาง 

จ านวน 10,000 บาท 

  

      

  เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการสง่เสรมิและพฒันาการจดัการ
คาร์บอนฟุตพริน้เพือ่มุง่สูก่ารเป็นเมอืงลดคาร์บอน เทศบาล
ต าบลป่าซาง  เชน่ คา่วสัดอุุปกรณ์ คา่เอกสาร คา่ป้ายไวนิล คา่
สมนาคณุวทิยากร และคา่ใช้จา่ยอืน่ๆ ทีจ่ าเป็นในการด าเนิน 
การตามโครงการ 
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ย คา่ใชจ้า่ยใน
การจดังาน การจดัการแขง่ขนักีฬา และการสง่นกักีฬา เขา้รว่ม
การแขง่ขนักีฬาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามพระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ. 2496 และทีแ่กไ้ข
เพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่14) พ.ศ. 2562 / 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 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565)
ยุทธศาสตร์ที ่ 4  หน้าที ่  134   ล าดบัที ่ 11 
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โครงการสตัว์ปลอดโรค คนปลอดภยัจากโรคพษิสนุขับา้ จ านวน 80,000 บาท 

  

      

  เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการสตัว์ปลอดโรค คนปลอดภยั 
จากโรคพษิสนุขับา้ เชน่ คา่วสัดอุุปกรณ์ คา่สมนาคณุวทิยากร  
คา่เอกสาร คา่ป้ายไวนิล และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีจ่ าเป็นในการ
ด าเนินการตามโครงการ 
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ย คา่ใชจ้า่ยใน
การจดังาน การจดัการแขง่ขนักีฬา และการสง่นกักีฬา เขา้รว่ม
การแขง่ขนักีฬาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามพระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ. 2496 และทีแ่กไ้ข
เพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่14) พ.ศ. 2562 / 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 วา่ดว้ยวธิีการงบประมาณฯพ.ศ. 2541
แกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2543 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565)
ยุทธศาสตร์ที ่ 6   หน้าที ่  151   ล าดบัที ่ 10 
  

      

  
   

คา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซม จ านวน 30,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่บ ารุงรกัษาซ่อมแซมทรพัย์สนิของเทศบาลที่
ช ารุดเสยีหาย ใหส้ามารถใช้งานไดต้ามปกต ิ
 
 

      

  
   

คา่วสัด ุ รวม 445,000 บาท 

  
   

วสัดสุ านกังาน จ านวน 30,000 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุส านักงานและจดัซ้ือสิ่งของเครื่องใช้
ต่างๆ   เช่น  กระดาษ  ปากกา  ดินสอ ไม้บรรทดั เป็ก คลิป
กาว  ลวดเย็บ  เครือ่งเย็บกระดาษ  หนงัสือพมิพ์  สิง่พมิพ์ทีไ่ด้
จากการจ้างซ้ือหรือจ้างพิมพ์ ฯลฯ ตลอดจนสิ่งของเครื่องใช้ที่
จ าเป็นในส านกังาน 
 
 

      

  
   

วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ จ านวน 10,000 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟ 
ขาหลอดฟลูออเรสเซนต์  เทปพนัสายไฟ สวิทซ์ไฟฟ้า เบรก
เกอร์บาลาสต์ ฯลฯ ส าหรบัซ่อมแซมหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้า
ทีช่ ารุดเสยีหาย 
 
 

      

  
   

วสัดงุานบา้นงานครวั จ านวน 20,000 บาท 

          เพือ่จา่ยเป็นคา่สิง่ของเครือ่งใชต้า่งๆ เชน่ แปรง ไมก้วาด น ้ายา       
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ลา้งจาน  น ้ายาลา้งหอ้งน ้า  สบู ่ ผงซกัฟอก  แกว้น ้า จาน   ชาม
ถงัขยะ ฯลฯ ตลอดจนวสัดุอุปกรณ์อนัเกีย่วเน่ืองกบัวสัดุงาน
บา้นงานครวั 
 
 

   
วสัดกุอ่สรา้ง จ านวน 10,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ คอ้น  ตะปู จอบ  เสยีม  เลือ่ย เหล็กเสน้  เหล็ก
ทอ่ กระเบือ้งหลงัคา  อฐิ  ปนู  ปนูขาว  สี  ทนิเนอร์  ตลบัเมตร
ไมต้า่งๆ  ทอ่น ้า  ทอ่ปนู  อปุกรณ์ประปา โถสว้ม อา่งลา้งมอื
ลูกรงั ฯลฯ ตลอดจนวสัดอุุปกรณ์อนัเกีย่วเน่ืองกบัวสัดกุอ่สรา้ง 
 
 
 

      

  
   

วสัดยุานพาหนะและขนสง่ จ านวน 10,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่แบตเตอรี ่ ยางใน  ยางนอก  สายไมล์  หวัเทียน
น ้ากล ั่น อะไหล่ ฯลฯ รถจกัรยานยนต์ รถยนต์เครื่องจกัรกล
ตา่งๆ  ตลอดจนวสัดุอุปกรณ์อนัเกี่ยวเน่ืองกบัวสัดุยานพาหนะ
และขนสง่ 
 
 

      

  
   

วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ จ านวน 250,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ น ้ามนัดเีซล  น ้ามนัเบนซนิ  น ้ามนัซุปเปอร์
น ้ามนัเครือ่ง  ฯลฯ   ส าหรบัรถยนต์ รถจกัรยานยนต์ 
เครือ่งจกัรกลตา่งๆ  ทีใ่ชใ้นราชการกองสาธารณสขุและ
สิง่แวดลอ้ม 
 
 

      

  
   

วสัดวุทิยาศาสตร์หรือการแพทย์ จ านวน 40,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่แอลกอฮอล์  ออกซเิจน  น ้ายาตา่งๆ  ถุงมอื
เวชภณัฑ์ ตลอดจนวสัดุอปุกรณ์อนัเกีย่วเน่ืองกบัวสัดุ
วทิยาศาสตร์หรือการแพทย์ 

      

  
   

วสัดกุารเกษตร จ านวน 10,000 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าสารเคมีป้องกนัและก าจดัศตัรูพืช วสัดุเพาะช า
ปุ๋ ย  พนัธ์ไมด้อกไมป้ระดบั  ดนิส าหรบัปลูก  สปรงิเกอร์ผา้ใบ
หรือผ้าพลาสติก ฯลฯ  ตลอดจนวสัดุอุปกรณ์อนัเกี่ยวเน่ืองกบั
วสัดกุารเกษตร 

      

  
   

วสัดโุฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 20,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่กระดาษเขยีนโปสเตอร์  สี  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 
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วสัดคุอมพวิเตอร์ จ านวน 20,000 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าแผ่น หรือจานบนัทึกข้อมูล  เทปบนัทึกข้อมูล
หวัพมิพ์หรือแถบพมิพ์ เมาส์ ตลบัหมกึส าหรบัเครือ่งพมิพ์  สาย
ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ตลอดจนวสัดุอุปกรณ์อนัเกี่ยวเน่ือง
กบัวสัดคุอมพวิเตอร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

  
  

งบลงทุน รวม 121,700 บาท 

  
   

คา่ครุภณัฑ์ รวม 121,700 บาท 

  
   

ครุภณัฑ์ส านกังาน       

  
    

ตูเ้หล็กแบบ  4  ลิน้ชกั  จ านวน  3  ตู ้ จ านวน 23,700 บาท 

  

      

  เพือ่จดัซ้ือตูเ้หล็กแบบ  4  ลิน้ชกั  จ านวน  3  ตู้
ราคา 7,900 บาท  รวมเป็นเงนิ  23,700 บาท                
(ตามรายละเอยีดราคามาตรฐานครุภณัฑ์ ธนัวาคม 2561)   
โดย มคีณุลกัษณะ  ดงัน้ี    แบบ 4 ลิน้ชกั              
1)  มหีูลิน้ชกั             
2)  คณุสมบตัติามมาตรฐานผลติภณัฑ์อตุส าหกรรม (มอก.) 
-เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้ง
และการบรหิารพสัดภุาครฐั พ.ศ.2560 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565)
หน้าที ่ 192   ล าดบัที ่ 13 

      

  
   

ครุภณัฑ์วทิยาศาสตร์หรือการแพทย์       

  
    

เครือ่งวดัความดนัแบบดจิติอล  จ านวน 3 เครือ่ง จ านวน 19,500 บาท 

  

      

  เพือ่จดัซ้ือเครือ่งวดัความดนัแบบดจิติอล  จ านวน 3 เครือ่ง
เครือ่งละ 6,500 บาท  รวมเป็นเงนิ  19,500  บาท (ตามราคา
ทอ้งตลาด/ราคาทอ้งถิน่) 
โดยมคีณุลกัษณะดงัน้ี 
1.สามารถวดัความดนัโลหติไดแ้บบอตัโนมตั ิ 
2.ตวัเครือ่งมีขนาดเล็กกะทดัรดัและสามารถเคลือ่นยา้ยได้
สะดวก  
3.ผา้พนัแขนทีแ่ถมมากบัตวัเครือ่งสามารถวดัไดต้ ัง้แตข่นาด
ล าแขนไมน้่อยกวา่ 22-32 ซม. 
4.จอภาพแสดงผลเป็นแบบตวัเลข  สามารถมองเห็นคา่ความ
ดนัโลหติ/ชีพจร และเวลาทีต่รวจวดัไดช้ดัเจน 
5.ใชก้บัไฟฟ้าAC100-240โวลต์ 50/60 เฮร์ิตผา่น Adapter  
หรือใชแ้บตเตอรีช่นิด AA จ านวน 4 กอ้น (6 V.DC) 
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้ง
และการบรหิารพสัดภุาครฐั พ.ศ.2560 
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- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565)
หน้าที ่  193  ล าดบัที ่ 18 

   
ครุภณัฑ์งานบา้นงานครวั       

  
    

เครือ่งตดัหญา้ แบบขอ้แข็ง  จ านวน 3 เครือ่ง จ านวน 28,500 บาท 

  

      

  เพือ่จดัซ้ือเครือ่งตดัหญา้ แบบขอ้แข็ง  จ านวน 3 เครือ่ง 
ราคาเครือ่งละ 9,500 บาท  รวมเป็นเงนิ  28,500  บาท (ตาม
รายละเอยีดราคามาตรฐานครุภณัฑ์ ธนัวาคม 2561)  โดยมี
คณุลกัษณะดงัน้ี 
1)  เป็นเครือ่งตดัหญา้แบบสะพาย           
2)  เครือ่งยนต์ขนาดไมน้่อยกวา่ 1.4 แรงมา้          
3)  ปรมิาตรกระบอกสบูไมน้่อยกวา่ 30 ซีซี           
4)  พรอ้มใบมดี 
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้ง
และการบรหิารพสัดภุาครฐั พ.ศ.2560 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565)
หน้าที ่  193  ล าดบั  ที ่ 19 

      

  
   

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 
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิอุดหนุน
ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ 2559 
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยวธิีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2541   
(แกไ้ขเพิม่เตมิถงึฉบบัที ่3)  
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565)
ยุทธศาสตร์ที ่6 หน้าที ่ 152  ล าดบัที ่ 14 
 
 
 

 

 
 

      

  แผนงานเคหะและชุมชน 
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งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน รวม 6,237,900 บาท 

  
  

งบบุคลากร รวม 3,084,900 บาท 

  
   

เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า) รวม 3,084,900 บาท 

  
   

เงนิเดอืนพนกังาน จ านวน 2,435,840 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดอืนพนกังานเทศบาล พรอ้มท ัง้เงนิปรบัปรุง
เงนิเดอืน จ านวน  7 อตัรา โดยค านวณต ัง้จา่ยไว้  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 ตามประกาศ
คณะกรรมการพนกังานเทศบาลจงัหวดัล าพูน  เรือ่งหลกัเกณฑ์
และเงือ่นไขเกีย่วกบัอตัราเงนิเดอืนและวธิีการจา่ยเงนิเดอืน
และประโยชน์ตอบแทนอืน่ (ฉบบัที ่7) ลงวนัที3่ 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 ัง้จา่ยไว้  12 เดอืน ตามประกาศคณะกรรมการ
พนกังานเทศบาลจงัหวดัล าพูน  เรือ่งหลกัเกณฑ์และเงือ่นไข
เกีย่วกบัอตัราเงนิเดอืนและวธิีการจา่ยเงนิเดอืนและประโยชน์
ตอบแทนอืน่  (ฉบบัที ่7)  ลงวนัที ่ 3  พฤษภาคม  พ.ศ. 2559 
 
 

      

  
   

คา่จา้งลูกจา้งประจ า จ านวน 478,660 บาท 

  

      

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

      

  
  

งบด าเนินงาน รวม 3,048,000 บาท 

  
   

คา่ตอบแทน รวม 83,000 บาท 

  
   

คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ จ านวน 10,000 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการ
ให้แก่ พนกังาน ลูกจ้างประจ าและพนกังานจ้างที่มาปฏบิตังิาน
นอกเวลาราชการ 
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คา่เชา่บา้น จ านวน 48,000 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนกังานเทศบาลซึ่งมีสิทธิเบิกค่า
เช่าบ้านไดต้ามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบา้น
ของขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่  พ.ศ. 2548 และแกไ้ขเพิม่เตมิฯ 

      

  
   

เงนิชว่ยเหลือการศกึษาบตุร จ านวน 25,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิชว่ยเหลือการศกึษาบตุร คา่บ ารุงการศกึษาและ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่าง  ๆ ให้แก่ ผู้บริหาร พนักงาน
เทศบาล  ลูกจ้างประจ าของเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกจ่ายเงิน
ช่วยเหลือบุตร  ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร
ได้ ตามหนงัสือ กรมบญัชีกลาง ที่ กค 0422.32/ว 257   ลง
วนัที ่28 มถิุนายน 2559  และแกไ้ขเพิม่เตมิฯ 

      

  
   

คา่ใชส้อย รวม 1,940,000 บาท 

  
   

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร       

  
    

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร จ านวน 1,850,000 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าโฆษณาและเผยแพร่  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บ
หนงัสือหรือเข้าปกหนงัสือ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าธรรมเนียม
ตา่งๆ  คา่รงัวดัทีด่นิ คา่ตรวจวเิคราะห์น ้าประปา  ฯลฯ 

 

 

 

      

  

   

รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ย
หมวดอืน่ๆ 

      

  
    

คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ จ านวน 30,000 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดนิทางไปราชการในราชอาณา 
จกัรและนอกราชอาณาจกัร  เช่น  คา่เบี้ยเล้ียงการเดนิทาง  ค่า
เช่าที่พกั  ค่าพาหนะ   ค่าธรรมเนียมลงทะเบียนต่างๆ   ของ
พนักงานเทศบาลตลอดจนลูกจ้างเทศบาลฯ    ที่มีความ
จ าเ ป็นต้องเดินทางไปติดต่อราชกา  อบรมสมัมนา  สอบ
คดัเลือก และมีสิทธิตามระเบียบที่ราชการก าหนด  ถือปฏิบตัิ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารบัการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ. 2557  และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555
และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ 

      

  

    

โครงการพฒันาศกัยภาพคณะกรรมการตรวจรบังานจา้งเทศบาล
ต าบลป่าซาง 

จ านวน 10,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการพฒันาศกัยภาพคณะ 
กรรมการตรวจรบังานจา้งเทศบาลต าบลป่าซาง เชน่ คา่วสัดุ
อปุกรณ์  คา่เอกสาร  ป้ายไวนิล  คา่วทิยากรคา่อาหาร
คา่อาหารวา่งพรอ้มเครือ่งดืม่  และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีจ่ าเป็นใน
การด าเนินการตามโครงการ  
-เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใช้จา่ยใน
การฝึกอบรมและเขา้รบัการฝึกอบรมของเจา้หน้าที่
ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2557 
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- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561- 2565)
ยุทธศาสตร์ที ่ 7  หน้าที ่ 166  ล าดบัที ่ 1 

   
คา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซม จ านวน 50,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่บ ารุงรกัษาซ่อมแซมทรพัย์สนิของเทศบาลที่
ช ารุดเสยีหาย ใหส้ามารถใช้งานไดต้ามปกต ิ       

  
   

คา่วสัด ุ รวม 495,000 บาท 

  
   

วสัดสุ านกังาน จ านวน 20,000 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุส านกังานและจดัซ้ือสิง่ของเครื่องใช้ต่างๆ
เช่น กระดาษ  ปากกา  ดนิสอ ไม้บรรทดั คลิป  เป็ก  ลวดเย็บ
กาว  เครื่องเย็บกระดาษ  หนงัสือพิมพ์ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการ
จา้งซ้ือหรือจ้างพมิพ์ฯลฯ  ตลอดจนสิง่ของเครือ่งใช้ทีจ่ าเป็นใน
ส านกังาน 
 
 

      

  
   

วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ จ านวน 200,000 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุอุปกรณ์ไฟฟ้า  เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟ  
เทปพนัสายไฟ  สวิทซ์ไฟฟ้า ขาหลอดฟลูออเรสเซนต์ เบรก
เกอร์บาลาสต์ ฯลฯ ส าหรบัซ่อมแซมหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้า
ทีช่ ารุดเสยีหาย 
 
 
 
 
 
 

      

  
   

วสัดงุานบา้นงานครวั จ านวน 5,000 บาท 

  

      

  เพือ่จ่ายเป็นค่าสิง่ของเครื่องใช้ตา่งๆ เช่น แปรง น ้ายาล้างจาน
ไม้กวาด  น ้ายาล้าห้องน ้า  สบู่ ผงซกัฟอก จาน ชาม แก้วน ้า
ฯลฯ ตลอดจนวสัดุอุปกรณ์อนัเกี่ยวเน่ืองกบัวสัดุงานบ้านงาน
ครวั 
 
 

      

  
   

วสัดกุอ่สรา้ง จ านวน 150,000 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าค้อน ตะปู  จอบ  เสียม  เลื่อย เหล็กเส้น เหล็ก
ท่อกระเบื้องหลงัคา  อิฐ   ปูน ปูนขาว สี  ทินเนอร์ ตลบัเมตร
ไมต้า่งๆ  ลูกดิง่ ทอ่น ้า  ทอ่ปนู  อปุกรณ์ประปา อา่งลา้งมอื 
โถสว้ม  ลูกรงั ฯลฯ ตลอดจนวสัดุอุปกรณ์อนัเกีย่วเน่ืองกบัวสัดุ
กอ่สรา้ง 
 
 

      

  
   

วสัดยุานพาหนะและขนสง่ จ านวน 30,000 บาท 

  

      

  เพือ่จ่ายเป็นคา่แบตเตอรี่ ยางใน  ยางนอก  สายไมล์  น ้ากล ั่น  
หวัเทียน อะไหล่ ฯลฯ รถจกัรยานยนต์ รถยนต์ เครื่องจกัรกล
ตา่งๆ ตลอดจนวสัดุอุปกรณ์อนัเกี่ยวเน่ืองกบัวสัดุยานพาหนะ
และขนสง่ 
 
 

      

  
   

วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ จ านวน 50,000 บาท 
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  เพื่อจ่ายเป็นค่าน ้ามนัดีเซล  น ้ามนัเบนซิน น ้ามนัซุปเปอร์
น ้ามนัเครื่อง ฯลฯ  ส าหรบัรถจกัรยานยนต์  รถยนต์
เครือ่งจกัรกลตา่ง ๆ ทีใ่ชใ้นราชการกองชา่ง 
 
 

      

  
   

วสัดกุารเกษตร จ านวน 10,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่สารเคมป้ีองกนัและก าจดัศตัรูพืช ปุ๋ ย  ดนิ
ส าหรบัปลูก  พนัธ์ไมด้อกไมป้ระดบั สปรงิเกอร์  ผา้ใบหรือผา้
พลาสตกิวสัดเุพาะช า ฯลฯ  ตลอดจนวสัดอุปุกรณ์อนัเกีย่วเน่ือง
กบัวสัดกุารเกษตร 
 
 

      

  
   

วสัดโุฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 10,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่กระดาษเขยีนโปสเตอร์ ส ี พูก่นั ฟิล์ม รูปสหีรือ
ขาวด าทีไ่ดจ้ากการลา้งอดั-ขยาย ไมอ้ดั  ป้ายไวนิล ป้ายผา้
ฯลฯ  ตลอดจนวสัดุอปุกรณ์อนัเกีย่วเน่ืองกบัวสัดโุฆษณาและ
เผยแพร ่

      

  
   

วสัดคุอมพวิเตอร์ จ านวน 20,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่แผน่ หรือจานบนัทกึขอ้มลู  เทปบนัทกึขอ้มลู  
หวัพมิพ์หรือแถบพมิพ์ ตลบัหมกึส าหรบัเครือ่งพมิพ์  สายตอ่
พว่งคอมพวิเตอร์ เมาส์ ฯลฯ  ตลอดจนวสัดอุุปกรณ์อนัเกีย่ว 
เน่ืองกบัวสัดุคอมพวิเตอร์ 
 
 

      

  
   

คา่สาธารณูปโภค รวม 530,000 บาท 

  
   

คา่ไฟฟ้า จ านวน 530,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่กระแสไฟฟ้าโครงการสูบน ้าดว้ยพลงังานไฟฟ้า 

 

 

 

      

  
  

งบลงทุน รวม 105,000 บาท 

  
   

คา่ครุภณัฑ์ รวม 105,000 บาท 

  
   

ครุภณัฑ์ส ารวจ       

  
    

เทปวดัระยะทาง  จ านวน  1  อนั จ านวน 5,000 บาท 

  

      

  เพือ่จดัซ้ือเทปวดัระยะทาง   50  เมตร  จ านวน 1 อนั
ราคา  5,000  บาทตามราคาทอ้งตลาด/ราคาทอ้งถิน่) 
โดยมคีณุลกัษณะดงัน้ี 
1. เน้ือเทปเป็นไฟเบอร์ใยแกว้อยา่งดี เคลือบมนัทีผ่วิไมท่ าให้
ยืดหรือเสยีรูปงา่ย  ไมท่ าใหเ้กดิความคลาดเคลือ่นเวลาใชง้าน 
2. แถบวดัท าดว้ยไฟเบอร์อยา่งดี  สเกล  2  สี เพือ่ชว่ยในการ
อา่นไดง้า่ย 
3. ความยาวเทป  50 เมตร  ความกวา้ง 13 มลิลเิมตร  ความ
หนา  0.5 มลิลเิมตร 
4. ใชม้าตราเมตรกิ  มชีอ่งขีดแบง่ช่อง ชอ่งละ1 มลิลเิมตร และ
มตีวัหนงัสือก ากบัทุก  1  เซนตเิมตร 
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5. มตีวัเลขและขดีแบง่ตวัใหญ ่ก ากบัทุก ๆ 10 เซนตเิมตร 
6. ตวัเลขและแบง่คา่ไมล่บเลือนงา่ย 
7. มดีา้มมือถือ  จบักระชบัมอืในขณะใชง้าน 
8. บรรจุในโครงพลาสตกิอยา่งดี  มปีลายแหลมไว้จรดพื้น เพือ่
ก าหนดจุดเริม่ตน้การวดัได้ 
9. ไดม้าตรฐาน มสีญัลกัษณ์รบัรองจากส านกังานช ั่ง ตวงวดั 
-เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้ง
และการบรหิารพสัดภุาครฐั พ.ศ.2560 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565)
หน้าที ่  196  ล าดบัที ่ 19  
 
 

   
คา่บ ารุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ์       

  
    

คา่บ ารุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ์ จ านวน 100,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่บ ารุงรกัษาครุภณัฑ์ขนาดใหญท่ีช่ ารุด
เสยีหาย ใหส้ามารถใชง้านไดต้ามปกต ิ
 
 
 
 

      

  
 

งานไฟฟ้าถนน รวม 438,347 บาท 

  
  

งบเงนิอุดหนุน รวม 438,347 บาท 

  
   

เงนิอดุหนุน รวม 438,347 บาท 

  
   

เงนิอดุหนุนกจิการทีเ่ป็นสาธารณประโยชน์       

  
    

อดุหนุนการไฟฟ้าสว่นภูมภิาคอ าเภอไฟฟ้าป่าซาง จ านวน 438,347 บาท 

  

      

  อดุหนุนขยายเขตไฟฟ้า   
1. ขยายเขตไฟฟ้าเพือ่การเกษตรสายบอ่ขยะ หมูท่ี ่4  
ต าบลป่าซาง จ านวน  191,503  บาท 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565)
ยุทธศาสตร์ที ่ 1  หน้าที ่ 103   ล าดบัที ่ 9 
 
2. ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ซอย 10 หมูท่ี ่ 2 ต าบล ปากบอ่ง
ไปบา้นลอ้ง ม.2 ต.ป่าซาง  จ านวน  8,145 บาท 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565)
ยุทธศาสตร์ที ่ 1  หน้าที ่ 107   ล าดบัที ่ 21 
 
3. ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ สายหนองสลีก หมูท่ี ่3  ต าบล
ปากบอ่งไปกอมว่ง  จ านวน  71,626 บาท 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565)
ยุทธศาสตร์ที ่ 1  หน้าที ่ 108   ล าดบัที ่ 24 
 
4. ขยายเขตไฟฟ้าซอยสนัตนัเครือ หลงัโลตสั หมูท่ี ่ 3  
ต าบลป่าซาง  จ านวน  41,466 บาท 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565)
ยุทธศาสตร์ที ่ 1  หน้าที ่ 101   ล าดบัที ่ 5 
 
5. ขยายเขตไฟฟ้าพรอ้มไฟฟ้าสาธารณะ ซอยหลงัพอ่บา้น 
ซอยขา้งศาลาหน้าวดัหนองหอย  หมูท่ี ่ 5 ต าบลป่าซาง
จ านวน  125,607  บาท 
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- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565)
ยุทธศาสตร์ที ่ 1  หน้าที ่ 105   ล าดบัที ่ 15 
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิอุดหนุน
ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ 2559 
  

        
 

      

  
 

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 ไมก้วาดน ้ายา
ลา้งจาน น ้ายาลา้งหอ้งน ้า สบู ่ ผงซกัฟอก แกว้น ้า  จาน  ชาม
ตลอดจนวสัดอุปุกรณ์อนัเกีย่วเน่ืองกบัวสัดงุานบา้นงานครวั 

 
 

      

  
 

งานก าจดัขยะมลูฝอยและสิง่ปฏกิูล รวม 700,000 บาท 

  
  

งบด าเนินงาน รวม 700,000 บาท 

  
   

คา่ใชส้อย รวม 700,000 บาท 

  

   

รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ย
หมวดอืน่ๆ 

      

  
    

โครงการจดัการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลต าบลป่าซาง จ านวน 700,000 บาท 

  

      

  เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการจดัการขยะมูลฝอยในเขต
เทศบาล  เชน่  คา่ตอบแทน  คา่วสัดอุุปกรณ์  คา่จา้งเหมา และ
คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีจ่ าเป็นในการด าเนินการตามโครงการ 
- เป็นไปตามพระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ. 2496 และทีแ่กไ้ข
เพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่14) พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามพระราชบญัญตักิ าหนดแผนและข ัน้ตอนการ
กระจายอ านาจใหแ้กอ่งค์กรปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่2)
พ.ศ. 2549 / พระราชบญัญตักิารสาธารณสขุ พ.ศ.2535 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561-2565)
ยุทธศาสตร์ที ่ 4  หน้า  135  ล าดบัที ่12 
 
 
 

      

  แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน 

  
 

งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน รวม 2,350,600 บาท 

  
  

งบบุคลากร รวม 1,703,100 บาท 

  
   

เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,703,100 บาท 

  
   

เงนิเดอืนพนกังาน จ านวน 1,643,100 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดอืนพนกังานเทศบาล พรอ้มท ัง้เงนิปรบัปรุง
เงนิเดอืน จ านวน  5 อตัรา  โดยค านวณต ัง้จา่ยไว้  12 เดอืน
ตามแผนอตัราก าลงั 3 ปี (พ.ศ. 2561-2563)  
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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 ัง้จา่ยไว้  12 เดอืน ตามประกาศคณะกรรมการ
พนกังานเทศบาลจงัหวดัล าพูน  เรือ่งหลกัเกณฑ์และเงือ่นไข
เกีย่วกบัอตัราเงนิเดอืนและวธิีการจา่ยเงนิเดอืน และประโยชน์
ตอบแทนอืน่  (ฉบบัที ่7)  ลงวนัที ่ 3  พฤษภาคม  พ.ศ. 2559 
 
 

      

  
  

งบด าเนินงาน รวม 601,000 บาท 

  
   

คา่ตอบแทน รวม 170,000 บาท 

  
   

คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ จ านวน 5,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการให้แก่
พนกังาน ลูกจ้างประจ า และพนกังานจ้าง ทีม่าปฏบิตังิานนอก
เวลาราชการ 

      

  
   

คา่เชา่บา้น จ านวน 145,000 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนกังานเทศบาลซึ่งมีสิทธิเบิกค่า
เช่าบ้านไดต้ามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบา้น
ของขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่  พ.ศ. 2548 และแกไ้ขเพิม่เตมิฯ 

      

  
   

เงนิชว่ยเหลือการศกึษาบตุร จ านวน 20,000 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ค่าบ ารุงการศึกษา 
และค่าธรรมเนียมการศกึษาต่าง ๆ ให้แก่ ผู้บริหาร พนกังาน
เทศบาล  ลูกจ้างประจ าของเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกจ่ายเงิน
ช่วยเหลือบุตร  ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร
ได ้ตามหนงัสอื กรมบญัชีกลาง ที ่กค 0422.32/ว 257 
 ลงวนัที ่28 มถิุนายน 2559  และแกไ้ขเพิม่เตมิฯ 
 
 

      

  
   

คา่ใชส้อย รวม 344,000 บาท 

  
   

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร       

  
    

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร จ านวน 324,000 บาท 

  

      

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

 
 

      

  

   

 
รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ย
หมวดอืน่ๆ 

      

  
    

คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ จ านวน 15,000 บาท 

  
      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณา 
จกัรและนอกราชอาณาจกัร เช่น  คา่เบี้ยเล้ียงการเดนิทาง  ค่า
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เช่าที่พกั  ค่าพาหนะ   ค่าธรรมเนียมลงทะเบียนต่างๆ   ของ
พนักงานเทศบาลตลอดจนลูกจ้ าง เทศบาล  ฯ  ที่มีความ
จ าเป็นต้องเดินทางไปติดต่อราชการ  อบรมสมัมนา สอบ
คดัเลือก และมีสิทธิตามระเบียบที่ราชการก าหนด ถือปฏิบตัิ
ตามระเบียบกระทรวง มหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารบัการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ. 2557 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555
และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ 

   
คา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซม จ านวน 5,000 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรกัษาซ่อมแซมทรพัย์สินของเทศบาลที่
ช ารุดเสยีหาย ใหส้ามารถใชง้านไดต้ามปกต ิ
 
 

      

  
   

คา่วสัด ุ รวม 71,000 บาท 

  
   

วสัดสุ านกังาน จ านวน 30,000 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุส านกังานและจดัซ้ือสิง่ของเครื่องใช้ต่างๆ
เชน่  กระดาษ  ปากกา  ดนิสอ  ไมบ้รรทดั  คลปิ เป็ก  กาวลวด
เย็บ เครือ่งเย็บกระดาษ หนงัสือพิมพ์ สิง่พมิพ์ทีไ่ดจ้ากการจ้าง
ซ้ือหรือจ้างพิมพ์ ฯลฯ  ตลอดจนสิ่งของเครื่องใช้ที่จ าเป็นใน
ส านกังาน 
 
 

      

  
   

วสัดยุานพาหนะและขนสง่ จ านวน 3,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่แบตเตอรี่ ยางใน  ยางนอก  สายไมล์  น ้ากล ั่น  
หวัเทียน อะไหล่ ฯลฯ รถจกัรยานยนต์ รถยนต ์เครือ่งจกัรกล
ตา่งๆ ตลอดจนวสัดุอปุกรณ์อนัเกีย่วเน่ืองกบัวสัดยุานพาหนะ
และขนสง่ 
 
 

      

  
   

วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ จ านวน 5,000 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าน ้ามนัดีเซล  น ้ามนัซุปเปอร์  น ้ามนัเบนซิน
น ้ามนัเครื่อง  ส าหรบัรถจกัรยานยนต์  รถยนต์เครื่องจกัรกล
ตา่งๆ ทีใ่ชใ้นราชการกองสวสัดกิารสงัคม 

      

  

   

วสัดโุฆษณาและเผยแพร่ 
         เพือ่จา่ยเป็นคา่กระดาษเขยีนโปสเตอร์ ส ี พูก่นั ฟิล์ม รูปสหีรือ  
         ขาวด าทีไ่ดจ้ากการลา้งอดั-ขยาย ไมอ้ดั  ป้ายไวนิล ป้ายผา้  
         ฯลฯ ตลอดจนวสัดอุปุกรณ์อนัเกีย่วเน่ืองกบัวสัดโุฆษณาและ 
         เผยแพร ่
 
 

จ านวน 3,000 บาท 

  
   

วสัดคุอมพวิเตอร์ จ านวน 30,000 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าแผ่น หรือจานบนัทึกข้อมูล  เทปบนัทึกข้อมูล
หวัพมิพ์หรือแถบพมิพ์ เมาส์  ตลบัหมกึส าหรบัเครือ่งพมิพ์ สาย
ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ตลอดจนวสัดุอุปกรณ์อนัเกี่ยวเน่ือง
กบัวสัดคุอมพวิเตอร์ 
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คา่สาธารณูปโภค รวม 16,000 บาท 

  
   

คา่ไฟฟ้า จ านวน 10,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่กระแสไฟฟ้าของศนูย์ดแูลผูสู้งอายุ 
 
 

      

  
   

คา่น ้าประปา คา่น ้าบาดาล จ านวน 6,000 บาท 

  
      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่น ้าประปาของศนูย์ดแูลผูส้งูอายุ 
      

  
  

งบลงทุน รวม 46,500 บาท 

  
   

คา่ครุภณัฑ์ รวม 46,500 บาท 

  
   

ครุภณัฑ์ส านกังาน       

  
    

ตูเ้หล็กเก็บเอกสาร  จ านวน  1  ตู ้ จ านวน 8,500 บาท 

  

      

  เพือ่จดัซ้ือตูเ้หล็กเก็บเอกสาร  จ านวน  1  ตู ้ ราคาตูล้ะ
8,500 บาท  (ตามราคาทอ้งตลาด/ราคาทอ้งถิน่)  โดยมี
คณุลกัษณะ ดงัน้ี 
1. ตูเ้หล็กเก็บเอกสาร บานทบึ  2  บาน 
2. ม ี 4  ช ัน้ 
3. ขนาดไมน้่อยกวา่ลกึ  46  เซนตเิมตร  กวา้ง 32 เซนตเิมตร
สงู  183  เซนตเิมตร  
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้ง
และการบรหิารพสัดภุาครฐั พ.ศ.2560 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565)
หน้าที ่ 198    ล าดบัที ่ 11 
 
 

      

  
   

ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์       

  

    

เครือ่งคอมพวิเตอร์ ส าหรบังานส านกังาน (จอแสดงภาพขนาดไม่
น้อยกวา่ 19 นิ้ว)  จ านวน 1 เครือ่ง 

จ านวน 17,000 บาท 

  

      

  เพือ่จดัซ้ือเครือ่งคอมพวิเตอร์ส าหรบังานส านกังาน * (จอแสดง
ภาพขนาดไมน้่อยกวา่19 นิ้ว) จ านวน 1 เครือ่ง ราคาเครือ่งละ
17,000 บาท (ตามเกณฑ์ราคากลางและคณุลกัษณะพื้นฐาน
ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ ฉบบัเดอืนมนีาคม 2562
ประกาศ ณ วนัที ่15 มนีาคม 2562)  โดยมคีณุลกัษณะ
พื้นฐาน ดงัน้ี 
 - มหีน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้่อยกวา่ 4 แกนหลกั
(4 core) มคีวามเร็วสญัญาณนาฬกิาพ้ืนฐาน ไมน้่อย
กวา่ 3.1 GHz หรือดกีวา่ จ านวน 1 หน่วย  
 - มหีน่วยความจ าหลกั (RAM) ชนิด DDR4 หรือดกีวา่ มี
ขนาดไมน้่อยกวา่ 4 GB   
- มหีน่วยจดัเก็บขอ้มลู ชนิด SATA หรือดกีวา่ ขนาดความจุ
ไมน้่อยกวา่ 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความ
จุไมน้่อยกวา่ 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 านวน ไมน้่อย
กวา่ 1 ชอ่ง  
- มชีอ่งเชือ่มตอ่ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดกีวา่ไม่
น้อยกวา่ 3 ชอ่ง  
- มแีป้นพมิพ์และเมาส์  
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- มจีอแสดงภาพขนาดไมน้่อยกวา่ 19 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย    

 
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจ้าง
และการบรหิารพสัดภุาครฐั พ.ศ.2560- เป็นไปตาม
แผนพฒันาทอ้งถิน่(พ.ศ.2561-2565)หน้าที ่ 197  ล าดบั
ที ่6  

    

เครือ่งคอมพวิเตอร์โน้ตบุก๊ ส าหรบังานส านกังาน  จ านวน  
 1  เครือ่ง 

จ านวน 16,000 บาท 

  

      

  เพือ่จดัซ้ือเครือ่งคอมพวิเตอร์โน้ตบุก๊ ส าหรบังานส านกังาน
จ านวน  1  เครือ่ง   ราคาเครือ่งละ16,000 บาท(ตามเกณฑ์
ราคากลางและคณุลกัษณะพื้นฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์  ฉบบั
เดอืน  มนีาคม  2562  ประกาศ  ณ วนัที ่15 มนีาคม 2562)
โดยมคีณุลกัษณะพื้นฐาน ดงัน้ี 
- มหีน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้่อยกวา่ 2 แกน
หลกั (2 core) โดยมคีวามเร็วสญัญาณนาฬกิา พื้นฐานไมน้่อย
กวา่ 2.0 GHz และมเีทคโนโลยเีพิม่สญัญาณนาฬกิาไดใ้น
กรณีทีต่อ้งใชค้วามสามารถในการประมวลผลสงูจ านวน
1 หน่วย  
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มหีน่วยความจ าแบบ
Cache Memory รวมในระดบั (Level) เดยีวกนั ขนาด 
ไมน้่อยกวา่ 4 MB  
– มหีน่วยความจ าหลกั (RAM) ชนิด DDR4 หรือดกีวา่ ขนาด
ไมน้่อยกวา่ 4 GB   
- มหีน่วยจดัเก็บขอ้มลู ชนิด SATA หรือดกีวา่ ขนาดความจุ
ไมน้่อยกวา่ 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความ
จุไมน้่อยกวา่ 120 GB จ านวน 1 หน่วย 
- มจีอภาพทีร่องรบัความละเอยีดไมน้่อยกวา่
1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไมน้่อยกวา่ 12 นิ้ว  
- มชีอ่งเชือ่มตอ่ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดกีวา่  
ไมน้่อยกวา่ 3 ชอ่ง  
- มชีอ่งเชือ่มตอ่แบบ HDMI หรือ VGA จ านวนไมน้่อย
กวา่ 1 ชอ่ง   
- มชีอ่งเชือ่มตอ่ระบบเครือขา่ย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดกีวา่ จ านวน ไมน้่อย
กวา่ 1 ชอ่ง  
- สามารถใชง้านไดไ้มน้่อยกวา่ Wi-Fi  
(IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth 
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้ง
และการบรหิารพสัดภุาครฐั พ.ศ.2560 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565)
หน้าที ่  198    ล าดบัที ่ 10 
 
 

      

  
    

เครือ่งส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA   จ านวน  2  เครือ่ง จ านวน 5,000 บาท 

  

      

  เพือ่จดัซ้ือเครือ่งส ารองไฟฟ้าขนาด 800 VA  จ านวน
2  เครือ่ง  ราคาเครือ่งละ 2,500 บาท รวมเป็นเงนิ
5,000 บาท (ตามเกณฑ์ราคากลางและคณุลกัษณะพื้นฐาน
ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ ฉบบัเดอืนมนีาคม 2562
ประกาศ ณ วนัที ่15 มนีาคม 2562)  โดยมคีณุลกัษณะ
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พื้นฐาน ดงัน้ี 
- มกี าลงัไฟฟ้าดา้นนอกไมน้่อยกวา่  800 VA (480 Watts)  
- สามารถส ารองไฟฟ้าไดไ้มน้่อยกวา่ 15 นาที 
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้ง
และการบรหิารพสัดภุาครฐั พ.ศ.2560 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565)
หน้าที ่ 198  ล าดบัที ่ 8 
 
 
 
 

 
งานสง่เสรมิและสนบัสนุนความเขม้แข็งชุมชน รวม 260,000 บาท 

  
  

งบด าเนินงาน รวม 260,000 บาท 

  
   

คา่ใชส้อย รวม 260,000 บาท 

  

   

รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ย
หมวดอืน่ๆ 

      

  
    

โครงการครอบครวัเขม้แข็งรวมกนัเป็นหนึ่ง จ านวน 30,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินโครงการครอบครวั
เขม้แข็งรวมกนัเป็นหนึ่ง   เชน่ คา่วทิยากร  คา่วสัดุอปุกรณ์
และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีจ่ าเป็นในการฝึกอบรม 
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใช้จา่ยใน
การฝึกอบรมและเขา้รบัการฝึกอบรมของเจา้หน้าที่
ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2557 
-เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565)
ยุทธศาสตร์ที ่3   หน้าที ่ 122    ล าดบัที ่ 14 
 
 

      

  
    

โครงการพฒันาศกัยภาพเด็กและเยาวชน จ านวน 30,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินโครงการพฒันาศกัยภาพ
เด็กและเยาวชน  เชน่ คา่วทิยากร  คา่วสัดุอปุกรณ์  และ
คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีจ่ าเป็นในการฝึกอบรม 
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใช้จา่ยใน
การฝึกอบรมและเขา้รบัการฝึกอบรมของเจา้หน้าที่
ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2557 
-เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565)
ยุทธศาสตร์ที ่  3   หน้าที ่ 122   ล าดบัที ่ 15 
 
 

      

  
    

โครงการพฒันาศกัยภาพสตรี จ านวน 20,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินโครงการสง่เสรมิพฒันา
ศกัยภาพสตรี  เชน่ คา่วทิยากร  คา่อาหาร คา่อาหารวา่งและ
เครือ่งดืม่คา่วสัดอุุปกรณ์  คา่พมิพ์เอกสาร และคา่ใชจ้า่ย
อืน่ๆ ทีจ่ าเป็นในการฝึกอบรม  
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใช้จา่ยใน
การฝึกอบรมและเขา้รบัการฝึกอบรมของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่
พ.ศ. 2557 
-เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565)
ยุทธศาสตร์ที ่  3  หน้าที ่ 124   ล าดบัที ่ 20 
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โครงการแลกเปลีย่นเรียนรูชุ้มชนเขม้แข็ง จ านวน 30,000 บาท 

  

      

  - เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินโครงการแลกเปลีย่น
เรียนรูชุ้มชนเขม้แข็ง เชน่  คา่วทิยากร  คา่อาหาร คา่อาหาร
วา่งและเครือ่งดืม่  คา่วสัดอุุปกรณ์ คา่กระเป๋า  คา่พมิพ์
เอกสาร คา่ของสมนาคณุในการศกึษาดงูาน  และคา่ใชจ้่าย
อืน่ๆ ทีจ่ าเป็นในการฝึกอบรม  
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใช้จา่ยใน
การฝึกอบรมและเขา้รบัการฝึกอบรมของเจา้หน้าที่
ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2557 
-เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565)
ยุทธศาสตร์ที ่  3 หน้าที ่ 124    ล าดบัที ่ 21 
 
 

      

  
    

โครงการสง่เสรมิและพฒันาศกัยภาพผูส้งูอายุ จ านวน 50,000 บาท 

  

      

  - เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินโครงการสง่เสรมิและ
พฒันาศกัยภาพผูส้งูอายุ  เชน่ เชน่ คา่วทิยากร  คา่วสัดุ
อปุกรณ์  และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีจ่ าเป็นในการฝึกอบรม 
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใช้จา่ยใน
การฝึกอบรมและเขา้รบัการฝึกอบรมของเจา้หน้าที่
ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2557 
-เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565)
ยุทธศาสตร์ที ่  3   หน้าที ่ 119   ล าดบัที ่ 2 
 
 

      

  
    

โครงการอบรมสง่เสรมิอาชีพการถนอมอาหาร จ านวน 20,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินโครงการอบรมสง่เสรมิ
อาชีพการถนอมอาหาร  เชน่ คา่วทิยากร  คา่อาหาร คา่อาหาร
วา่งและเครือ่งดืม่  คา่วสัดอุุปกรณ์  และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีจ่ าเป็น
ในการฝึกอบรม  
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใช้จา่ยใน
การฝึกอบรมและเขา้รบัการฝึกอบรมของเจา้หน้าที่
ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2557 
-เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565)
ยุทธศาสตร์ที ่ 2    หน้าที ่  117   ล าดบัที ่ 6 
 
 

      

  
    

โครงการอบรมสง่เสรมิอาชีพการท าขนม จ านวน 20,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินโครงการอบรมสง่เสริม
อาชีพการท าขนม เชน่ คา่วทิยากร  คา่อาหาร คา่อาหารวา่ง
และเครือ่งดืม่  คา่วสัดุอปุกรณ์ และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีจ่ าเป็นใน
การฝึกอบรม  
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- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใช้จา่ยใน
การฝึกอบรมและเขา้รบัการฝึกอบรมของเจา้หน้าที่
ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2557 
-เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565)
ยุทธศาสตร์ที ่  2  หน้าที ่115  ล าดบัที ่ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
โครงการอบรมสง่เสรมิอาชีพการท าผลติภณัฑ์จากเดคพูาร์ต จ านวน 25,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินโครงการอบรมสง่เสรมิ
อาชีพการท าผลติภณัฑ์จากเดคพูาร์ต  เชน่ คา่
วทิยากร  คา่อาหารคา่อาหารวา่งและเครือ่ง   ดืม่คา่วสัดุ
อปุกรณ์ และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีจ่ าเป็นในการฝึกอบรม  
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใช้จา่ยใน
การฝึกอบรมและเขา้รบัการฝึกอบรมของเจา้หน้าที่
ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2557 
-เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565)
ยุทธศาสตร์ที ่ 2  หน้าที ่  118  ล าดบัที ่10 
 
 

      

  
    

โครงการอบรมสง่เสรมิอาชีพการท าไมก้วาดทางมะพรา้ว จ านวน 20,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินโครงการอบรมสง่เสรมิ
อาชีพการท าไมก้วาดทางมะพรา้ว  เชน่ คา่วทิยากร  คา่อาหาร
คา่อาหารวา่งและเครือ่งดืม่  คา่วสัดุอปุกรณ์ และคา่ใชจ้า่ย
อืน่ๆ ทีจ่ าเป็นในการฝึกอบรม  
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใช้จา่ยใน
การฝึกอบรมและเขา้รบัการฝึกอบรมของเจา้หน้าที่
ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2557 
-เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565)
ยุทธศาสตร์ที ่  2  หน้าที ่ 117  ล าดบัที ่ 9 
 
 

      

  
    

โครงการอบรมสง่เสรมิอาชีพการท าไสอ่ ั่วและหมแูดดเดยีว จ านวน 15,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินโครงการอบรมสง่เสรมิ
อาชีพการท าไสอ้ ั่วและหมแูดดเดยีว  เชน่ คา่
วทิยากร  คา่อาหารคา่อาหารวา่งและเครือ่งดืม่  คา่วสัดุ
อปุกรณ์ และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีจ่ าเป็นในการฝึกอบรม  
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใช้จา่ยใน
การฝึกอบรมและเขา้รบัการฝึกอบรมของเจา้หน้าที่
ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2557 
-เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565)
ยุทธศาสตร์ที ่ 2   หน้าที ่ 117   ล าดบัที ่ 8 
 
 
 

      

  



160 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ 

  
 

งานกีฬาและนนัทนาการ รวม 803,200 บาท 

  
  

งบด าเนินงาน รวม 785,700 บาท 

  
   

คา่ใชส้อย รวม 730,700 บาท 

  
   

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร       

  
    

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร จ านวน 380,700 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่โฆษณาและเผยแพร่  คา่ถา่ยเอกสาร  คา่เย็บ
หนงัสอืหรือเขา้ปกหนงัสอื คา่จา้งเหมาบรกิาร  ฯลฯ  
    

      

  

   

รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ย
หมวดอืน่ๆ 

      

  
    

โครงการแขง่ขนักีฬาชุมชนสมัพนัธ์ตา้นยาเสพตดิ จ านวน 350,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่อปุกรณ์ในการแขง่ขนั คา่อาหารท าการนอก
เวลา/คา่เบีย้เล้ียง  คา่ตอบแทนกรรมการตดัสนิ  คา่โลร่างวลั
หรือถว้ยรางวลั  เงนิหรือของรางวลั  คา่จดัสถานที ่ และ
คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีจ่ าเป็นในการด าเนินการตามโครงการ 
- เป็นไปตามพระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ.2496 แกไ้ขถงึ
ฉบบัที ่13 พ.ศ.2552 มาตรา 50 (8) 
- เป็นไปตามประกาศในราชกจิจานุเบกษา
กระทรวงมหาดไทย/พระราชบญัญตักิ าหนดแผนและข ัน้ตอน
การกระจายอ านาจใหแ้กอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.
2542   แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ(ฉบบัที ่2 ) พ.ศ.2549 
- เป็นไปตามแนวทางการสง่เสรมิกีฬาตามมาตรฐานการ
สง่เสรมิกีฬา ของกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ 
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยวธิีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.
2541 (แกไ้ขเพิม่เตมิถงึฉบบัที ่3) ขอ้ 16  และขอ้ 34 
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการรบั
เงนิ การเบกิจา่ยเงนิ การฝากเงนิ การเก็บรกัษาเงนิ และการ
ตรวจเงนิองค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2547 ขอ้ 67  
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ย คา่ใชจ้า่ยใน
การจดังาน การจดัการแขง่ขนักีฬา และการสง่นกักีฬา เขา้รว่ม
การแขง่ขนักีฬาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559 
-เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้ง
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และการบรหิารพสัดภุาครฐั พ.ศ.2560 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565)
ยุทธศาสตร์ที ่ 5  หน้าที ่ 147   ล าดบัที ่ 29 
 
 

   
คา่วสัด ุ รวม 55,000 บาท 

  
   

วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ จ านวน 5,000 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุอุปกรณ์ไฟฟ้า  เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟ  
เทปพนัสายไฟ  สวิทซ์ไฟฟ้า ขาหลอดฟลูออเรสเซนต์ เบรก
เกอร์บาลาสต์ ฯลฯ ส าหรบัซ่อมแซมหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้า
ทีช่ ารุดเสยีหาย 

 

 

 

      

  
   

วสัดกุอ่สรา้ง จ านวน 10,000 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าค้อน  ตะปู  จอบ  เสียม  เลื่อย เหล็กเส้น เหล็ก
ท่อ  กระเบื้องหลงัคา อฐิ  ปูน ปูนขาว  สี  ทินเนอร์ ตลบัเมตร
ไมต้า่ง ๆ ลูกดิง่  ทอ่น ้า  ทอ่ปนู  อปุกรณ์ประปา  อา่งลา้งมอื  
โถสว้ม  ลูกรงั ฯลฯ ตลอดจนวสัดุอุปกรณ์อนัเกีย่วเน่ืองกบัวสัดุ
กอ่สรา้ง 
 
 

      

  
   

วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ จ านวน 10,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่น ้ามนัดเีซล น ้ามนัเบนซนิ น ้ามนัซุปเปอร์
น ้ามนัเครือ่ง ฯลฯ ส าหรบัรถจกัรยานยนต์ รถยนต์
เครือ่งจกัรกลตา่งๆ  
 
 

      

  
   

วสัดกุารเกษตร จ านวน 10,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่สารเคมป้ีองกนัและก าจดัศตัรูพืช ปุ๋ ย  ดนิ
ส าหรบัปลูก พนัธ์ไมด้อกไมป้ระดบั สปรงิเกอร์  ผา้ใบหรือผา้
พลาสตกิวสัดเุพาะช า ฯลฯ  ตลอดจนวสัดอุปุกรณ์อนัเกีย่วเน่ือง
กบัวสัดกุารเกษตร 
 
 

      

  
   

วสัดกุีฬา จ านวน 20,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดุอปุกรณ์กีฬา เชน่ นกหวีด ตะกรอ้ ตาขา่ย
นาฬกิาจบัเวลา  ลูกฟุตบอล  ลูกบาสเก็ตบอล ฯลฯ       

  
  

งบลงทุน รวม 17,500 บาท 

  
   

คา่ครุภณัฑ์ รวม 17,500 บาท 

  
   

ครุภณัฑ์การเกษตร       

  
    

เลือ่ยโซย่นต์  จ านวน  1  เครือ่ง จ านวน 8,000 บาท 

  
      

  เพือ่จดัซ้ือ เลือ่ยโซย่นต์ ขนาดบาร์ไมเ่กนิ 12 นิ้ว  
จ านวน  1  เครือ่ง ๆ ละ 8,000 บาท(ราคาทอ้งตลาด/ราคา
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ทอ้งถิน่)   
-เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้ง
และการบรหิารพสัดภุาครฐั พ.ศ.2560 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565)
หน้าที ่  190    ล าดบัที ่ 6 

   
ครุภณัฑ์งานบา้นงานครวั       

  
    

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

  

      

  เพือ่จดัซ้ือเครือ่งตดัหญา้แบบแบบขอ้แข็ง  จ านวน 1 เครือ่ง 
ราคาเครือ่งละ 9,500 บาท  บาท (ตามรายละเอยีดราคา
มาตรฐานครุภณัฑ์  ธนัวาคม 2561)  
โดยมคีณุลกัษณะพื้นฐาน ดงัน้ี 
แบบขอ้แข็ง 
 1)  เป็นเครือ่งตดัหญา้แบบสะพาย          
 2)  เครือ่งยนต์ขนาดไมน้่อยกวา่ 1.4 แรงมา้           
 3)  ปรมิาตรกระบอกสูบไมน้่อยกวา่ 30 ซีซี           
 4)  พรอ้มใบมดี 
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้ง
และการบรหิารพสัดภุาครฐั พ.ศ.2560 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565)
หน้าที ่ 190  ล าดบัที ่ 7 

      

  
 

งานศาสนาวฒันธรรมทอ้งถิน่ รวม 707,000 บาท 

  
  

งบด าเนินงาน รวม 245,000 บาท 

  
   

คา่ใชส้อย รวม 245,000 บาท 

  

   

รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ย
หมวดอืน่ๆ 

      

  
    

โครงการจดังานประเพณีลอยกระทง จ านวน 30,000 บาท 

  

      

  เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการจดังานประเพณีลอยกระทง  
เชน่ คา่ถว้ยรางวลั  คา่เบีย้เล้ียง /คา่อาหารท าการนอกเวลา  
คา่จดัขบวน  และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีจ่ าเป็นในการด าเนินการ 
ตามโครงการ   
- เป็นไปตามรฐัธรรมนูญแหง่ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ 2560
มาตรา 43 
- เป็นไปตามพระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ.2496 แกไ้ขถงึ
ฉบบัที ่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 (แกไ้ขเพิม่เตมิถงึฉบบัที ่3)  
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการรบั
เงนิ การเบกิจา่ยเงนิ การฝากเงนิ การเก็บรกัษาเงนิ และการ
ตรวจเงนิองค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2547 ขอ้ 67  
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ย คา่ใชจ้า่ยใน
การจดังาน การจดัการแขง่ขนักีฬา และการสง่นกักีฬา เขา้รว่ม
การแขง่ขนักีฬาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามหนงัสอืซกัซอ้มความเขา้ใจเกีย่วกบัคา่ใชจ้่ายใน
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การจดังาน ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565)
ยุทธศาสตร์ที ่  3  หน้าที ่  125   ล าดบัที ่2 

    
โครงการจดังานประเพณีสงกรานต์ จ านวน 200,000 บาท 

  

      

  เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการจดังานประเพณีสงกรานต์
เชน่  คา่ป้าย  คา่จดัสถานที ่ คา่แถลงขา่ว  คา่เครือ่งเสยีง  คา่
ขบวน คา่อาหารท าการนอกเวลา และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีจ่ าเป็น
ในการด าเนินการตามโครงการ   
- เป็นไปตามรฐัธรรมนูญแหง่ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ 2560
มาตรา 43 
- เป็นไปตามพระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ.2496 แกไ้ขถงึ
ฉบบัที ่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)  
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการรบั
เงนิ การเบกิจา่ยเงนิ การฝากเงนิ การเก็บรกัษาเงนิ และการ
ตรวจเงนิองค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2547 ขอ้ 67  
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ย คา่ใชจ้า่ยใน
การจดังาน การจดัการแขง่ขนักีฬา และการสง่นกักีฬา เขา้รว่ม
การแขง่ขนักฬีาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามหนงัสอืซกัซอ้มความเขา้ใจเกีย่วกบัคา่ใชจ้่ายใน
การจดังาน ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565)
ยุทธศาสตร์ที ่ 3 หน้าที ่  125   ล าดบัที ่ 3 

      

  
    

โครงการถวายเทียนเขา้พรรษา จ านวน 15,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการถวายเทียน
เขา้พรรษา เชน่ คา่ดอกไม ้ธูป เทียน  คา่ตกแตง่ตน้เทียน  คา่
ป้ายผา้  คา่สนบัสนุนขบวน และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ  ทีจ่ าเป็นในการ
ด าเนินการตามโครงการ 
- เป็นไปตามรฐัธรรมนูญแหง่ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ 2560
มาตรา 43 
- เป็นไปตามพระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ.2496 แกไ้ขถงึ
ฉบบัที ่13 พ.ศ.2552  
- เป็นไปตามพระราชบญัญตักิ าหนดแผนและข ัน้ตอนการ
กระจายอ านาจใหแ้กอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2542
แกไ้ขเพิม่เตมิ ถงึ (ฉบบัที ่2 ) พ.ศ.2549 
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงการคลงัวา่ด้วยการจดัซ้ือจดัจา้ง
และการบรหิารพสัดภุาครฐั พ.ศ.2560 
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยวธิีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.
2541 (แกไ้ขเพิม่เตมิถงึฉบบัที ่3)  
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการรบั
เงนิ การเบกิจา่ยเงนิ การฝากเงนิ การเก็บรกัษาเงนิ และการ
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ตรวจเงนิองค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2547 ขอ้ 67  
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ย คา่ใชจ้า่ยใน
การจดังาน การจดัการแขง่ขนักีฬา และการสง่นกักีฬา เขา้รว่ม
การแขง่ขนักีฬาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามหนงัสอืซกัซอ้มความเขา้ใจเกีย่วกบัคา่ใชจ้่ายใน
การจดังาน ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565)
ยุทธศาสตร์ที ่ 3หน้าที ่ 125   ล าดบัที ่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
งบเงนิอุดหนุน รวม 462,000 บาท 

  
   

เงนิอดุหนุน รวม 462,000 บาท 

  
   

เงนิอดุหนุนสว่นราชการ       

  
    

อดุหนุนทีท่ าการปกครองอ าเภอป่าซาง จ านวน 92,000 บาท 

  

      

       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 
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิอุดหนุน
ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ 2559 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565)
ยุทธศาสตร์ที ่  3  หน้าที ่ 130   ล าดบัที ่ 20 
 
 

      

  
   

เงนิอดุหนุนเอกชน       

  
    

อดุหนุนคณะกรรมการหมูบ่า้นบา้นฉางขา้วน้อยใต ้ จ านวน 20,000 บาท 

  

      

  โครงการประเพณีสรงน ้าพระธาตกุูอ่ฐัคิรูบาคนัธา(ครูบาคาง
เป็ด)วดัฉางขา้วน้อยใต้  จ านวน  20,000 บาท  
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิอุดหนุน
ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ 2559 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565)
ยุทธศาสตร์ที ่  3  หน้าที ่127   ล าดบัที ่ 11 
 
 

      

  
    

อดุหนุนคณะกรรมการหมูบ่า้นบา้นฉางขา้วน้อยเหนือ จ านวน 20,000 บาท 

          โครงการประเพณีสรงน ้าพระธาตศุรีจอมยอง วดัฉางขา้วน้อย       
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เหนือ  จ านวน  20,000 บาท    
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิอุดหนุน
ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ 2559 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565)
ยุทธศาสตร์ที ่ 3  หน้าที ่128   ล าดบัที ่ 12 
 
 

    
อดุหนุนคณะกรรมการหมูบ่า้นบา้นทา่ตน้งิว้ จ านวน 20,000 บาท 

  

      

  โครงการประเพณีสรงน ้าพระบรมสารีรกิธาตแุละกูอ่ฐัอิดีตเจา้
อาวาสวดัทา่ตน้งิว้  จ านวน  20,000 บาท   
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิอุดหนุน
ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ 2559 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565)
ยุทธศาสตร์ที ่  3  หน้าที ่ 126    ล าดบัที ่ 7 
 
 

      

  
    

อดุหนุนคณะกรรมการหมูบ่า้นบา้นปากบอ่ง จ านวน 170,000 บาท 

  

      

  - โครงการประเพณีสรงน ้าพระธาตแุละกูอ่ฐัคิรูบาอดีตเจา้
อาวาสวดับา้นกอ้ง  จ านวน  20,000 บาท  
- โครงการประเพณีแขง่ขนัเรือยาววดับา้นกอ้ง
จ านวน 150,000 บาท 
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิอุดหนุน 
ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ 2559 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่(พ.ศ.2561-2565) 
 ยุทธศาสตร์ที ่  3  หน้าที ่  126  ล าดบัที ่  5 และ 6   
   

      

  
    

อดุหนุนคณะกรรมการหมูบ่า้นบา้นป่าซาง จ านวน 60,000 บาท 

  

      

  - โครงการประเพณีใสข่นัดอกไมบ้ชูาเสาอนิทขลิ เสาหลกัเมอืง
ป่าซาง งานสรงน ้าพระบรมสารีรกิธาตแุละรูปเหมอืนครูบา
อดตีเจา้อาวาสวดัอนิทขลิ   จ านวน  20,000 บาท  
 
 - โครงการประเพณีสรงน ้าพระบรมสารีรกิธาตุ สรงน ้ากูอ่ฐัคิรู
บาอดตีเจา้อาวาสวดัป่าซางงาม  จ านวน  20,000 บาท  
 
 - โครงการสรงน ้าพระบรมสารีรกิธาตเุจา้ และสรงน ้ากู่อฐัคิรู
บาอดตีเจา้อาวาสวดัพานิชสทิธกิาราม จ านวน 20,000 บาท   
 
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิอุดหนุน
ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ 2559 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) 
ยุทธศาสตร์ที ่ 3  หน้าที ่ 128  ล าดบัที ่ 13-15 
  

      

  
    

อดุหนุนคณะกรรมการหมูบ่า้นบา้นลอ้ง จ านวน 20,000 บาท 

  

      

  โครงการประเพณีสรงน ้าพระธาตแุละกูอ่ฐัคิรูบาอดตีเจา้อาวาส
วดับา้นล้อง   จ านวน  20,000 บาท   
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิอุดหนุน
ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ 2559 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565)
ยุทธศาสตร์ที ่3   หน้าที ่ 127  ล าดบัที ่ 8 
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อดุหนุนคณะกรรมการหมูบ่า้นบา้นหนองผ า จ านวน 20,000 บาท 

  

      

  โครงการประเพณีสรงน ้าพระธาตแุละกูอ่ฐัคิรูบาอดตีเจา้อาวาส
วดัหนองผ า จ านวน  20,000 บาท  
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิอุดหนุน
ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ 2559 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565)
ยุทธศาสตร์ที ่ 3 หน้าที ่  127  ล าดบัที ่ 9 
 
 

      

  
    

อดุหนุนคณะกรรมการหมูบ่า้นบา้นหนองสลีก จ านวน 20,000 บาท 

  

      

  โครงการประเพณีสรงน ้าพระธาตแุละรูปเหมอืนครูบาอดตีเจา้
อาวาสวดัธรรมสงัเวช(วดัหนองสลีก) จ านวน  20,000 บาท 
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิอุดหนุน
ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ 2559 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565)
ยุทธศาสตร์ที ่ 3  หน้าที ่ 127   ล าดบัที ่ 10 
 
 

      

  
    

อดุหนุนคณะกรรมการหมูบ่า้นบา้นหนองหอย จ านวน 20,000 บาท 

  

      

  โครงการประเพณีแหไ่มก้ า้และประเพณีสรงน ้ากูอ่ฐัคิรูบาอดตี
เจา้อาวาสวดัหนองหอย  จ านวน  20,000 บาท  
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิอุดหนุน
ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ 2559 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565)
ยุทธศาสตร์ที ่ 3 หน้าที ่ 129   ล าดบัที ่ 16 
 
 
 

      

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

  
 

งานกอ่สรา้งโครงสรา้งพื้นฐาน รวม 8,084,900 บาท 

  
  

งบด าเนินงาน รวม 40,000 บาท 

  
   

คา่ใชส้อย รวม 40,000 บาท 

  
   

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร       

  
    

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร จ านวน 40,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งออกแบบหรือควบคมุงานกอ่สรา้ง 
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้ง
และการบรหิารพสัดภุาครฐั พ.ศ.2560 

      

  
  

งบลงทุน รวม 8,044,900 บาท 

  
   

คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง รวม 8,044,900 บาท 

  
   

คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปโภค       

  

    

โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก ซอยบา้นนายวุฒ ิ  
หมูท่ี ่ 4  ต าบลป่าซาง  (ตามแบบแปลนเทศบาล) 

จ านวน 64,800 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก  กวา้ง 3 เมตร
ยาว 38 เมตร   หนา 0.15  เมตร  คดิเป็นพื้นทีไ่มน้่อยกวา่
114  ตารางเมตร 
- เป็นไปตามพระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ.2496    
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565)
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ยุทธศาสตร์ที ่1  หน้าที ่  95  ล าดบัที ่  102 
 
 

    

โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก ซอยบา้นลุงสมคดิ  
น้อยยา  หมูท่ี ่ 1  ต าบลปากบอ่ง  (ตามแบบแปลนเทศบาล) 

จ านวน 229,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก
กวา้ง  4 เมตร  ยาว 100 เมตร  หนา  0.15 เมตร   
คดิเป็นพื้นทีไ่มน้่อยกวา่ 400 ตารางเมตร  
- เป็นไปตามพระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ.2496    
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565)
ยุทธศาสตร์ที ่1  หน้าที ่81   ล าดบัที ่ 60 
 
 

      

  

    

โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กพรอ้มรางสง่น ้าเพือ่
การเกษตร ล าเหมอืงกลาง หมูท่ี ่ 4  ต าบลป่าซาง (ตามแบบแปลน
เทศบาล) 

จ านวน 916,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก กวา้ง  4 เมตร
ยาว 282 เมตร  หนา 0.15  เมตร  พรอ้มรางสง่น ้าเพือ่
การเกษตร กวา้ง 0.40 เมตร สงู  0.50 เมตร ยาว 213  เมตร 
- เป็นไปตามพระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ.2496    
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565)
ยุทธศาสตร์ที ่1  หน้าที ่  74  ล าดบัที ่ 49 
 
 

      

  

    

โครงการกอ่สรา้งถนนลูกรงัพรอ้มรางระบายน ้า  แยกซอย  6   
หมูท่ี ่3  ต าบลป่าซาง (ตามแบบแปลนเทศบาล) 

จ านวน 281,700 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งรางระบายน ้าขนาดกวา้ง 0.60 เมตร
สงู 0.70-0.83 เมตรยาว  50  เมตร  พรอ้มลงลูกรงัขา้งราง 
- เป็นไปตามพระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ.2496    
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565)
ยุทธศาสตร์ที ่1  หน้าที ่ 71   ล าดบัที ่ 33 
 
 

      

  

    

โครงการกอ่สรา้งทอ่ลอดเหลีย่มคอนกรีตเสรมิเหล็ก บรเิวณซอย
ขา้งบา้นลุงวี  หมูท่ี ่ 3  ต าบลป่าซาง  (ตามแบบแปลนเทศบาล) 

จ านวน 328,700 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งทอ่ลอดเหลีย่มคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
ขนาดกวา้ง 1.80 เมตร สงู 1.80  เมตร ยาว 13  เมตร 
- เป็นไปตามพระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ.2496    
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565)
ยุทธศาสตร์ที ่1  หน้าที ่  71  ล าดบัที ่ 32 
 
 

      

  

    

โครงการกอ่สรา้งรางระบายน ้า ขา้งถนนสายประชาอทุศิ  
หนองหอย  หมูท่ี ่ 5  ต าบลป่าซาง (ตามแบบแปลนเทศบาลและ
แบบทางหลวงชนบท) 

จ านวน 435,400 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งรางระบายน ้าคอนกรีตเสรมิเหล็ก ขนาด
กวา้ง 0.40 เมตร  ยาว 106  เมตร  ลกึ 0.4-0.65 เมตร
หนา 0.12 เมตร พรอ้มวางทอ่คอนกรีตเสรมิเหล็ก 0.40 เมตร 
จ านวน  9  ทอ่น 
- เป็นไปตามพระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ.2496    
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565)
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ยุทธศาสตร์ที ่1  หน้าที ่  78  ล าดบัที ่ 53 
 
 

    

โครงการกอ่สรา้งรางระบายน ้าคอนกรีตเสรมิเหล็ก  ซอย  10/1  
หมูท่ี ่2  ต าบลปากบอ่ง  (ตามแบบแปลนเทศบาล) 

จ านวน 483,500 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งรางระบายน ้าคอนกรีตเสรมิเหล็ก  
ขนาด  กวา้ง 0.30 เมตร  ยาว 162  เมตร หนา 0.12  เมตร   
ลกึ  0.40-0.69 เมตร  
- เป็นไปตามพระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ.2496    
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565)
ยุทธศาสตร์ที ่1  หน้าที ่  85    ล าดบัที ่ 74 
 
 

      

  

    

โครงการกอ่สรา้งรางระบายน ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมูท่ี ่ 1  
ต าบลปากบอ่ง (ตามแบบแปลนเทศบาล) 

จ านวน 280,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งรางระบายน ้าคอนกรีตเสรมิเหล็ก
กวา้ง  0.40  เมตร ลกึ 0.75-0.80 เมตร ยาว  60  เมตร  
- เป็นไปตามพระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ.2496    
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565)
ยุทธศาสตร์ที ่1  หน้าที ่  83    ล าดบัที ่ 66 
 
 

      

  

    

โครงการกอ่สรา้งรางระบายน ้าถนนอูน่ครพงิค์ชุมชนบา้นลอ้ง  
หมูท่ี ่2 ต าบลป่าซาง (ตามแบบแปลนเทศบาล) 

จ านวน 577,800 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งรางระบายน ้าคอนกรีตเสรมิเหล็ก ขนาด
กวา้ง 0.40 เมตร ลกึ  0.54-1.09  เมตร  ยาว 138  เมตร  
- เป็นไปตามพระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ.2496    
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565)
ยุทธศาสตร์ที ่1  หน้าที ่  68    ล าดบัที ่ 24 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

  

    

โครงการกอ่สรา้งลานเอนกประสงค์  หมูท่ี ่5  ต าบลปากบอ่ง  
(ตามแบบแปลนเทศบาล) 

จ านวน 295,400 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งลานเอนกประสงค์ขนาดกวา้ง 19  เมตร 
ยาว  30.5 เมตร  หนา 0.12 เมตรหรือมพีื้นทีไ่มน้่อยกวา่
579.5 ตารางเมตร 
- เป็นไปตามพระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ.2496    
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565)
ยุทธศาสตร์ที ่1  หน้าที ่  93    ล าดบัที ่ 96 
 
 

      

  

    

โครงการเจาะบอ่บาดาลบา้นสนันา หมูท่ี ่ 1  ต าบลป่าซาง  
(ตามแบบแปลนเทศบาล) 

จ านวน 166,400 บาท 

          เพือ่จา่ยเป็นคา่เจาะบอ่บาดาล 6  นิ้ว ลงทอ่พีวีซี       
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ช ัน้  13.5   ความลกึบอ่  80  เมตร 
- เป็นไปตามพระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ.2496    
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565)
ยุทธศาสตร์ที ่1  หน้าที ่  112    ล าดบัที ่ 34 
 
 

    

โครงการปรบัปรุงถนน ซอย  4  หมูท่ี ่ 4  ต าบลปากบอ่ง   
(ตามแบบแปลนเทศบาล) 

จ านวน 614,700 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่เสรมิผวิแอสฟลัท์ตกิคอนกรีต  
กวา้ง 3-5.5 เมตร  ยาว  325  เมตร  หนา 0.05  เมตร  
คดิเป็นพื้นทีไ่มน้่อยกวา่ 1,134.35  ตารางเมตร พรอ้มวางทอ่
ลอดเหลีย่ม 1.80x1.80 เมตร   จ านวน  4  ทอ่น   
- เป็นไปตามพระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ.2496    
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565)
ยุทธศาสตร์ที ่1  หน้าที ่   90   ล าดบัที ่ 89 
 
 

      

  

    

โครงการปรบัปรุงระบบประปาสนามกีฬาเทศบาลต าบลป่าซาง  
(ตามแบบทรพัยากรน ้า) 

จ านวน 1,166,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งถงัน ้าใส ,ระบบกรองน ้า,โรงสบู   
(ตามแบบทรพัยากรน ้า)พรอ้มประสานทอ่ 
- เป็นไปตามพระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ.2496    
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565)
ยุทธศาสตร์ที ่1  หน้าที ่  112    ล าดบัที ่ 36 
 
 

      

  

    

โครงการปรบัปรุงระบบประปาหมูบ่า้น  หมูท่ี ่ 1  ต าบลปากบอ่ง  
(ตามแบบแปลนเทศบาล) 

จ านวน 82,700 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ตดิต ัง้ถงัน ้าแสตนเลส 4  ถงั บนแทง้ค์จา่ยน ้า
เปลีย่นทรายกรอง พรอ้มตอ่เชือ่มทอ่เขา้ระบบ 
- เป็นไปตามพระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ.2496    
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565)
ยุทธศาสตร์ที ่1  หน้าที ่ 111   ล าดบัที ่ 32 
 
 

      

  

    

โครงการเสรมิผวิแอสฟลัท์ตกิคอนกรีต ซอย  4 , 5  และ  6  หมูท่ี ่ 
5  ต าบลปากบอ่ง  (ตามแบบแปลนเทศบาล) 

จ านวน 478,400 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่เสรมิผวิแอสฟลัท์ตกิคอนกรีต   
กวา้ง 3-3.50 เมตร  ยาวรวม 436.50 เมตร หนา 0.05 เมตร 
คดิเป็นพื้นทีไ่มน้่อยกวา่   1,379.50  ตารางเมตร 
- เป็นไปตามพระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ.2496    
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565)
ยุทธศาสตร์ที ่1  หน้าที ่  92    ล าดบัที ่ 95 

      

  

    

โครงการเสรมิผวิแอสฟลัท์ตกิคอนกรีต ซอย 1  หมูท่ี ่1 ต าบล 
ปากบอ่ง  (ตามแบบแปลนเทศบาล) 

จ านวน 187,700 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่เสรมิผวิแอสฟลัท์ตกิคอนกรีต  กวา้ง 3-4 เมตร
ยาวรวม 120 เมตร  หนา 0.05 เมตร คดิเป็นพื้นทีไ่มน้่อยกวา่
531.96 ตารางเมตร 
- เป็นไปตามพระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ.2496    
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565)
ยุทธศาสตร์ที ่1  หน้าที ่   81   ล าดบัที ่ 61 
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โครงการเสรมิผวิแอสฟลัท์ตกิคอนกรีต ซอย 13 (ซอยสายสนีุย์   
สรุนิค า ไปถนนประชาอทุศิ)  หมูท่ี ่1   (ตามแบบแปลนเทศบาล) 

จ านวน 887,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่เสรมิผวิแอสฟลัท์ตกิคอนกรีต กวา้ง  
4.50-11 เมตร  ยาว  436  เมตร  หนา 0.05  เมตร  
คดิเป็นพื้นทีไ่มน้่อยกวา่ 2,559.50 ตารางเมตร 
- เป็นไปตามพระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ.2496    
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565)
ยุทธศาสตร์ที ่1  หน้าที ่ 63   ล าดบัที ่ 7 
 
 

      

  

    

โครงการเสรมิผวิแอสฟลัท์ตกิคอนกรีตถนน สายหน้าวดัเชือ่ม
พอ่บา้น  หมูท่ี ่ 3  ต าบลปากบอ่ง (ตามแบบแปลนเทศบาล) 

จ านวน 349,700 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่เสรมิผวิแอสฟลัท์ตกิคอนกรีต  
กวา้ง 3.8-4.00 เมตร ยาวรวม  237 เมตร หนา 0.05  เมตร  
คดิเป็นพื้นทีไ่มน้่อยกวา่  997.5  ตารางเมตร 
- เป็นไปตามพระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ.2496    
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565)
ยุทธศาสตร์ที ่1  หน้าที ่  88    ล าดบัที ่ 83 
 
 

      

  
    

เงนิชดเชยคา่กอ่สรา้ง (คา่ K) จ านวน 20,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิชดเชยคา่กอ่สรา้ง (คา่ K) ตามระเบยีบหนงัสอื
ส ั่งการทีเ่กีย่วขอ้ง       

  
   

คา่บ ารุงรกัษาและปรบัปรุงทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง       

  
    

คา่บ ารุงรกัษาและปรบัปรุงทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง จ านวน 200,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่บ ารุงรกัษาและปรบัปรุงสิง่กอ่สรา้งตา่ง ๆ ของ
เทศบาลต าบลป่าซาง 
 
 
 
 
 

      

  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 สสุานป่าซาง       

  แผนงานงบกลาง 

  
 

งบกลาง รวม 25,514,578 บาท 

  
  

งบกลาง รวม 25,514,578 บาท 
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งบกลาง รวม 25,514,578 บาท 

  
   

เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม จ านวน 24,000 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายสมทบกองทุนประกนัสงัคม ในอตัราร้อยละ 5 ของ
คา่จ้างผูป้ระกนัตนตามจ านวนลูกจ้างช ั่วคราวของเทศบาล  ถือ
ปฏบิตัติามพระราชบญัญตัปิระกนัสงัคม พ.ศ.2533  

      

  
   

เงนิสมทบกองทุนเงนิทดแทน จ านวน 1,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิสมทบกองทุนเงนิทดแทนรายปี ในอตัรารอ้ยละ 
0.2 ของคา่จ้างโดยประมาณท ัง้ปี ส าหรบัพนกังานจ้างเทศบาล
ต าบลป่าซาง   ถือปฏบิตัติามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ทอ้งถิน่ ที ่มท 0808.2/ว4132  ลงวนัที ่ 24  ธนัวาคม  2561
เรือ่ง การต ัง้งบประมาณเงนิสมทบกองทุนเงนิทดแทน 
 
 

      

  
   

เบีย้ยงัชีพผูสู้งอายุ จ านวน 17,500,000 บาท 

  

      

  เพือ่รองรบัการจดัสวสัดกิารใหแ้กผู่ส้งูอายุ ทีม่อีายุ 60 ปี
บรบิูรณ์ขึน้ไป  ทีม่คีณุสมบตัคิรบถว้นตามระเบยีบกระทรวง 
มหาดไทยวา่ดว้ยหลกัเกณฑ์การจา่ยเงนิเบีย้ยงัชีพผูส้งูอายุของ
องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2552  แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ
(ฉบบัที ่4) พ.ศ.2562 และไดข้ึน้ทะเบยีนขอรบัเงนิเบีย้ยงัชีพ
กบัองค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ไวแ้ลว้ ตามหนงัสอืกระทรวง 
มหาดไทย ดว่นทีส่ดุที ่มท 0810.6/ว 5546 ลงวนัที ่
28  กนัยายน  2561 เรือ่ง การรบัลงทะเบยีนผูม้สีทิธริบัเงนิ
เบีย้ยงัชีพผูสู้งอายุขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 /หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครอง
ทอ้งถิน่ ที ่มท.0810.6/ว 2927 เรือ่ง การซกัซอ้มแนวทางการ
ต ัง้งบประมาณรายจา่ยประจ าปี พ.ศ.2563  เงนิอดุหนุนท ั่วไป
เงนิอดุหนุนส าหรบัโครงการเสรมิสรา้งสวสัดกิารทางสงัคม
ใหแ้กผู่พ้กิารและทุพพลภาพ โครงการสนบัสนุนการจดั
สวสัดกิารทางสงัคมแกผู่ด้อ้ยโอกาสทางสงัคมและโครงสรา้ง
หลกัประกนัดา้นรายไดแ้กผู่ส้งูอายุ 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565)
ยุทธศาสตร์ที ่ 3  หน้าที ่ 121   ล าดบัที ่ 11 

      

  
   

เบีย้ยงัชีพคนพกิาร จ านวน 5,779,200 บาท 

  

      

  เพือ่รองรบัการจดัสวสัดกิารเบีย้ความพกิารใหแ้กค่นพกิารทีม่ี
สทิธติามหลกัเกณฑ์ทีก่ าหนด ทีไ่ดแ้สดงความจ านงโดยขอขึน้
ทะเบยีนเพือ่ขอรบัเงนิเบีย้ความพกิารไว้กบัองค์กรปกครอง
สว่นทอ้งถิน่แลว้  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ย
หลกัเกณฑ์การจา่ยเงนิเบีย้ความพกิารใหค้นพกิารขององค์กร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2553 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่4)
พ.ศ.2562 ตามกระทรวงมหาดไทย ดว่นมาก  ที ่มท.0891.3/
ว 3609  ลงวนัที ่ 24  มถิุนายน  2559  เรืองแนวทางการ
จา่ยเงนิเบีย้ความพกิาร ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ย
หลกัเกณฑ์การจา่ยเบีย้ความพกิารขององค์กรปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ พ.ศ.2553 (ฉบบัที ่2) พ.ศ.2559  / หนงัสอืกรม
สง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ที ่มท.0810.6/ว 2927 
เรือ่ง  การซกัซอ้มแนวทางการต ัง้งบประมาณรายจา่ย
ประจ าปี พ.ศ.2563  เงนิอดุหนุนท ั่วไป  เงนิอดุหนุนส าหรบั
โครงการเสรมิสรา้งสวสัดกิารทางสงัคมใหแ้กผู่พ้กิารและ
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ทุพพลภาพ โครงการสนบัสนุนการจดัสวสัดกิารทางสงัคมแก่
ผูด้อ้ยโอกาสทางสงัคมและโครงสรา้งหลกัประกนัดา้นราย
ไดแ้กผู่ส้งูอายุ 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565)
ยุทธศาสตร์ที ่3  หน้าที ่ 121  ล าดบัที ่ 10  

   
เบีย้ยงัชีพผูป่้วยเอดส์ จ านวน 240,000 บาท 

  

      

  เพือ่ด าเนินการรองรบัการสงเคราะห์เบีย้ยงัชีพผูป่้วยเอดส์
ใหแ้กผู่ป่้วยเอดส์ทีแ่พทย์ไดร้บัรองและท าการวนิิจฉยัแล้วและ
มคีวามเป็นอยูย่ากจน หรือถูกทอดทิง้ขาดผูอ้ปุการะดแูล ไม่
สามารถประกอบอาชีพเล้ียงตนเองได้   โดยมสีทิธริบัเบี้ยยงั
ชีพ คนละ 500 บาท/เดอืน ครบท ัง้ 12 เดอืน เป็นการด าเนิน 
การตามภารกจิถา่ยโอน มาตรา 16 แหง่พระราชบญัญตัแิผน
และข ัน้ตอนการกระจายอ านายฯ พ.ศ. 2542                       
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการจา่ยเงนิ
สงเคราะห์เพือ่การยงัชีพขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 
2548 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ                                                                          
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565)
ยุทธศาสตร์ที ่3   หน้าที ่  121   ล าดบัที ่ 9 

      

  
   

ส ารองจา่ย จ านวน 309,950 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายในกรณีเหตุฉุกเฉินไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า
หรือกรณีที่จ าเป็นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
วิธีการงบประมาณของ  อปท.พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม    
(ฉบบัที ่2 และ3) พ.ศ.2543  หมวด 2 ขอ้ 19 

      

  
   

รายจา่ยตามขอ้ผกูพนั       

  
    

คา่ใชจ้า่ยในการจดัการจราจร จ านวน 10,000 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ปัญหาเกี่ยวกบัการจราจรที่
ประชาชนไดร้บัประโยชน์โดยตรง เช่น การทาสีตีเสน้สญัญาณ
ไฟจราจร  สามเหลี่ยมหยุดตรวจ  ป้ายจราจร  กระจกโค้ง
จราจร  กระบองไฟจราจร กรวยจราจร แผงก ัน้จราจร    แผง
พลาสตกิใสน้่า เสาลม้ลุกจราจร เสือ้จราจร ยางชะลอความ 
เร็วรถ  เป็นตน้   
(ต า มหนัง สื อ  ก ร ะ ท ร ว ง มห า ด ไ ท ย   ที่  มท  080832/
ว 3892  ลงวนัที ่ 28  มถิุนายน 2562) 
 
 

      

  
    

คา่บ ารุงสนันิบาต จ านวน 69,890 บาท 

  

      

  คา่บ ารุงสนันิบาต  เพือ่จา่ยเป็นคา่สมาชกิรายปีบ ารุงสนันิบาต
แหง่ประเทศไทยตามขอ้บงัคบัสนันิบาตในอตัรา 0.00167   
ของรายรบัจรงิปีทีล่ว่งมาแล้ว 2 ปียอ้นหลงัไมร่วมเงนิอุดหนุน
ทกุชนิด ต ัง้ไว้ 69,890 บาท  (ปี 2561 รบัจรงิ
41,849,969.28 บาท) 
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เงนิสมทบกองทุนหลกัประกนัสขุภาพ จ านวน 300,000 บาท 

  

      

  เงนิสมทบกองทุนหลกัประกนัสขุภาพ  ต ัง้ไว้  300,000  บาท  
ตามประกาศคณะกรรมการหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาติ
เรือ่ง การก าหนดหลกัเกณฑเ์พือ่สนบัสนุนใหอ้งค์กรปกครอง
สว่นทอ้งถิน่ด าเนินงานและบรหิารจดัการกองทุนหลกัประกนั
สขุภาพในระดบัทอ้งถิน่หรือพื้นที ่พ.ศ.2557 ลงวนัที ่19
กุมภาพนัธ์ 2557) 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565)
ยุทธศาสตร์ที ่3  หน้าที ่ 151  ล าดบัที ่ 9  
 

      

  
   

เงนิสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่ (กบท.) จ านวน 860,488 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการสว่น
ทอ้งถิน่ตามกฎหมายในอตัรารอ้ยละ 2 ของงบประมาณรายรบั
ไมร่วมเงนิกู ้เงนิอทุศิ  พนัธบตัร และเงนิอดุหนุน ทุกชนดิ
(43,024,400 x 2 /100 = 860,488 ) โดยแยกเป็น
คา่ใชจ้า่ยดงัน้ี 
1. เงนิสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่ 
 ต ัง้ไว้   434,884  บาท      
2. เงนิบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการสว่น
ทอ้งถิน่ จ านวน  2 อตัรา  เดอืนละ 35,467 บาท ค านวณต ัง้
จา่ย12 เดอืน  ต ัง้ไว้  425,604  บาท 

      

  
   

เงนิบ าเหน็จลูกจา้งประจ า จ านวน 420,050 บาท 

  

      

  1.บ าเหน็จรายเดอืนลูกจา้งประจ า จ านวน 1 อตัรา   
เดอืนละ 12,226 บาท ค านวณต ัง้จา่ย  12  เดอืน  
ต ัง้ไว้ 146,712 บาท 
2. บ าเหน็จลูกจา้งประจ า  จ านวน  1  อตัรา  ต ัง้
ไว้  273,338 บาท 

      

   


