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อ ำเภอแม่ลำว  จังหวัดเชียงรำย

ส่วนท่ี 1

ค ำแถลงประกอบงบประมำณรำยจ่ำย

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

ของ

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลป่ำก่อด ำ



 

ค ำแถลงงบประมำณ 
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
 
ท่ำนประธำนสภำฯ และสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลป่ำก่อด ำ 
 
 บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด าอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นองค์การ
บริหารส่วนต าบลป่าก่อด า จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง  ตลอดจน
หลักการและแนวนโยบายการด าเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังต่อไปนี้ 

1. สถำนกำรณ์คลัง 

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่  9 สิงหาคม พ.ศ. 2564 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น           
มีสถานะการเงิน ดังนี้ 
1.1.1 เงินฝากธนาคาร จ านวน 14,871,309.33 บาท 
1.1.2 เงินสะสม จ านวน 14,552,603.37 บาท 
1.1.3 เงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 5,440,956.99 บาท 
1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จ านวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท 
1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จ านวน 6 โครงการ รวม 78,010.85 บาท 

1.2 เงินกู้คงค้าง จ านวน 0.00 บาท 

2. กำรบริหำรงบประมำณในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

2.1 รายรับจริง จ านวน 25,268,581.20 บาท ประกอบด้วย 

    หมวดภาษีอากร จ านวน 81,007.04 บาท 

    หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จ านวน 27,560.84 บาท 

    หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จ านวน 77,500.81 บาท 

    หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ จ านวน 0.00 บาท 

    หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จ านวน 4,593.36 บาท 

    หมวดรายได้จากทุน จ านวน 1,750.00 บาท 

    หมวดภาษีจัดสรร จ านวน 13,300,498.15 บาท 

    หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จ านวน 11,775,671.00 บาท 

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 12,924.00 บาท 

 

 



 

2.3 รายจ่ายจริง จ านวน 23,457,714.02 บาท ประกอบด้วย 

    งบกลาง จ านวน 7,231,175.00 บาท 

    งบบุคลากร จ านวน 8,303,327.66 บาท 

    งบด าเนินงาน จ านวน 3,918,701.36 บาท 

    งบลงทุน จ านวน 3,281,110.00 บาท 

    งบเงินอุดหนุน จ านวน 712,400.00 บาท 

    งบรายจ่ายอื่น จ านวน 11,000.00 บาท 

2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 12,924.00 บาท 

2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพ่ือด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ จ านวน 725,000.00 บาท 

2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 1,495,000.00 บาท 

2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จ านวน 0.00 บาท 
 
 
 

 



 

ค ำแถลงงบประมำณ 
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า 
อ าเภอแม่ลาว  จังหวัดเชียงราย 

 
1. รำยรับ 

รำยรับ 
รำยรับจริง 
ปี 2563 

ประมำณกำร 
ปี 2564 

ประมำณกำร 
ปี 2565 

รำยได้จัดเก็บเอง    

 หมวดภาษีอากร 81,007.04 300,000.00 305,000.00 

 หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 27,560.84 59,000.00 76,000.00 

 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 77,500.81 110,000.00 110,000.00 

 หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการ
พาณิชย์ 

0.00 1,000.00 1,000.00 

 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 4,593.36 9,000.00 9,000.00 

 หมวดรายได้จากทุน 1,750.00 4,000.00 4,000.00 

 รวมรำยได้จัดเก็บเอง 192,412.05 483,000.00 505,000.00 

รำยได้ที่ รัฐบำลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

   

 หมวดภาษีจัดสรร 13,300,498.15 15,262,000.00 14,512,000.00 

 รวมรำยได้ที่ รัฐบำลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

13,300,498.15 15,262,000.00 14,512,000.00 

รำยได้ที่ รัฐบำลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง   
ส่วนท้องถิ่น 

   

 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 11,775,671.00 16,403,400.00 15,283,000.00 

 รวมรำยได้ที่ รัฐบำลอุดหนุนให้อ งค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

11,775,671.00 16,403,400.00 15,283,000.00 

รวม 25,268,581.20 32,148,400.00 30,300,000.00 

 



 

ค ำแถลงงบประมำณ 
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า 
อ าเภอแม่ลาว  จังหวัดเชียงราย 

 
2. รำยจ่ำย 

รำยจ่ำย 
รำยจ่ำยจริง 
ปี 2563 

ประมำณกำร 
ปี 2564 

ประมำณกำร 
ปี 2565 

จ่ำยจำกงบประมำณ    

งบกลาง 7,231,175.00 7,948,640.00 7,584,720.00 

งบบุคลากร 8,303,327.66 10,243,680.00 10,925,380.00 

งบด าเนินงาน 3,918,701.36 7,757,680.00 7,108,700.00 

งบลงทุน 3,281,110.00 4,446,900.00 3,776,700.00 

งบเงินอุดหนุน 712,400.00 884,500.00 891,500.00 

งบรายจ่ายอื่น 11,000.00 13,000.00 13,000.00 

รวมจ่ำยจำกงบประมำณ 23,457,714.02 31,294,400.00 30,300,000.00 

 



อ ำเภอแม่ลำว  จังหวัดเชียงรำย

ส่วนท่ี 2

ข้อบัญญัติ

เร่ือง

งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

ของ

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลป่ำก่อด ำ



 

บันทึกหลกัการและเหตุผล 
ประกอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า 
อ าเภอแม่ลาว  จังหวัดเชียงราย 

 

ด้าน รวม 

ด้านบริหารทั่วไป  

 แผนงานบริหารงานทั่วไป 11,209,590 

 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 446,610 

ด้านบริการชุมชนและสังคม  

 แผนงานการศึกษา 4,273,360 

 แผนงานสาธารณสุข 355,000 

 แผนงานเคหะและชุมชน 35,000 

 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 587,860 

 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 188,000 

ด้านการเศรษฐกิจ  

 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 5,579,860 

 แผนงานการเกษตร 40,000 

ด้านการด าเนนิงานอ่ืน  

 แผนงานงบกลาง 7,584,720 

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น 30,300,000 

 



7,584,720
7,584,720

249,240 355,320
0 0

249,240 355,320
70,770 49,610
50,770 29,610
20,000 20,000

0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

320,010 404,930

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า
อ าเภอแม่ลาว  จังหวัดเชียงราย

แผนงานงบกลาง

งาน

งบกลาง รวมงบ

งบกลาง 7,584,720
    งบกลาง 7,584,720
แผนงานบริหารงานท่ัวไป

งาน

งานบริหารท่ัวไป
งานวางแผน
สถิติและ
วิชาการ

งาน
บริหารงานคลัง

งานควบคุมภายใน
และการตรวจสอบ

ภายใน
รวมงบ

งบบุคลากร 5,100,000 1,719,360 7,423,920
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,052,720 0 2,052,720
    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 3,047,280 1,719,360 5,371,200
งบด าเนินงาน 2,527,310 898,780 3,546,470
    ค่าตอบแทน 505,940 348,780 935,100
    ค่าใช้สอย 1,236,370 470,000 1,746,370
    ค่าวัสดุ 410,000 80,000 490,000
    ค่าสาธารณูปโภค 375,000 0 375,000
งบลงทุน 101,900 31,800 133,700
    ค่าครุภัณฑ์ 101,900 31,800 133,700
งบเงินอุดหนุน 92,500 0 92,500
    เงินอุดหนุน 92,500 0 92,500
งบรายจ่ายอ่ืน 13,000 0 13,000
    รายจ่ายอ่ืน 13,000 0 13,000

รวม 7,834,710 2,649,940 11,209,590



0
0

152,000
50,000
87,000
15,000

152,000

839,400
839,400

1,149,100
86,450

612,650
450,000

0
0

651,000
651,000

2,639,500

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า
อ าเภอแม่ลาว  จังหวัดเชียงราย

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งาน
งานบริหารท่ัวไป
เก่ียวกับการรักษา
ความสงบภายใน

งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

รวมงบ

งบบุคลากร 239,640 239,640
    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 239,640 239,640
งบด าเนินงาน 54,970 206,970
    ค่าตอบแทน 34,970 84,970
    ค่าใช้สอย 20,000 107,000
    ค่าวัสดุ 0 15,000

รวม 294,610 446,610
แผนงานการศึกษา

งาน
งานบริหารท่ัวไป
เก่ียวกับการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

รวมงบ

งบบุคลากร 863,140 1,702,540
    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 863,140 1,702,540
งบด าเนินงาน 728,720 1,877,820
    ค่าตอบแทน 73,720 160,170
    ค่าใช้สอย 550,000 1,162,650
    ค่าวัสดุ 105,000 555,000
งบลงทุน 42,000 42,000
    ค่าครุภัณฑ์ 42,000 42,000
งบเงินอุดหนุน 0 651,000
    เงินอุดหนุน 0 651,000

รวม 1,633,860 4,273,360



รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า
อ าเภอแม่ลาว  จังหวัดเชียงราย

95,000
0

95,000
140,000
140,000
235,000

35,000
35,000
35,000

0
0

145,000
0

145,000
145,000

แผนงานสาธารณสุข

งาน
งานบริหารท่ัวไป

เก่ียวกับสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอ่ืน

รวมงบ

งบด าเนินงาน 120,000 215,000
    ค่าตอบแทน 120,000 120,000
    ค่าใช้สอย 0 95,000
งบเงินอุดหนุน 0 140,000
    เงินอุดหนุน 0 140,000

รวม 120,000 355,000
แผนงานเคหะและชุมชน

งาน
งานก าจัดขยะมูลฝอย

และส่ิงปฏิกูล
รวมงบ

งบด าเนินงาน 35,000
    ค่าใช้สอย 35,000

รวม 35,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งาน
งานบริหารท่ัวไป

เก่ียวกับสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความเข้มแข็ง

ชุมชน
รวมงบ

งบบุคลากร 362,640 362,640
    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 362,640 362,640
งบด าเนินงาน 80,220 225,220
    ค่าตอบแทน 60,220 60,220
    ค่าใช้สอย 20,000 165,000

รวม 442,860 587,860



รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า
อ าเภอแม่ลาว  จังหวัดเชียงราย

100,000
100,000

8,000
8,000

108,000

0
0
0
0
0
0

3,487,000
0

3,487,000
3,487,000

10,000
10,000

0
10,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งาน

งานกีฬาและนันทนาการ
งานศาสนาวัฒนธรรม

ท้องถ่ิน
รวมงบ

งบด าเนินงาน 80,000 180,000
    ค่าใช้สอย 80,000 180,000
งบเงินอุดหนุน 0 8,000
    เงินอุดหนุน 0 8,000

รวม 80,000 188,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งาน
งานบริหารท่ัวไป

เก่ียวกับอุตสาหกรรม
และการโยธา

งานก่อสร้าง รวมงบ

งบบุคลากร 1,196,640 1,196,640
    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,196,640 1,196,640
งบด าเนินงาน 782,220 782,220
    ค่าตอบแทน 322,220 322,220
    ค่าใช้สอย 210,000 210,000
    ค่าวัสดุ 250,000 250,000
งบลงทุน 114,000 3,601,000
    ค่าครุภัณฑ์ 114,000 114,000
    ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 0 3,487,000

รวม 2,092,860 5,579,860
แผนงานการเกษตร

งาน

งานส่งเสริมการเกษตร
งานส่ิงแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ

รวมงบ

งบด าเนินงาน 30,000 40,000
    ค่าใช้สอย 20,000 30,000
    ค่าวัสดุ 10,000 10,000

รวม 30,000 40,000



 

ข้อบัญญัต ิ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า 
อ าเภอแม่ลาว  จังหวัดเชียงราย 

 

 โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  อาศัยอ านาจตามความ
ในพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 
มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า  และโดยอนุมัติ        
ของนายอ าเภอแม่ลาว 
 ข้อ 1 ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   
 ข้อ 2 ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป   
 ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น 30,300,000 บาท
 ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 
เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น 30,300,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้ 

แผนงาน ยอดรวม 

ด้านบริหารทั่วไป  

 แผนงานบริหารงานทั่วไป 11,209,590 

 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 446,610 

ด้านบริการชุมชนและสังคม  

 แผนงานการศึกษา 4,273,360 

 แผนงานสาธารณสุข 355,000 

 แผนงานเคหะและชุมชน 35,000 

 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 587,860 

 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 188,000 

ด้านการเศรษฐกิจ  

 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 5,579,860 

 แผนงานการเกษตร 40,000 

ด้านการด าเนนิงานอ่ืน  

 แผนงานงบกลาง 7,584,720 

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น 30,300,000 

 ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้ 

งบ ยอดรวม 

รวมรายจ่าย 0 



 

 ข้อ 6 ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด าปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ        
ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ข้อ 7 ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด ามีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 

       ประกาศ ณ วันที่………………………………………………………… 

 

 
 (นายสุทัศน์  ศรีจันทร์) 
 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า 
 
 อนุมัต ิ
 
 
 
 (นายญาณวุฒิ  สุดพิมศรี) 
 นายอ าเภอแม่ลาว 
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ปี 2563 ปี 2564

500.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 0.00 %

36,276.04 250,000.00 0.00 %
28,531.00 20,000.00 25.00 %
15,700.00 30,000.00 0.00 %
81,007.04 300,000.00

0.00 1,000.00 0.00 %
1,018.50 2,000.00 0.00 %

0.00 1,000.00 0.00 %
0.00 1,000.00 0.00 %
0.00 2,000.00 0.00 %
0.00 1,000.00 0.00 %
0.00 2,000.00 0.00 %
0.00 1,000.00 0.00 %
0.00 1,000.00 0.00 %

92.00 2,000.00 0.00 %
560.00 1,000.00 0.00 %

0.00 0.00 100.00 %
1,000.00 2,000.00 0.00 %
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อ าเภอแม่ลาว  จังหวัดเชียงราย
 

รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2565

หมวดภาษีอากร
     ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 201,385.00 0.00
     ภาษีบ ารุงท้องท่ี 73,569.00 0.00
     ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง 0.00 250,000.00
     ภาษีป้าย 18,827.00 25,000.00
     อากรการฆ่าสัตว์ 16,880.00 30,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 310,661.00 305,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     ค่าธรรมเนียมการรับรองให้จ าหน่ายเน้ือสัตว์ 0.00 1,000.00
     ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา 960.30 2,000.00
     ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญาตการพนัน 0.00 1,000.00
     ค่าธรรมเนียมจอดรถในท่ีจอดรถ 0.00 1,000.00
     ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 0.00 2,000.00
     ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือส่ิงปฏิกูล 0.00 1,000.00
     ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานท่ีจ าหน่าย 0.00 2,000.00
     ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับสุสานและฌาปนสถาน 0.00 1,000.00
     ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดต้ังแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพ่ือการ 0.00 1,000.00
     ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการควบคุมอาคาร 0.00 2,000.00
     ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียนพาณิชย์ 620.00 1,000.00
     ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือ 0.00 15,000.00
     ค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ 0.00 2,000.00

รายงานประมาณการรายรับ
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า
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500.00 0.00 100.00 %
0.00 0.00 100.00 %
0.00 1,000.00 0.00 %

8,358.00 20,000.00 0.00 %
14,000.00 15,000.00 0.00 %

0.00 1,000.00 0.00 %
2,032.34 3,000.00 0.00 %

0.00 1,000.00 0.00 %
0.00 1,000.00 0.00 %

27,560.84 59,000.00

2,000.00 5,000.00 0.00 %
75,500.81 100,000.00 0.00 %

0.00 5,000.00 0.00 %
77,500.81 110,000.00

0.00 1,000.00 0.00 %
0.00 1,000.00

3.36 1,000.00 0.00 %
0.00 2,000.00 0.00 %

90.00 1,000.00 0.00 %
4,500.00 5,000.00 0.00 %
4,593.36 9,000.00

1,750.00 3,000.00 0.00 %
0.00 1,000.00 0.00 %

1,750.00 4,000.00

     ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายจราจรทางบก 0.00 1,000.00
     ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็น 0.00 1,000.00
     ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถ่ิน 0.00 1,000.00
     ค่าปรับการผิดสัญญา 9,960.00 20,000.00
     ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรับกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อ 11,620.00 15,000.00
     ค่าใบอนุญาตจัดต้ังสถานท่ีจ าหน่ายอาหารหรือสถานท่ีสะสม 0.00 1,000.00
     ค่าใบอนุญาตเก่ียวกับการควบคุมอาคาร 2,124.82 3,000.00
     ค่าใบอนุญาตเก่ียวกับการโฆษณาโดยใช้เคร่ืองขยายเสียง 0.00 1,000.00
     ค่าใบอนุญาตอ่ืน ๆ 0.00 1,000.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 25,285.12 76,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     ค่าเช่าหรือบริการ 1,500.00 5,000.00
     ดอกเบ้ีย 89,938.19 100,000.00
     รายได้จากทรัพย์สินอ่ืน ๆ 0.00 5,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 91,438.19 110,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์
     รายได้จากสาธารณูปโภคและกิจการพาณิชย์หรือกิจการอ่ืน ๆ 0.00 1,000.00

รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ 0.00 1,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     เงินท่ีมีผู้อุทิศให้ 40.00 1,000.00
     ค่าขายเอกสารการจัดซ้ือจัดจ้าง 0.00 2,000.00
     ค่าขายแบบพิมพ์และค าร้อง 220.00 1,000.00
     รายได้เบ็ดเตล็ดอ่ืน ๆ 100.00 5,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 360.00 9,000.00
หมวดรายได้จากทุน
     ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน 2,000.00 3,000.00
     รายได้จากทุนอ่ืน ๆ 0.00 1,000.00

รวมหมวดรายได้จากทุน 2,000.00 4,000.00
หมวดภาษีจัดสรร
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679,999.70 800,000.00 0.00 %
8,527,768.23 9,500,000.00 -5.26 %
1,211,430.62 1,300,000.00 0.00 %

58,569.56 100,000.00 0.00 %
2,353,907.45 2,700,000.00 -7.41 %

22,476.76 30,000.00 0.00 %
20,887.83 30,000.00 0.00 %

425,458.00 800,000.00 -6.25 %
0.00 2,000.00 0.00 %

13,300,498.15 15,262,000.00

11,775,671.00 16,403,400.00 -6.83 %
11,775,671.00 16,403,400.00
25,268,581.20 32,148,400.00

     ภาษีรถยนต์ 489,817.40 800,000.00
     ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ 9,179,051.16 9,000,000.00
     ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 1,216,397.51 1,300,000.00
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 51,089.82 100,000.00
     ภาษีสรรพสามิต 2,689,717.21 2,500,000.00
     ค่าภาคหลวงแร่ 26,174.91 30,000.00
     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 23,608.00 30,000.00
     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย 405,182.00 750,000.00
     ภาษีจัดสรรอ่ืน ๆ 0.00 2,000.00

11,349,489.00 15,283,000.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 14,081,038.01 14,512,000.00
หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป

รวมทุกหมวด 25,860,271.32 30,300,000.00

     เงินอุดหนุนท่ัวไป 11,349,489.00 15,283,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป
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รวม บาท
จ านวน บาท

จ านวน บาท

จ านวน บาท

รวม บาท
จ านวน บาท

จ านวน บาท

จ านวน บาท

จ านวน บาท

จ านวน บาท

จ านวน บาท

จ านวน บาท

จ านวน บาท

จ านวน บาท

จ านวน บาท

จ านวน บาท
ประมาณการเท่ากับงบประมาณท่ีผ่านมา

ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการควบคุมอาคาร 2,000
ประมาณการเท่ากับงบประมาณท่ีผ่านมา
ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียนพาณิชย์ 1,000

ประมาณการเท่ากับงบประมาณท่ีผ่านมา
ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดต้ังแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว 
เพ่ือการโฆษณา

1,000

ประมาณการเท่ากับงบประมาณท่ีผ่านมา

ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานท่ีจ าหน่าย
อาหารหรือสะสมอาหาร

2,000

ประมาณการเท่ากับงบประมาณท่ีผ่านมา
ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับสุสานและฌาปนสถาน 1,000

ประมาณการเท่ากับงบประมาณท่ีผ่านมา
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือส่ิงปฏิกูล 1,000
ประมาณการเท่ากับงบประมาณท่ีผ่านมา

ค่าธรรมเนียมจอดรถในท่ีจอดรถ 1,000
ประมาณการเท่ากับงบประมาณท่ีผ่านมา
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 2,000

ประมาณการเท่ากับงบประมาณท่ีผ่านมา
ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญาตการพนัน 1,000
ประมาณการเท่ากับงบประมาณท่ีผ่านมา

ค่าธรรมเนียมการรับรองให้จ าหน่ายเน้ือสัตว์ 1,000
ประมาณการเท่ากับงบประมาณท่ีผ่านมา
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา 2,000

อากรการฆ่าสัตว์ 30,000
ประมาณการเท่ากับงบประมาณปีท่ีผ่านมา

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 76,000

ประมาณการเท่ากับงบประมาณปีท่ีผ่านมา
ภาษีป้าย 25,000
ประมาณการมากกว่าบประมาณปีท่ีผ่านมา

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 305,000

ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง 250,000

ประมาณการรายรับรวมท้ังส้ิน 30,300,000   บาท  แยกเป็น
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า
อ าเภอแม่ลาว  จังหวัดเชียงราย
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จ านวน บาท

จ านวน บาท

จ านวน บาท

จ านวน บาท

จ านวน บาท

จ านวน บาท

จ านวน บาท

จ านวน บาท

จ านวน บาท

จ านวน บาท

จ านวน บาท

รวม บาท
จ านวน บาท

จ านวน บาท

จ านวน บาท

รวม บาท
จ านวน บาท

รวม บาท
จ านวน บาทเงินท่ีมีผู้อุทิศให้ 1,000

ประมาณการเท่ากับงบประมาณท่ีผ่านมา

รายได้จากสาธารณูปโภคและกิจการพาณิชย์หรือกิจการอ่ืน ๆ 1,000
ประมาณการเท่ากับงบประมาณท่ีผ่านมา

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 9,000

รายได้จากทรัพย์สินอ่ืน ๆ 5,000
ประมาณการเท่ากับงบประมาณท่ีผ่านมา

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ 1,000

ประมาณการเท่ากับงบประมาณท่ีผ่านมา
ดอกเบ้ีย 100,000
ประมาณการเท่ากับงบประมาณท่ีผ่านมา

ประมาณการเท่ากับงบประมาณท่ีผ่านมา
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 110,000

ค่าเช่าหรือบริการ 5,000

ค่าใบอนุญาตเก่ียวกับการโฆษณาโดยใช้เคร่ืองขยายเสียง 1,000
ประมาณการเท่ากับงบประมาณท่ีผ่านมา
ค่าใบอนุญาตอ่ืน ๆ 1,000

ประมาณการเท่ากับงบประมาณท่ีผ่านมา
ค่าใบอนุญาตเก่ียวกับการควบคุมอาคาร 3,000
ประมาณการเท่ากับงบประมาณท่ีผ่านมา

ประมาณการมากกว่างบประมาณท่ีผ่านมา
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรับกิจการท่ีเป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ

15,000

ค่าใบอนุญาตจัดต้ังสถานท่ีจ าหน่ายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร
ในครัว หรือพ้ืนท่ีใด ซ่ึงมีพ้ืนท่ีเกิน 200 ตารางเมตร

1,000

ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถ่ิน 1,000
ประมาณการเท่ากับงบประมาณท่ีผ่านมา
ค่าปรับการผิดสัญญา 20,000

ประมาณการเท่ากับงบประมาณท่ีผ่านมา
ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายรักษาความสะอาด
และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

1,000

ประมาณการมากกว่างบประมาณท่ีผ่านมา

ค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ 2,000
ประมาณการเท่ากับงบประมาณท่ีผ่านมา
ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายจราจรทางบก 1,000

ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถ่ิน
หรือผู้บริหารท้องถ่ิน

15,000

ประมาณการมากกว่างบประมาณท่ีผ่านมา
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จ านวน บาท

จ านวน บาท

จ านวน บาท

รวม บาท
จ านวน บาท

จ านวน บาท

รวม บาท
จ านวน บาท

จ านวน บาท

จ านวน บาท

จ านวน บาท

จ านวน บาท

จ านวน บาท

จ านวน บาท

จ านวน บาท

จ านวน บาท

รวม บาท
จ านวน บาท

ประมาณการน้อยกว่างบประมาณท่ีผ่านมา

รายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 15,283,000

เงินอุดหนุนท่ัวไป 15,283,000

ประมาณการน้อยกว่างบประมาณท่ีผ่านมา
ภาษีจัดสรรอ่ืน ๆ 2,000
ประมาณการเท่ากับงบประมาณท่ีผ่านมา

ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 30,000
ประมาณการเท่ากับงบประมาณท่ีผ่านมา
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ท่ีดิน

750,000

ประมาณการน้อยกว่างบประมาณท่ีผ่านมา
ค่าภาคหลวงแร่ 30,000
ประมาณการเท่ากับงบประมาณท่ีผ่านมา

ภาษีธุรกิจเฉพาะ 100,000
ประมาณการเท่ากับงบประมาณท่ีผ่านมา
ภาษีสรรพสามิต 2,500,000

ประมาณการน้อยกว่างบประมาณท่ีผ่านมา
ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 1,300,000
ประมาณการเท่ากับงบประมาณท่ีผ่านมา

ภาษีรถยนต์ 800,000
ประมาณการเท่ากับงบประมาณท่ีผ่านมา
ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ 9,000,000

ประมาณการเท่ากับงบประมาณท่ีผ่านมา
รายได้ท่ีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

หมวดภาษีจัดสรร 14,512,000

ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน 3,000
ประมาณการเท่ากับงบประมาณท่ีผ่านมา
รายได้จากทุนอ่ืน ๆ 1,000

รายได้เบ็ดเตล็ดอ่ืน ๆ 5,000
ประมาณการเท่ากับงบประมาณท่ีผ่านมา

หมวดรายได้จากทุน 4,000

ประมาณการเท่ากับงบประมาณท่ีผ่านมา
ค่าขายแบบพิมพ์และค าร้อง 1,000
ประมาณการเท่ากับงบประมาณท่ีผ่านมา

ค่าขายเอกสารการจัดซ้ือจัดจ้าง 2,000



วันท่ีพิมพ์ : 10/8/2564 10:04:36 หน้า : 1/22

ปี 2563 ปี 2564

40,180 80,000 0 %
1,520 3,200 0 %

5,526,300 6,159,600 -5.09 %
972,000 988,800 -5.44 %
240,500 270,000 -100 %
222,175 219,600 59.38 %

0 0 100 %
70,000 70,000 0 %

158,500 314,880 -100 %
7,231,175 8,106,080
7,231,175 8,106,080
7,231,175 8,106,080
7,231,175 8,106,080

514,080 514,080 -100 %
0 0 100 %

42,120 42,120 0 %
42,120 42,120 0 %

74,322.58 86,400 0 %

1,195,200 1,368,000 0 %
1,867,842.58 2,052,720
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ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2565
แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 37,968 80,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 1,618 3,200
เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ 5,315,700 5,846,200
เบ้ียยังชีพความพิการ 978,400 935,000
เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 240,500 0
เงินส ารองจ่าย 45,962 350,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถ่ิน 0 300,320
การสมทบเงินระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถ่ิน 75,000 70,000

เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถ่ิน (กบท.) 159,490 0
รวมงบกลาง 6,854,638 7,584,720
รวมงบกลาง 6,854,638 7,584,720
รวมงบกลาง 6,854,638 7,584,720

รวมแผนงานงบกลาง 6,854,638 7,584,720
แผนงานบริหารงานท่ัวไป
งานบริหารท่ัวไป

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 514,080 0
ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 0 514,080
ค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก 42,120 42,120
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 42,120 42,120
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนต าบล

86,400 86,400

ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการ 1,306,025.82 1,368,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 1,990,745.82 2,052,720

รายงานประมาณการรายจ่าย

องค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า
อ าเภอแม่ลาว    จังหวัดเชียงราย
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2,339,068.71 2,645,720 -22.72 %
0 0 100 %

162,806.45 168,000 0 %
383,167.75 657,360 1.42 %

46,273.13 84,000 0 %
84,000 84,000 -100 %

3,015,316.04 3,639,080
4,883,158.62 5,691,800

40,604 479,090 -25.7 %

0 0 100 %
69,600 142,800 -33.47 %

0 0 100 %

27,916 75,000 -100 %
138,120 696,890

0 0 0 %
437,950 420,000 0.33 %

26,620 100,000 -25 %

37,470 200,000 -65 %
0 330,000 27.27 %
0 5,000 300 %

33,800 270,000 -44.44 %

105,013 0 0 %

0 50,000 -40 %

0 0 0 %

18,185 130,000 -61.54 %
659,038 1,505,000

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน 2,278,367.1 2,044,560
เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน 0 84,000
เงินประจ าต าแหน่ง 168,000 168,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 432,000 666,720
เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 48,000 84,000
เงินอ่ืน ๆ 84,000 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 3,010,367.1 3,047,280
รวมงบบุคลากร 5,001,112.92 5,100,000

งบด าเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน

40,800 355,940

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 10,000
ค่าเช่าบ้าน 44,000 95,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/
ลูกจ้างประจ า

0 45,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 23,584 0
รวมค่าตอบแทน 108,384 505,940

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 430,392 0
รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 0 421,370

รายจ่ายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ 24,375 75,000
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอ่ืน ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 41,209 70,000
ค่าใช้จ่ายส าหรับการเลือกต้ัง 23,410 420,000
โครงการท้องถ่ินปลอดทุจริต 5,100 20,000
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้น าและบุคลากรท้องถ่ิน 114,500 150,000
โครงการพิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เน่ืองในโอกาสพระ
ราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

0 0

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสส าหรับ
 จนท.ท้องถ่ิน

0 30,000

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใส่ส าหรับ
เจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน

10,430 0

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 80,906.54 50,000
รวมค่าใช้สอย 730,322.54 1,236,370
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90,106 175,000 -31.43 %
0 0 100 %

19,296 35,000 14.29 %
0 0 100 %

13,260 100,000 -50 %
63,013 192,500 -48.05 %

4,500 15,000 0 %
0 50,000 -100 %

48,300 55,000 0 %
238,475 622,500

213,883.02 242,560 3.07 %
3,302.06 18,000 38.89 %

23,995 20,000 50 %
38,800.34 70,000 0 %

279,980.42 350,560
1,315,613.42 3,174,950

0 39,800 -100 %
0 0 100 %

10,800 0 0 %
36,000 0 0 %
11,000 0 0 %

26,500 0 0 %
0 59,000 -100 %

10,000 0 0 %
199,500 0 0 %

10,370 0 0 %

35,000 0 0 %

0 0 100 %
0 22,000 -100 %

ค่าวัสดุ
วัสดุส านักงาน 99,229 120,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว 42,198 40,000
วัสดุก่อสร้าง 0 10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 37,350 50,000
วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 75,104.9 100,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 15,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 0
วัสดุคอมพิวเตอร์ 54,650 55,000

รวมค่าวัสดุ 308,531.9 410,000
ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 206,949.63 250,000
ค่าบริการโทรศัพท์ 4,576.63 25,000
ค่าบริการไปรษณีย์ 11,730 30,000
ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม 38,628.07 70,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 261,884.33 375,000
รวมงบด าเนินงาน 1,409,122.77 2,527,310

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ส านักงาน
จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) 0 0
จัดซ้ือเคร่ืองสแกนลายน้ิวมือ ชนิดบันทึกเวลาเข้าออกงาน 0 9,900
จัดซ้ือตู้เก็บเอกสาร แบบบานเล่ือนกระจก 0 0
จัดซ้ือโต๊ะพับโฟเมก้าขาว 0 0
จัดซ้ือถังน้ า แบบพลาสติก 0 0

ครุภัณฑ์การเกษตร
จัดซ้ือเคร่ืองพ่นยา แบบใช้แรงลม 0 0
จัดซ้ือเคร่ืองพ่นหมอกควัน 0 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
จัดซ้ือเคร่ืองขยายเสียงเคล่ือนท่ี แบบลากจูง 0 0
จัดซ้ือชุดเคร่ืองขยายเสียง แบบกลางแจ้ง 0 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
จัดซ้ือเคร่ืองท าน้ าร้อน-เย็น 0 0

ครุภัณฑ์เคร่ืองดับเพลิง
จัดซ้ือสายส่งน้ าดับเพลิง 0 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก ส าหรับงานประมวลผล 0 22,000
จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี 1 0 0
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0 0 100 %

19,160 0 0 %

0 46,600 7.3 %
358,330 167,400
358,330 167,400

20,000 0 0 %

0 20,000 0 %

0 0 0 %

27,000 27,000 0 %

0 0 0 %

0 5,000 0 %

0 5,000 0 %

2,000 2,000 0 %

0 2,000 0 %

5,500 5,500 0 %

0 5,000 0 %

จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า 0 20,000

จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA 0 0
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 50,000
รวมค่าครุภัณฑ์ 0 101,900

รวมงบลงทุน 0 101,900
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ
 อปท.ระดับอ าเภอ

0 0

โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินระดับอ าเภอ

0 20,000

อุดหนุน อปท. (โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน)

20,000 0

เงินอุดหนุนส่วนราชการ
โครงการจัดกิจกรรมงานพ่อขุนเม็งรายมหาราชและงาน
กาชาดจังหวัดเชียงราย

27,000 27,000

โครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและถวานสดุดีเน่ืองใน
วโรกาสวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระศรีนครินทราบ
รมราชชนนี(งานทานหาแม่ฟ้าหลวง)

2,000 0

โครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและถวายสดุดี เน่ืองใน
วโรกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนาง
เจ้าฯ

0 5,000

โครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและถวายสดุดี เน่ืองใน
วันพ่อแห่งชาติและวันชาติ

0 5,000

โครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและถวายสดุดีเน่ืองใน
วโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนคริน
ทราบรมราชชนนี (งานพิธีไหว้สาแม่ฟ้าหลวง)

2,000 2,000

โครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและถวายสดุดีเน่ืองใน
วโรกาสวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระศรีนครินทราบ
รมราชชนนี(งานทานหาแม่ฟ้าหลวง)

0 2,000

โครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและถวายสดุดีเน่ืองใน
วโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว

5,500 5,500

โครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและถวายสดุดีเน่ืองใน
วโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงในรัชกาลท่ี
 9

0 5,000
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5,000 0 0 %

1,000 1,000 0 %

0 5,000 0 %

15,000 11,000 0 %

0 0 0 %

2,000 0 0 %

0 8,000 -100 %

0 4,000 0 %

0 0 0 %

77,500 100,500
77,500 100,500

0 0 100 %
0 0
0 0

6,634,602.04 9,134,650

0 0 100 %
0 0
0 0

0 0 100 %
0 0 100 %
0 0

โครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและถวายสดุดีเน่ืองใน
วโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถ

5,000 0

โครงการจัดกิจกรรมวันปิยมหาราช 1,000 1,000
โครงการจัดพิธีบ าเพ็ญกุศลและน้อมร าลึกวันคล้ายวัน
สวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอ
ดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

0 5,000

โครงการด าเนินการและสนับสนุนการด าเนินงานจัด
กิจกรรมมวลชนของอ าเภอแม่ลาว

0 11,000

โครงการด าเนินการและสนับสนุนการด าเนินงานจัด
กิจกรรมมวลชนของอ าเภอแม่ลาว  ประจ าปีงบประมาณ 
2562

15,000 0

โครงการประเพณีนมัสการและสรงน้ าพระธาตุดอยตุง 2,000 0
โครงการสืบสานประเพณีนมัสการและสรงน้ าพระธาตุดอย
ตุง ประจ าปีงบประมาณ 2564 “2003 ปีสืบมา หกเป็ง
ล่องฟ้า ไหว้สาพระธาตุดอยตุง”

0 0

โครงการสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีสงกรานต์ (ป๋ีใหม่
เมือง)

0 4,000

โครงการสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีสงกรานต์ (ป๋ีใหม่
เมือง) ประจ าปี พ.ศ. 2562

4,000 0

รวมเงินอุดหนุน 83,500 92,500
รวมงบเงินอุดหนุน 83,500 92,500

งบรายจ่ายอ่ืน
รายจ่ายอ่ืน

รายจ่ายอ่ืน
โครงการส ารวจความพึงพอใจในการบริการสาธารณะ 0 13,000

รวมรายจ่ายอ่ืน 0 13,000
รวมงบรายจ่ายอ่ืน 0 13,000

รวมงานบริหารท่ัวไป 6,493,735.69 7,834,710
งานวางแผนสถิติและวิชาการ

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน 0 249,240
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 0 249,240

รวมงบบุคลากร 0 249,240
งบด าเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง 0 20,770
ค่าเช่าบ้าน 0 30,000

รวมค่าตอบแทน 0 50,770
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0 0 100 %

0 0 100 %
0 0
0 0

0 13,000 -100 %
11,000 0 0 %
11,000 13,000
11,000 13,000
11,000 13,000

1,362,400 1,479,360 5.27 %
42,000 42,000 0 %

108,000 108,000 0 %
12,000 12,000 0 %

1,524,400 1,641,360
1,524,400 1,641,360

76,000 332,280 -28.14 %

0 0 100 %
54,000 100,000 -20 %

0 0 100 %

6,400 20,000 -100 %
136,400 452,280

286,865 304,500 14.94 %
0 0 0 %

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 0 10,000
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอ่ืน ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 10,000
รวมค่าใช้สอย 0 20,000

รวมงบด าเนินงาน 0 70,770
งบรายจ่ายอ่ืน
รายจ่ายอ่ืน

รายจ่ายอ่ืน
โครงการส ารวจความพึงพอใจในการบริการสาธารณะ 0 0
ส ารวจความพึงพอใจในการบริการ 11,000 0

รวมรายจ่ายอ่ืน 11,000 0
รวมงบรายจ่ายอ่ืน 11,000 0

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 11,000 320,010
งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน 1,287,540 1,557,360
เงินประจ าต าแหน่ง 42,000 42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 108,000
เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 12,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,329,540 1,719,360
รวมงบบุคลากร 1,329,540 1,719,360

งบด าเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน

65,900 238,780

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 10,000
ค่าเช่าบ้าน 54,000 80,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/
ลูกจ้างประจ า

0 20,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 10,400 0
รวมค่าตอบแทน 130,300 348,780

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 0 350,000
รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 179,900 0
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2,600 50,000 60 %
0 20,000 0 %

0 0 0 %

900 20,000 0 %
290,365 394,500

40,846 70,000 -28.57 %
0 15,000 -100 %

17,190 30,000 0 %
58,036 115,000

484,801 961,780

0 0 0 %
21,600 27,500 -57.09 %

0 0 0 %
21,500 0 0 %

0 0 0 %
0 0 100 %

0 0 0 %

43,100 27,500
43,100 27,500

2,052,301 2,630,640

0 0 100 %
0 0
0 0

0 0 100 %

0 0

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอ่ืน ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 45,005.11 80,000
โครงการบริการจัดเก็บภาษีเคล่ือนท่ี 0 20,000
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้และการ
จัดท า/ปรับปรุงข้อมูลแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

121,835 0

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 1,200 20,000
รวมค่าใช้สอย 347,940.11 470,000

ค่าวัสดุ
วัสดุส านักงาน 46,701 50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 0
วัสดุคอมพิวเตอร์ 23,090 30,000

รวมค่าวัสดุ 69,791 80,000
รวมงบด าเนินงาน 548,031.11 898,780

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ส านักงาน
จัดซ้ือเก้าอ้ีส านักงาน 10,500 0
จัดซ้ือตู้เก็บเอกสาร แบบ 2 บาน 0 11,800

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานประมวลผล 20,800 0
จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี 1 0 0
จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี 1 21,800 0
จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า 0 20,000
จัดซ้ือเคร่ืองสแกนเนอร์ส าหรับงานเก็บเอกสารระดับ
ศูนย์บริการ แบบท่ี 1

17,800 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 70,900 31,800
รวมงบลงทุน 70,900 31,800

รวมงานบริหารงานคลัง 1,948,471.11 2,649,940
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน 0 355,320
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 0 355,320

รวมงบบุคลากร 0 355,320
งบด าเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน

0 29,610

รวมค่าตอบแทน 0 29,610
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0 0 100 %

0 0 100 %
0 0
0 0
0 0

8,697,903.04 11,778,290

0 0 100 %
0 0
0 0

0 0 100 %

0 0 100 %
0 0

0 0 100 %

0 0 100 %
0 0
0 0
0 0

0 100,000 -50 %

0 100,000

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 0 10,000
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอ่ืน ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 10,000
รวมค่าใช้สอย 0 20,000

รวมงบด าเนินงาน 0 49,610
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 0 404,930

รวมแผนงานบริหารงานท่ัวไป 8,453,206.8 11,209,590
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน 0 239,640
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 0 239,640

รวมงบบุคลากร 0 239,640
งบด าเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน

0 19,970

ค่าเช่าบ้าน 0 15,000
รวมค่าตอบแทน 0 34,970

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 0 10,000
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอ่ืน ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 10,000
รวมค่าใช้สอย 0 20,000

รวมงบด าเนินงาน 0 54,970
รวมงานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน 0 294,610

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งบด าเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน

0 50,000

รวมค่าตอบแทน 0 50,000
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0 25,000 0 %
14,300 20,000 -90 %

0 0 100 %
0 0 0 %

2,250 50,000 -80 %

0 0 0 %

0 0 100 %

16,550 95,000

16,900 20,000 -100 %
0 15,000 0 %

16,900 35,000
33,450 230,000

50,000 0 0 %
50,000 0
50,000 0
83,450 230,000
83,450 230,000

772,380 1,177,600 -42.27 %
0 42,000 0 %

42,000 134,400 -100 %
177,073.55 282,600 -58.47 %

4,410.97 24,000 0 %
995,864.52 1,660,600
995,864.52 1,660,600

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอ่ืน ๆ

โครงการซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 19,063 25,000
โครงการป้องกันปัญหาไฟป่าและปัญหาหมอกควัน 19,400 2,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง 0 20,000
โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานให้แก่ อปพร. 9,600 0
โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุบนท้องถนนและให้บริการ
ประชาชน

4,910 10,000

โครงการอบรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 9,850 0

โครงการอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจ า อปท. 0 30,000

รวมค่าใช้สอย 62,823 87,000
ค่าวัสดุ

วัสดุเคร่ืองแต่งกาย 0 0
วัสดุเคร่ืองดับเพลิง 0 15,000

รวมค่าวัสดุ 0 15,000
รวมงบด าเนินงาน 62,823 152,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ
โครงการอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ า อปท. 0 0

รวมเงินอุดหนุน 0 0
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0

รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 62,823 152,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 62,823 446,610

แผนงานการศึกษา
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน 722,800 679,780
เงินประจ าต าแหน่ง 0 42,000
เงินวิทยฐานะ 42,000 0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 155,496 117,360
เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 3,924 24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 924,220 863,140
รวมงบบุคลากร 924,220 863,140
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0 125,850 -49.37 %

0 0 100 %

6,235 20,000 -100 %
6,235 145,850

415,108 400,000 0 %
0 0 0 %
0 10,000 0 %

10,464 45,000 -55.56 %
0 20,000 0 %

27,150 30,000 0 %
8,520 10,000 0 %

0 40,000 -25 %
0 10,000 0 %

4,980 10,000 100 %
466,222 575,000

51,991 40,000 25 %
0 10,000 0 %

10,615 10,000 0 %
9,905 10,000 0 %

0 5,000 -100 %
22,420 20,000 25 %
94,931 95,000

567,388 815,850

3,600 0 0 %
0 0 0 %

4,800 0 0 %
0 28,000 -100 %

งบด าเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน

0 63,720

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 7,500 0
รวมค่าตอบแทน 7,500 73,720

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 0 400,000
รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 373,000 0

รายจ่ายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ 2,350 10,000
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอ่ืน ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 10,886 20,000
โครงการพัฒนาทักษะศักยภาพเด็กและเยาวชน 12,050 20,000
โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรกองการศึกษาฯ 0 30,000
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปกครอง ศพด.อบต.ป่าก่อด า 0 10,000
โครงการเรียนรู้สืบสานวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 0 30,000
โครงการสายใยรัก 3 วัย 0 10,000

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 2,900 20,000
รวมค่าใช้สอย 401,186 550,000

ค่าวัสดุ
วัสดุส านักงาน 18,044 50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 10,000
วัสดุก่อสร้าง 0 10,000
วัสดุการเกษตร 0 10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 0
วัสดุคอมพิวเตอร์ 30,970 25,000

รวมค่าวัสดุ 49,014 105,000
รวมงบด าเนินงาน 457,700 728,720

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ส านักงาน
จัดซ้ือเก้าอ้ีส านักงาน 0 0
จัดซ้ือโต๊ะคอมพิวเตอร์ 4,500 0
จัดซ้ือโต๊ะท างาน 0 0
จัดซ้ือโต๊ะพับโฟเมก้าขาว 0 0
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8,990 0 0 %

21,900 0 0 %
0 0 100 %

15,800 0 0 %

0 0 100 %

0 0 0 %
55,090 28,000
55,090 28,000

1,618,342.52 2,504,450

0 0 100 %
0 0 100 %
0 0 100 %
0 0
0 0

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0

0 0 100 %
0 0 0 %
0 10,000 0 %

9,773 15,000 0 %
10,000 0 0 %

0 20,000 0 %

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
จัดซ้ือตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต 0 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานประมวลผล 0 0
จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก ส าหรับงานประมวลผล 0 22,000
จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ัง
ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)

0 0

จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า 0 20,000

ครุภัณฑ์อ่ืน
ติดต้ังมุ้งลวด ศพด.อบต.ป่าก่อด า 29,000 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 33,500 42,000
รวมงบลงทุน 33,500 42,000

รวมงานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา 1,415,420 1,633,860
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน 0 636,000
เงินวิทยฐานะ 0 42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 161,400

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 0 839,400
รวมงบบุคลากร 0 839,400

งบด าเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน

0 66,450

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/
ลูกจ้างประจ า

0 20,000

รวมค่าตอบแทน 0 86,450
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอ่ืน ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 30,000
โครงการการเรียนรู้/อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 10,450 0
โครงการการเรียนรู้และอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 0 10,000
โครงการกีฬาสีสัมพันธ์ ศพด.อบต.ป่าก่อด า 0 15,000
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 0 0
โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กนักเรียน ศพด.อบต.ป่าก่อด า 0 20,000
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0 0 0 %

0 10,000 0 %
15,100 20,000 0 %
12,130 15,000 0 %

0 0 0 %

91,800 0 0 %

0 102,000 8.33 %

261,240 0 0 %

0 67,800 8.33 %

0 294,000 5 %

40,680 0 0 %

440,723 553,800

20,968 50,000 800 %
284,655.34 395,200 -100 %
305,623.34 445,200
746,346.34 999,000

365,300 520,000 5 %
54,600 0 0 %

0 60,000 0 %
25,000 0 0 %

0 45,000 0 %

0 25,000 -100 %

0 0 0 %

โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
อบต.ป่าก่อด า

9,950 0

โครงการวันเด็กแห่งชาติ 0 10,000
โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานท่ี 19,990 20,000
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ศพด.อบต.ป่าก่อด า 0 15,000
โครงการส่งเสริมกิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ป่า
ก่อด า

19,960 0

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 
(ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)

81,600 0

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 
(ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนส าหรับ ศพด.อบต.
ป่าก่อด า)

0 110,500

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 
(สนับสนุนอาหารกลางวันของศพด.อบต.ป่าก่อด า)

292,480 0

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
(ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนส าหรับ ศพด.อบต.
ป่าก่อด า)

0 73,450

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
(ค่าอาหารกลางวัน ศพด.อบต.ป่าก่อด า)

0 308,700

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา(ค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)

72,320 0

รวมค่าใช้สอย 506,750 612,650
ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว 45,766 450,000
ค่าอาหารเสริม (นม) 298,293.9 0

รวมค่าวัสดุ 344,059.9 450,000
รวมงบด าเนินงาน 850,809.9 1,149,100

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ
ค่าอาหารกลางวัน (อุดหนุนโรงเรียนบ้านโป่งมอญ) 0 546,000
ค่าอาหารกลางวัน (อุดหนุนโรงเรียนบ้านแม่ผง) 0 0
โครงการการศึกษานอกสถานท่ี “พาน้องท่องเท่ียวไทย ไม่ 0 60,000
โครงการพาน้องท่องเท่ียวไทย ไม่ไปไม่รู้ (อุดหนุนโรงเรียน 0 0
โครงการภาษาจีนกลางพ้ืนฐานสู่ประชาคมอาเซียน 0 45,000

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างทักษะชีวิตต้านทุจริต 0 0

อุดหนุนโรงเรียนบ้านโป่งมอญ (การฝึกอบรมส่งเสริม
สุนทรียภาพและอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถ่ิน)

10,000 0
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0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %
444,900 650,000
444,900 650,000

1,191,246.34 1,649,000
2,809,588.86 4,153,450

0 0 100 %

0 0

38,385.6 50,000 -100 %

21,955 35,000 -100 %
0 20,000 -100 %

60,340.6 105,000
60,340.6 105,000

140,000 0 0 %

0 140,000 -100 %

0 0 0 %

140,000 140,000
140,000 140,000

200,340.6 245,000

อุดหนุนโรงเรียนบ้านโป่งมอญ (สนับสนุนค่าอาหารกลางวัน) 338,200 0

อุดหนุนโรงเรียนบ้านแม่ผง (ส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง)

25,000 0

อุดหนุนโรงเรียยนบ้านแม่ผง (สนับสนุนค่าอาหารกลางวัน) 124,000 0
รวมเงินอุดหนุน 497,200 651,000

รวมงบเงินอุดหนุน 497,200 651,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 1,348,009.9 2,639,500

รวมแผนงานการศึกษา 2,763,429.9 4,273,360
แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข

งบด าเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน

0 120,000

รวมค่าตอบแทน 0 120,000
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอ่ืน ๆ

โครงการป้องกัน ควบคุม โรคติดต่อและไม่ติดต่อชนิดต่างๆ 21,300 0

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า 19,950 0
โครงการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร 0 0

รวมค่าใช้สอย 41,250 0
รวมงบด าเนินงาน 41,250 120,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน
การด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข (อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน)

0 0

การด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข(อุดหนุนคณะกรรมการชุมชน/หมู่บ้าน)

0 0

เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านโครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข

140,000 0

รวมเงินอุดหนุน 140,000 0
รวมงบเงินอุดหนุน 140,000 0

รวมงานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข 181,250 120,000
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0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %
0 0
0 0

0 0 0 %

0 0 100 %

0 0
0 0
0 0

200,340.6 245,000

675,840 730,560 -100 %
42,000 42,000 -100 %

162,193.55 333,360 -100 %
19,870.97 48,000 -100 %

899,904.52 1,153,920
899,904.52 1,153,920

0 88,660 -100 %

58,500 35,000 -100 %

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน
งบด าเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอ่ืน ๆ

โครงการป้องกัน ควบคุม โรคติดต่อและไม่ติดต่อชนิดต่างๆ 0 40,000

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองและหมอกควัน 0 10,000

โครงการยกระดับสุขอนามัยด้านอาหารและผู้ประกอบการ 0 10,000

สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า 0 35,000
รวมค่าใช้สอย 0 95,000

รวมงบด าเนินงาน 0 95,000
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนโรงพยาบาลแม่ลาว 10,000 0

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน
การด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข(อุดหนุนคณะกรรมการชุมชน/หมู่บ้าน)

0 140,000

รวมเงินอุดหนุน 10,000 140,000
รวมงบเงินอุดหนุน 10,000 140,000

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 10,000 235,000
รวมแผนงานสาธารณสุข 191,250 355,000

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน 408,960 0
เงินประจ าต าแหน่ง 28,000 0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 108,000 0
เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 12,000 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 556,960 0
รวมงบบุคลากร 556,960 0

งบด าเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน

0 0

ค่าเช่าบ้าน 7,000 0



วันท่ีพิมพ์ : 10/8/2564 10:04:36 หน้า : 15/22

วันท่ีพิมพ์ : 31/8/2564  15:20

10,600 25,000 -100 %
69,100 148,660

0 0 0 %
172,270 121,000 -100 %

31,586 20,000 -100 %
30,000 30,000 -100 %

0 0 0 %
5,000 80,000 -100 %

238,856 251,000

18,105 20,000 -100 %
50,262 100,000 -100 %
72,094 100,000 -100 %

0 20,000 -100 %
0 30,000 -100 %
0 5,000 -100 %

3,540 20,000 -100 %
144,001 295,000
451,957 694,660

5,400 0 0 %

12,000 0 0 %

0 0 0 %
22,900 0 0 %

4,790 0 0 %

0 30,000 -100 %
45,090 30,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 4,500 0

รวมค่าตอบแทน 11,500 0
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ
รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 193,480 0
รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 0 0

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอ่ืน ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 12,100 0
โครงการบริหารจัดการน้ าด้วยระบบธนาคารน้ าใต้ดิน 0 0
โครงการอบรมการบริหารจัดการระบบประปาหมู่บ้าน 39,461 0

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 5,000 0
รวมค่าใช้สอย 250,041 0

ค่าวัสดุ
วัสดุส านักงาน 14,674 0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 16,290 0
วัสดุก่อสร้าง 9,815 0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 0
วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 0 0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 0
วัสดุคอมพิวเตอร์ 10,200 0

รวมค่าวัสดุ 50,979 0
รวมงบด าเนินงาน 312,520 0

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ส านักงาน
จัดซ้ือตู้เก็บเอกสาร แบบบานเล่ือนกระจก 0 0

ครุภัณฑ์ส ารวจ
จัดซ้ือล้อวัดระยะทาง 0 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี 2 30,000 0
จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์อิงค์เจทมัลติฟังก์ช่ัน 0 0
จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA 0 0

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 2,450 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 32,450 0
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148,000 120,000 -100 %
148,000 120,000
193,090 150,000

1,544,951.52 1,998,580

0 0 100 %
0 0
0 0
0 0

1,544,951.52 1,998,580

0 0 100 %
0 0
0 0

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0

0 0 100 %

0 0 100 %
0 0
0 0
0 0

ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานท่ีจ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล

รายจ่ายเพ่ืองานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 269,450 0
รวมค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 269,450 0

รวมงบลงทุน 301,900 0
รวมงานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 1,171,380 0

งานก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล
งบด าเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอ่ืน ๆ

โครงการบริหารจัดการขยะต าบลป่าก่อด า 0 35,000
รวมค่าใช้สอย 0 35,000

รวมงบด าเนินงาน 0 35,000
รวมงานก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 0 35,000

รวมแผนงานเคหะและชุมชน 1,171,380 35,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน 0 362,640
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 0 362,640

รวมงบบุคลากร 0 362,640
งบด าเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน

0 30,220

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/
ลูกจ้างประจ า

0 30,000

รวมค่าตอบแทน 0 60,220
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ
รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 0 10,000

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอ่ืน ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 10,000
รวมค่าใช้สอย 0 20,000

รวมงบด าเนินงาน 0 80,220
รวมงานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 0 442,860
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0 0 0 %

43,000 0 0 %

0 40,000 -100 %

0 0 100 %
0 0 0 %
0 50,000 -100 %
0 20,000 0 %
0 0 0 %
0 0 0 %
0 0 100 %
0 30,000 -100 %
0 0 0 %
0 0 0 %
0 50,000 -100 %
0 0 100 %
0 0 0 %
0 0 0 %
0 0 0 %
0 0 0 %
0 0 0 %
0 10,000 50 %
0 20,000 0 %
0 0 0 %
0 40,000 0 %

43,000 260,000
43,000 260,000
43,000 260,000
43,000 260,000

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
งบด าเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอ่ืน ๆ

โครงการจัดท าแปลงเรียนรู้พืชสมุนไพร 14,000 0
โครงการจัดนิทรรศการร้านสินค้างานมหกรรมอาหารและ
ของดีอ าเภอแม่ลาว

0 0

โครงการจัดนิทรรศการร้านสินค้าชุมชนงานมหกรรม
อาหารและของดีอ าเภอแม่ลาว

0 0

โครงการจัดเวทีประชาคมท้องถ่ิน 0 20,000
โครงการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถ่ินจากผู้สูงอายุสู่ลูกหลาน 9,950 0
โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ต าบลป่าก่อด า 57,070 0
โครงการประชาชนร่วมใจต้านภัยยาเสพติด 15,000 20,000
โครงการฝึกอบรมอาชีพส าหรับกลุ่มพัฒนาสตรี 14,950 0
โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี 19,047 0
โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพกลุ่มพัฒนาสตรี 0 10,000
โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้ผู้สูงอายุ 0 0
โครงการเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนสร้างสุข 24,950 0
โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้า 19,799 0
โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 0 0
โครงการส่งเสริมอาชีพส าหรับผู้สูงอายุ 0 20,000
โครงการสร้างงานสร้างรายได้ให้ผู้พิการ 19,424 0
โครงการสายสัมพันธ์สู่ครอบครัว 2,800 0
โครงการอนุรักษ์และพัฒนาพืชสมุนไพร 29,043 0
โครงการอบรมกฎหมายท่ีควรรู้ 24,149 0
โครงการอบรมส่งเสริมศักยภาพของผู้สูงอายุ 29,896 0
โครงการอบรมส่งเสริมศักยภาพผู้พิการ 0 15,000
โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพกลุ่มพัฒนาสตรี 0 20,000
โครงการอบรมสมุนไพร ส าหรับผู้สูงอายุ 15,000 0
ช่วยเหลือประชาชนท่ีได้รับความเดือดร้อนด้านคุณภาพชีวิต 0 40,000

รวมค่าใช้สอย 295,078 145,000
รวมงบด าเนินงาน 295,078 145,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 295,078 145,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 295,078 587,860
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136,810 10,000 700 %
0 30,000 -100 %

136,810 40,000

0 35,000 -100 %
0 35,000

136,810 75,000

0 0 0 %

0 0
0 0

136,810 75,000

0 10,000 0 %
0 10,000 0 %
0 10,000 0 %
0 10,000 0 %
0 10,000 0 %

10,000 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

10,000 0 0 %

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

งบด าเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอ่ืน ๆ

โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนต าบลป่าก่อด า 146,352 80,000
โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับต่างๆ 0 0

รวมค่าใช้สอย 146,352 80,000
ค่าวัสดุ

วัสดุกีฬา 0 0
รวมค่าวัสดุ 0 0

รวมงบด าเนินงาน 146,352 80,000
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ
โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ินของ
จังหวัดเชียงราย ในคราวท่ีจะมีการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ 
คร้ังท่ี 46   "เจียงฮายเกมส์"

40,000 0

รวมเงินอุดหนุน 40,000 0
รวมงบเงินอุดหนุน 40,000 0

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 186,352 80,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน

งบด าเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอ่ืน ๆ

โครงการประเพณีลอยกระทง 0 10,000
โครงการสรงน้ าพระธาตุไชยสิทธ์ิ หมู่ท่ี 11 0 10,000
โครงการสรงน้ าพระธาตุมณีนาถสันต้นม่วง หมู่ท่ี 3 0 10,000
โครงการสรงน้ าพระธาตุมหารัตนมงคลเจดีย์ หมู่ท่ี 1 0 10,000
โครงการสรงน้ าพระธาตุหมอกมุงเมือง หมู่ท่ี 4 0 10,000
โครงการสืบสานจัดงานประเพณีลอยกระทง 5,000 0
โครงการสืบสานจัดงานประเพณีสงกรานต์รดน้ าด าหัว
ผู้สูงอายุ (ป๋ีใหม่เมือง)

77,800 0

โครงการสืบสานจัดงานประเพณีสรงน้ าพระธาตุไชยสิทธ์ิ 
หมู่ท่ี 11

10,000 0

โครงการสืบสานจัดงานประเพณีสรงน้ าพระธาตุมณีนาถสัน
ต้นม่วง หมู่ท่ี 3

10,000 0
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10,000 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

20,000 30,000 0 %
0 20,000 0 %

50,000 100,000
50,000 100,000

0 0 100 %

0 0
0 0

50,000 100,000
186,810 175,000

0 0 100 %
0 0 100 %
0 0 100 %
0 0 100 %
0 0
0 0

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0

โครงการสืบสานจัดงานประเพณีสรงน้ าพระธาตุมหารัต
นมงคลเจดีย์ หมู่ท่ี 1

0 0

โครงการสืบสานจัดงานประเพณีสรงน้ าพระธาตุรัตนมหา
มงคลเจดีย์ หมู่ท่ี 1

10,000 0

โครงการสืบสานจัดงานประเพณีสรงน้ าพระธาตุหมอกมุง
เมือง หมู่ท่ี 4

10,000 0

โครงการสืบสานจัดงานประเพณีหล่อเทียนพรรษา 29,600 30,000
โครงการอบรมคุณธรรมน าชีวิต 19,050 20,000

รวมค่าใช้สอย 171,450 100,000
รวมงบด าเนินงาน 171,450 100,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ
โครงการสืบสานประเพณีนมัสการและสรงน้ าพระธาตุดอย
ตุง ประจ าปี 2565

0 8,000

รวมเงินอุดหนุน 0 8,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 8,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน 171,450 108,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 357,802 188,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน 0 773,280
เงินประจ าต าแหน่ง 0 42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 333,360
เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 48,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 0 1,196,640
รวมงบบุคลากร 0 1,196,640

งบด าเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน

0 292,220

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/
ลูกจ้างประจ า

0 20,000

รวมค่าตอบแทน 0 322,220
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0 0 100 %

0 0 100 %
0 0 100 %
0 0

0 0 100 %
0 0 100 %
0 0 100 %
0 0 100 %
0 0 100 %
0 0 100 %
0 0
0 0

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %
0 0
0 0
0 0

0 10,000 -100 %

0 450,000 -100 %
0 0 100 %

496,000 453,000 -100 %
413,000 0 100 %

0 435,000 -100 %
0 0 100 %

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 0 130,000
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอ่ืน ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 50,000
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 0 30,000

รวมค่าใช้สอย 0 210,000
ค่าวัสดุ

วัสดุส านักงาน 0 40,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 80,000
วัสดุก่อสร้าง 0 70,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 20,000
วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 0 10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 30,000

รวมค่าวัสดุ 0 250,000
รวมงบด าเนินงาน 0 782,220

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี 2 0 30,000
จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า ชนิด Network
 ส าหรับกระดาษขนาด A3

0 54,000

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 30,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 114,000
รวมงบลงทุน 0 114,000

รวมงานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 0 2,092,860
งานก่อสร้าง

งบลงทุน
ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

ค่าชดเชยผลอาสิน
เงินชดเชยค่างานส่ิงก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK) 0 0

ค่าก่อสร้างอาคาร หรือส่ิงปลูกสร้างต่าง ๆ
โครงการก่อสร้างอาคารคัดแยกและเก็บขยะ 0 0
โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ท่ี 2 0 499,000
โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ฌาปนสถาน หมู่ท่ี 11 0 0
โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ฌาปนสถาน หมู่ท่ี 3 0 457,000
โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ฌาปนสถาน หมู่ท่ี 5 0 0
โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ประจ าหมู่บ้าน หมู่ท่ี 11 0 515,000
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0 500,000 -100 %
0 79,000 -100 %
0 45,000 -100 %

0 427,000 -100 %
0 450,000 -100 %
0 0 100 %

493,000 0 0 %
0 283,000 -100 %

492,500 0 0 %
0 0 100 %
0 0 100 %

493,000 0 0 %
0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

244,000 0 0 %
0 0 100 %

0 0 0 %

0 496,000 -100 %
0 0 100 %
0 0 0 %
0 0 0 %
0 0 100 %
0 0 0 %
0 0 0 %
0 450,000 -100 %

0 120,000 -58.33 %
0 0 0 %
0 0 100 %

0 0 100 %
2,631,500 4,198,000
2,631,500 4,198,000
2,631,500 4,198,000
2,631,500 4,198,000

โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ประจ าหมู่บ้าน หมู่ท่ี 4 0 0
โครงการปรับปรุงพ้ืนอาคารส านักงาน อบต.ป่าก่อด า 0 0
ปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในท่ีท าการ อบต.ป่าก่อด า 0 0

ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ท่ี 3 0 0
ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ท่ี 2 0 0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอย 1/2 และซอย 7/2 หมู่ 0 393,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 1 (ซอยประปา) หมู่ท่ี 6 0 0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 10 หมู่ท่ี 1 0 0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 10, 11 หมู่ท่ี 1 0 0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 11 หมู่ท่ี 5 0 272,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 4 (ดงเจริญ) หมู่ท่ี 5 0 40,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 4 (ดงเจริญ) หมู่ท่ี 5 0 0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 10 437,500 0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 6 เช่ือม
หมู่ท่ี 9 ทต.ป่าก่อด า (ต่อจากของเดิม)

444,000 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมไหล่ทาง 
ซอย 3 (ดงเย็น) หมู่ท่ี 5

445,000 0

โครงการก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม (ล าน้ าแม่ผง) หมู่ท่ี 4 0 0
โครงการก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม หมู่ท่ี 5 0 127,000
โครงการก่อสร้างฝาย คสล.พร้อมมีประตูน้ าปิด-เปิด ล าน้ า
ร่องก้ัง หมู่ท่ี 4

449,000 0

โครงการก่อสร้างร้ัว อบต.ป่าก่อด า 399,500 0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. แบบมีฝาปิด พร้อม 0 478,000
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าพร้อมฝาปิด ซอย 4 หมู่ท่ี 11 399,000 0
โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ อบต.ป่าก่อด า 339,000 0
โครงการก่อสร้างไหล่ทางคอนกรีตพร้อมราวก้ัน ซอย 4 0 300,000
โครงการการบริหารจัดการน้ าด้วยระบบธนาคารน้ าใต้ดิน 29,916 0
โครงการเจาะบ่อบาดาลระบบประปา หมู่ท่ี 2 269,000 0
โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ท่ี 6 0 0

ค่าปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 0 50,000
โครงการปรับปรุงระบบท่อประปา หมู่ท่ี 3 248,500 0
โครงการปรับปรุงอาคารส านักงานกองช่าง อบต.ป่าก่อด า 0 346,000

ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) 0 10,000

รวมค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 3,460,416 3,487,000
รวมงบลงทุน 3,460,416 3,487,000

รวมงานก่อสร้าง 3,460,416 3,487,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 3,460,416 5,579,860
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0 20,000 -100 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 30,000 -33.33 %

0 50,000

28,995 30,000 -66.67 %
28,995 30,000
28,995 80,000
28,995 80,000

0 30,000 -100 %
0 10,000 0 %
0 30,000 -100 %
0 70,000
0 70,000
0 70,000

28,995 150,000
23,457,714.02 31,294,400

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

งบด าเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอ่ืน ๆ

โครงการพัฒนาการบริหารจัดการศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบล

0 0

โครงการรณรงค์ป้องกันแมลงวันผลไม้ 19,800 0
โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกัน ก าจัดศัตรูพืชและโรค
ระบาดของสัตว์

14,545 0

โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกัน ก าจัดศัตรูพืชและโรค
ระบาดสัตว์

0 20,000

รวมค่าใช้สอย 34,345 20,000
ค่าวัสดุ

วัสดุการเกษตร 14,550 10,000
รวมค่าวัสดุ 14,550 10,000

รวมงบด าเนินงาน 48,895 30,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร 48,895 30,000

งานส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
งบด าเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอ่ืน ๆ

9,550 10,000

โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ ากักเก็บความชุ่มช้ืน 0 0
โครงการตามแนวพระราชด าริฯ ร่วมใจปลูกป่า 9,550 10,000

รวมทุกแผนงาน 23,668,468.7 30,300,000

รวมงบด าเนินงาน 9,550 10,000
รวมงานส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 9,550 10,000

รวมแผนงานการเกษตร 58,445 40,000

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ส่ิงแวดล้อม 0 0
รวมค่าใช้สอย
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า 

อ าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 
  
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 30,300,000 บาท แยกเป็น 

แผนงานงบกลาง 

งบกลาง รวม 7,584,720 บาท 

 งบกลาง รวม 7,584,720 บาท 

  งบกลาง รวม 7,584,720 บาท 

  เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จ านวน 80,000 บาท 

    

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง
กรณีนายจ้างในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้างที่ อบต.จะต้องจ่าย 
เพ่ืออุดหนุนเงินค่าเบี้ยประกันสังคมของพนักงานจ้าง   

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติและหนังสือ ดังนี้   
1) พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533   
2) หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด            

ที่ มท 0809.5/ว 9  ลงวันที่  22  มกราคม 2557 เรื่อง 
การจ่ายเบี้ยประกันสังคมของพนักงานจ้าง  

3) หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต . ด่วนที่สุด           
ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 
เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 3)  

4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงิน
ของสถานศึกษาสั งกัดองค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น           
พ.ศ.2561 

 5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท. 0816.2/     
ว 2786 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้ วยรายได้และการจ่ ายเงิน             
ของสถานศึกษาสั งกัดองค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น           
พ.ศ.2561 
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  เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จ านวน 3,200 บาท 

    

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนของพนักงานจ้าง   
ที่  อบต . จะต้ องจ่ าย ใน อัตราร้ อยละ 0 .2  ของค่ าจ้ าง           
ตามงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติและหนังสือ ดังนี้   
1) พระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561  

 2) หนั งสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่ วนที่ สุ ด             
ที่ มท 0808.2/ว 4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561 
เรื่อง การตั้งงบประมาณสมทบกองทุนเงินทดแทน 

   

  เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จ านวน 5,846,200 บาท 

    

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ รองรับการจัด
สวัสดิการ ให้ แก่ผู้ สู งอายุที่ มีอายุ  60  ปีบริบู รณ์ ขึ้น ไป              
ที่มีคุณสมบัติและได้ขึ้นทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพไว้กับ อปท. 

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้   
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 

พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย

อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 

3) พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์

เพ่ือการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548    
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงิน

เบี้ ยยั งชีพผู้ สู งอายุขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น         
พ.ศ. 2552 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) 2562 

6) หนั งสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่ วนที่ สุ ด            
ที่ มท 0810.6/ว 5360 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2562 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
และเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครอง    
ส่วนท้องถิ่น   

7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/        
ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 

8) หนั งสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่ วนที่ สุ ด              
ที่ มท 0810.6/ว 1430 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
พ.ศ. 2565 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนส าหรับโครงการ
เสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ
โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาส 
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  เบี้ยยังชีพความพิการ จ านวน 935,000 บาท 

    

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ รองรับการจัด
สวัสดิการเบี้ยความพิการให้แก่คนพิการที่มีสิทธิตามหลักเกณฑ์
ที่ ก าหนดที่ ได้ แสดงความจ านงโดยการขอขึ้นทะเบียน            
เพ่ือขอรับเงินเบี้ยความพิการไว้กับ อปท. แล้วโดยคนพิการ     
ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ได้รับเบี้ยความพิการคนละ 800 บาท    
ต่อเดือน (ตามมติเมื่อวันที่  25 พฤศจิกายน พ.ศ.2557)      
และคนพิการที่มีอายุต่ ากว่า 8 ปี คนละ 1,000 บาทต่อเดือน 
(ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563) 

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 

พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่7) พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย

อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2549 

3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์
เพ่ือการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548    

4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงิน
เบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2553 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่4) พ.ศ. 2562 

5) หนั งสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่ วนที่ สุ ด              
ที่ มท 0810.6/ว 5360 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2562 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
และเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครอง   
ส่วนท้องถิ่น 

6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/        
ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 

7) หนั งสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่ วนที่ สุ ด              
ที่ มท 0810.6/ว 1430 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
พ.ศ. 2565 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนส าหรับโครงการ
เสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ 
โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาส
ทางสังคม และโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้           
แก่ผู้สูงอายุ 
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  เงินส ารองจ่าย จ านวน 350,000 บาท 

    

- เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินที่มี เหตุสาธารณภัยเกิดขึ้น      
หรือกรณีการป้องกันและยับยั้งก่อนเกิดสาธารณภัย หรือคาดว่า
จะเกิดสาธารณภัย  หรือกรณีฉุกเฉินเพ่ือบรรเทาปัญหา      
ความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวม    

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 

พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่7) พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย

อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2549 

3) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  พ.ศ. 
2560 

4) พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
5) พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 
6) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการส าคัญ

ของโรคติดต่ออันตราย พ.ศ. 2559 
7) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการส าคัญ

ของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2561 
8)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพ่ือช่วยเหลือ

ประชาชนตามอ านาจหน้าที่ขอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2560 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2561 

9) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่าย          
ในการบริห ารงานขององค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น           
พ.ศ. 2562  

10) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766       
ล ง วั น ที่  5  กุ ม ภ า พั น ธ์  2 5 6 3  เรื่ อ ง  ร ะ เบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

11) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการส าคัญ
ของโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง พ.ศ. 2562 

12) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
แจ้งในกรณีที่มีโรคติดต่ออันตรายโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง 
หรือโรคระบาดเกิดข้ึน พ.ศ. 2560 

13) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการส าคัญ   
ของโรคอันตราย (ฉบับที่  3) พ.ศ. 2563 ก าหนดให้       
โรคติด เชื้ อไวรัส โคโรนา  2019  หรือโรคโควิด  19  

  (Coronavirus Disease 2019 (COVID-)) 
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14) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 
2120 ลงวันที่ 9 เมษายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
การใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
เพ่ือช่วยเหลือประชาชนกรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า     
2019 (โควิด -19) 

15) หนั งสือกรมส่ งเสริมการปกครองท้อ งถิ่น  ด่ วนที่ สุ ด            
ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2563 
เรื่ อ ง  ซั ก ซ้ อมแนวท างด า เนิ น การและการใช้ จ่ าย
งบประมาณในการด าเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด -19) 

16) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/       
ว 2343 ลงวันที่  22 เมษายน 2564  เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางด าเนินการและการใช้จ่ายงบประมาณในการ
ด าเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรน่า 2019 (โควิด -19) โรงพยาบาลสนามระดับพ้ืนที่  

17) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/     
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบ
และการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

18) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/        
ว 0684 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการปฏิบัติส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        
ในการช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนและจังหวัด        
ที่ ป ระสบสาธารณ ภั ยตามพระราชบัญ ญั ติ ป้ อ งกั น          
และบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560 

19) หนังสือกระทรวงหมาดไทย ที่ มท 0808.2 ว 3215          
ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2559 

20) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธี งบประมาณ         
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 

21) กฎหมาย ระเบียบ หนังสือต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่าย   
ไว้เพ่ือกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัยเกิดขึ้น  หรือกรณี       
การป้องกันและยับยั้งก่อนเกิดสาธารณภัย หรือคาดว่า       
จะเกิดสาธารณภัย หรือกรณีฉุกเฉินเพ่ือบรรเทาปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวม 
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  รายจ่ายตามข้อผูกพัน    

   การสมทบเงินระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น จ านวน 70,000 บาท 

    

- เพ่ือจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า 

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และประกาศ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล

พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่7) พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย 

อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542           
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2549 

3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตั้งงบประมาณ   
ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น เพ่ือสมทบกองทุน         
พ.ศ. 2561 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2563 

4) ประกาศคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนขององค์การ
บริหารจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนต าบล    
ในการให้บริการสาธารณะ ลงวันที ่23 พฤศจิกายน 2552 

5) ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง 
หลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด าเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ    
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่  พ.ศ. 2561 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที ่3) พ.ศ. 2563 

   

   เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) จ านวน 300,320 บาท 

    

- เพ่ือส่งเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
(ก.บ.ท.) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยค านวณจาก
ประมาณการรายรับตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
ทุกหมวดทุกประเภท โดยไม่ต้องน ารายรับประเภทพันธบัตร 
เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้ หรือเงินอุดหนุนมารวมค านวณ ในอัตรา
ร้อยละ 2 

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้ 
  1) พระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น  

พ.ศ. 2500 
  2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินบ าเหน็จบ านาญ

ข้าราชการส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2546   
3) หนังสือส านักงานกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วน

ท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 31 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2563 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการส่งเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จ
บ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น  ประจ าปีงบประมาณ    
พ.ศ. 2564 
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แผนงานบริหารงานทั่วไป 

งานบริหารทั่วไป รวม 7,834,710 บาท 

 งบบุคลากร รวม 5,100,000 บาท 

  เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,052,720 บาท 

  ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 514,080 บาท 

    

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลป่าก่อด า จ านวน 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ 20,400 บาท 
จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน 244,800 บาท และค่าตอบแทน
รายเดือนรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า จ านวน 
2 อัตรา ในอัตราเดือนละ 11,220  บาท จ านวน 12 เดือน 
เป็นเงิน 269,280 บาท 
- เป็นไปตามระเบียบและหนังสือ ดังนี้   

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหาร        
ส่วนต าบล ประธานสภาองค์การบริหารส่ วนต าบล          
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เลขานุการ
น ายกองค์ ก ารบ ริห ารส่ วนต าบ ล  และ เลขานุ ก าร           
สภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2554 

2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหาร       
ส่วนต าบล ประธานสภาองค์การบริหารส่ วนต าบล         
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล เลขานุการนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 

3) หนั งสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่ สุ ด              
ที่ มท 0809.7/ว 2084 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554 
เรื่อง ประกาศระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน
และค่าตอบแทนผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนต าบล        
พ.ศ. 2554 ในราชกิจจานุเบกษา 
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  ค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก จ านวน 42,120 บาท 

    

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลป่าก่อด า  จ านวน 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ 
1,750 บาท จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน 21 ,000 บาท
และค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลป่าก่อด า จ านวน 2 อัตรา ในอัตราเดือนละ 880 บาท 
จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน 21,120 บาท 

- เป็นไปตามระเบียบและหนังสือ ดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายก

องค์การบริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหาร        
ส่วนต าบล ประธานสภาองค์การบริหารส่ วนต าบล          
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เลขานุการ
น ายกองค์ ก ารบ ริห ารส่ วนต าบ ล  และ เลขานุ ก าร           
สภาองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2554 

2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหาร       
ส่วนต าบล ประธานสภาองค์การบริหารส่ วนต าบล         
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล เลขานุการนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 

3) หนั งสือกรมส่ งเสริมการปกครองท้ องถิ่น  ด่ วนที่ สุ ด            
ที่ มท 0809.7/ว 2084 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554 
เรื่อง ประกาศระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน
และค่าตอบแทนผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนต าบล        
พ.ศ. 2554 ในราชกิจจานุเบกษา 

        

  ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จ านวน 42,120 บาท 

    

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษนายกองค์การบริหารส่วนต าบล
ป่าก่อด า จ านวน 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ 1 ,750 บาท 
จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน 21,000  บาท  และค่าตอบแทน
พิเศษรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า จ านวน 2 
อัตรา ในอัตราเดือนละ 880  บาท จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน  
21,120 บาท 
- เป็นไปตามระเบียบและหนังสือ ดังนี้ 
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1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหาร        
ส่วนต าบล ประธานสภาองค์การบริหารส่ วนต าบล          
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เลขานุการ
น ายกองค์ ก ารบ ริห ารส่ วนต าบ ล  และ เลขานุ ก าร           
สภาองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2554 

2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหาร       
ส่วนต าบล ประธานสภาองค์การบริหารส่ วนต าบล         
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล เลขานุการนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 

3) หนั งสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่ สุ ด            
ที่ มท 0809.7/ว 2084 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554 
เรื่อง ประกาศระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน
และค่าตอบแทนผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนต าบล        
พ.ศ. 2554 ในราชกิจจานุเบกษา 

        

  
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการ
สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

จ านวน 1,368,000 บาท 

    

- เพ่ือจ่ ายเป็นค่าตอบแทนประธานสภาองค์การบริหาร         
ส่วนต าบลป่าก่อด า จ านวน 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ 
11,220 บาท จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน 134,640 บาท  
ค่าตอบแทนรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า 
จ านวน 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ 9 ,180 บาท จ านวน 12 
เดือน เป็นเงิน 110 ,160 บาท ค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า จ านวน 12 อัตรา ในอัตรา
เดื อน ละ  7 ,2 0 0  บ าท  จ าน วน  1 2  เดื อน  เป็ น เ งิน 
1,036,800 บาท และค่าตอบแทนเลขานุการสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลป่าก่อด า จ านวน 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ 
7,200 บาท จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน 86,400 บาท 
- เป็นไปตามระเบียบและหนังสือ ดังนี้   

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหาร        
ส่วนต าบล ประธานสภาองค์การบริหารส่ วนต าบล          
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เลขานุการ
น ายกองค์ ก ารบ ริห ารส่ วนต าบ ล  และ เลขานุ ก าร           
สภาองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2554 
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2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล รองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล และเลขานุการ
สภาองค์การบริหาร  ส่วนต าบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 

    

3) หนั งสือกรมส่ งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่ วนที่ สุ ด            
ที่ มท 0809.7/ว 2084 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554 
เรื่อง ประกาศระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน
และค่าตอบแทนผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนต าบล        
พ.ศ. 2554 ในราชกิจจานุเบกษา 

        

  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 3,047,280 บาท 

  เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 2,044,560 บาท 

    

- เพ่ื อจ่ าย เป็ น เงิน เดื อนพนั กงานส่ วนท้ องถิ่ นป ระจ าปี           
และเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจ าปี 
จ านวน 5 อัตรา โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน ดังนี้ 
(1) ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  จ านวน 1 อัตรา 
(2) รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  จ านวน 1 อัตรา 
(3) หัวหน้าส านักปลัด  จ านวน 1 อัตรา 
(4) นักจัดการงานทั่วไป  จ านวน 1 อัตรา 
(5) นักทรัพยากรบุคคล  จ านวน 1 อัตรา 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา ประกาศ     

และหนังสือ ดังนี้   
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  

พ.ศ. 2542  
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญ

และเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535  
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วน

ท้องถิ่น เรื่อง ก าหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560  

4) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่อง 
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการก าหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้น
เงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2558 

5) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่อง 
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่าย
เงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับที่ 6) 

6) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดเชียงราย 
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ขององค์การบริหารส่วนต าบล (เพ่ิมเติม) พ.ศ.2559 
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  เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 84,000 บาท 

    

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยจ่ายเป็น
ค่าตอบแทนรายเดือนปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า 
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) ในอัตราเดือนละ 7,000 
บาท จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน 84,000 บาท 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และ

หนังสือ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  

พ.ศ. 2542  
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี  บ าเหน็จ 

บ านาญและเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535  
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการก าหนดให้เงิน

ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นรายจ่ายที่ อปท. อาจจ่ายได้ 
พ.ศ.2559 

4) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ 
ว 138 ลงวันที่  30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการค านวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงาน
บุคคลของ อปท. 

        

  เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 168,000 บาท 

    

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งของพนักงานส่วนท้องถิ่น       
โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน ดังนี้ 
(1) ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า (นักบริหารงาน

ท้องถิ่น ระดับกลาง) จ านวน 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ 
7,000 บาท จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน 84,000 บาท 

(2) รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า (นักบริหาร 
งานท้องถิ่น ระดับต้น) จ านวน 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ 
3,500 บาท จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน 42,000 บาท 

(3) หัวหน้าส านักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) 
จ านวน 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ 3,500 บาท จ านวน 
12 เดือน เป็นเงิน 42,000 บาท 

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และ
หนังสือ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 
2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. 2542 
3) พระราชบัญญั ติ เงิน เดื อนและเงินประจ าต าแหน่ ง        

พ.ศ. 2538  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2544 
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4) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี  บ าเหน็จ 
บ านาญและเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 

 

    

5) ระเบี ยบกระทรวงการคลั งว่าด้ วยการเบิ กจ่ าย เงิน
ค่ าตอบ แท น น อก เห นื อจ าก เงิน เดื อนข้ าราชการ           
และลูกจ้างประจ าส่วนราชการ (ฉบับที่  4) พ.ศ. 2553 
ประกาศลงวันที่ 3 ธันวาคม 2553  

6) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น เรื่อง ก าหนดมาตรฐานกลางการบริหาร
บุคคลท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) 

7) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล เรื่องมาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน      
และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 7 มีนาคม 
2559 

   

  ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 666,720 บาท 

    

- เพ่ื อจ่ ายเป็ นค่ าตอบแทนและเงินปรับปรุ งพนั กงานจ้ าง          
โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน ดังนี้ 
(1) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  จ านวน 1 อัตรา 
  (พนักงานจ้างตามภารกิจ) 
(2) คนงานทั่วไป (พนักงานจ้างทั่วไป)  จ านวน 5 อัตรา 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และ

หนังสือ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น      

พ.ศ. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี  บ าเหน็จ 

บ านาญและเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่อง 

มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 
19 สิงหาคม 2558 

4) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ 
ว 36 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ. , 
ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง 
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  เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 84,000 บาท 

    

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวส าหรับพนักงานจ้าง 
จ านวน 12 เดือน ดังนี้ 
(1) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ   จ านวน 1 อัตรา 
  (พนักงานจ้างตามภารกิจ) 
(2) คนงานทั่วไป (พนักงานจ้างทั่วไป)  จ านวน 5 อัตรา 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และ

หนังสือ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น      

พ.ศ. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี  บ าเหน็จ 

บ านาญและเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่อง 

มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 
19 สิงหาคม 2558 

4) ห นั ง สื อ ส า นั ก ง า น  ก .จ . , ก .ท . แ ล ะ  ก .อ บ ต .                   
ที่ มท 0809.5/ว 36 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558      
เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเก่ียวกับพนักงานจ้าง 

5) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัด
เชียงราย เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้พนักงาน
ส่วนต าบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล ได้รับเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) 
ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2558 

   

 งบด าเนินงาน รวม 2,527,310 บาท 

  ค่าตอบแทน รวม 505,940 บาท 

  
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

จ านวน 355,940 บาท 

    

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์        
แก่ อปท. โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
(1) เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ    

แก่พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง 
(2) เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง

เป็ นคณ ะกรรมการต่ าง ๆ  ค่ าตอบแทนเจ้ าหน้ าที่          
ในการเลือกตั้ง 

(3) เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนอ่ืน ๆ แก่ผู้ ปฏิบัติราชการ       
อันเป็นประโยชน์แก่ อปท.  
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ค่าใช้จ่ายดังกล่าวสามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ ภายในวงเงิน
ที่ตั้งประมาณการไว้ส าหรับรายจ่ายประเภท ค่าตอบแทน        
ผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้ 

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการก าหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจ าปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอ่ืน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และหนังสือ
สั่งการอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

2) หนังสือกรมส่ งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่ สุ ด              
ที่ มท 0808.2/ว 1966 ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ.2560 
พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี  บ าเหน็จ 
บ านาญและเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 

   

  ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 10,000 บาท 

    

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ       
ให้กับพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างที่ ได้ รับอนุมัติ           
ให้ปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการปกติ หรือวันหยุดราชการ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน

ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2559 และหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

   

  ค่าเช่าบ้าน จ านวน 95,000 บาท 

    

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้ าน ค่าเช่าซื้อ หรือค่าผ่อนช าระเงินกู้        
เพ่ือช าระราคาบ้านที่ค้างช าระอยู่  ของพนักงานส่วนต าบล       
ตามสิทธิที่จะได้รับ 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้ 

(1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน
ของ อปท. พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  4)     
พ.ศ.2561 

(2) ระ เบี ยบ ก ระท รว งม ห าด ไท ยว่ าด้ ว ยค่ า เช่ าบ้ าน              
ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 

(3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862    
ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น 
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  เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร    

   เงนิช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า จ านวน 45,000 บาท 

    

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนต าบล
ตามสิทธิที่ควรจะได้รับ 
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้ 

1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
พ.ศ. 2562 

2) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560 

3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 

4) หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 257 ลง
วันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบ ารุง
การศึกษาและค่าเล่าเรียน 

5) หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.5/ว 371 ลง
วันที่ 22 กันยายน 2560 เรื่อง แนวทางการเบิกจ่ายเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร กรณีบุตรของผู้มีสิทธิ
เปลี่ยนประเภทสถานศึกษาในระหว่างปีการศึกษา  

6) หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.53/ว 222
ลงวันที่ 12 มกราคม 256 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบ ารุง
การศึกษาและค่าเล่าเรียนในสถานศึกษาของเอกชนประเภท
อาชีวศึกษา 

   

  ค่าใช้สอย รวม 1,236,370 บาท 

  รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ    

   รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 350,000 บาท 

    

- เพ่ือจ่ายเป็นค่ารายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการต่าง ๆ เช่น ค่าจ้าง
เอกชนด าเนินงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น , ค่าใช้จ่าย
ในการเผยแพร่หรือการประชาสัมพันธ์ขององค์กรปกครอง   
ส่วนท้องถิ่น, ค่าโล่ ใบประกาศเกียรติคุณ ค่ากรอบใบประกาศ
เกียรติคุณ  ส าหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น  หรือผู้ ให้ความ
ช่วยเหลือ หรือควรได้รับการยกย่องจากทางราชการ, ค่าใช้จ่าย
ในการจัดท าหรือปรับปรุงเว็บไซต์ , ค่าใช้จ่ายในการประดับ
ตกแต่งอาคารสถานที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น , 
ค่าบริการ หรือค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการก าจัดแมลง แมง หนู หรือ
สัตว์ที่อาจเป็นพาหะน าโรคร้ายมาสู่คน และให้หมายความ
รวมถึงการก าจัดเชื้อโรคหรือเชื้อราขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น , ค่าบริการในการก าจัดสิ่งปฏิกูล  จัดเก็บขยะของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น , ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ
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หรือเข้าปกหนังสือ , ค่าธรรมเนียมต่างๆ , ค่าเบี้ยประกัน , 
ค่าจ้างเหมาบริการที่เป็นการจ้างให้ผู้รับจ้างท าการอย่างหนึ่ง
อ ย่ า ง ใด  ซึ่ งมิ ใช่ เป็ น ก ารป ระกอบ ดั ด แ ป ล ง  ต่ อ เติ ม 
ครุภัณฑ์  สิ่ งก่อสร้างอย่างใด  และอยู่ ในความรับผิดชอบ       
ของผู้รับจ้าง เช่น ค่าจ้างเหมาสูบน้ า ค่าบริการก าจัดปลวก
ค่าจ้างผู้แสดงแบบ ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ค่าตรวจวินิจฉัยโรค
ค่าท าหมัน  เป็นต้น , ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก         
(ที่ ไม่ เข้าลักษณะที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) เช่น ค่าจ้างที่ปรึกษา   
ค่าจ้างออกแบบ ค่ารับรองแบบ ค่าจ้างทนายความ ค่าจ้าง
ผู้เชี่ยวชาญ ค่าตรวจวินิจฉัยโรค ค่าท าหมันสัตว์ ค่าจ้างแรงงาน
ราษฎรกรณีด าเนินการเอง ค่าจ้างเหมา ที่มีลักษณะการจ้างท า
เพ่ือให้ได้มาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายชื่อส านักงาน หรือป้ายอ่ืนๆ
ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการติดตั้งโทรศัพท์ยกเว้น  
ค่าตู้สาขา ค่าเครื่องโทรศัพท์พ่วงภายใน  ค่าติดตั้งเครื่องรับ
สัญญาณต่างๆ ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้  

1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 
2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 

2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 

3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2562  

4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลง
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลง
วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การด าเนินการ
จ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลง
วันที่  22 มีนาคม 2564  เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา
ค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีที่ เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ  และค่า
สาธารณูปโภค 

 

 



วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 10:05:23        หน้า 17/121 
 

 

    

7) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/      
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   

  รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จ านวน 75,000 บาท 

    - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ดังนี้ 
(1) ค่ารับรอง (รายจ่ายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรองขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น) 
(2) ค่าใช่จ่ายในการเตรียมการ ระหว่างการรับเสด็จ ส่งเสด็จ หรือ

เกี่ยวเนื่องกับการรับเสด็จ ส่งเสด็จ พระมหากษัตริย์ พระ
ราชินี พระบรมวงศานุวงศ์  

(3) ค่าพานพุ่มดอกไม้ พานประดับพุ่มดอกไม้ พานพุ่มเงินพุ่มทอง 
กรวยดอกไม้ พวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือพวง
มาลา ส าหรับอนุสาวรีย์ หรือการใช้ในการจัดงาน การจัด
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสต่างๆ  

(4) ค่าใช่จ่ายในการจัดประชุมราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและให้หมายความรวมถึง การประชุมราชการทางไกล
ผ่านดาวเทียม  เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารใน
กรณีที่มีการประชุมคาบเกี่ยวมื้ออาหาร ค่าเช่าห้องประชุม 
ค่าใช่จ่ายอ่ืนๆ ที่จ าเป็น เป็นต้น  

(5) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ส าหรับกรณีหน่วยงาน
อ่ืนหรือบุคคลภายนอกเข้าดูงานหรือเยี่ยมชมองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น หรือ กรณีการตรวจเยี่ยมหรือตรวจราชการ    
การแถลงข่าวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นการมอบเงิน
หรือสิ่งของบริจาคให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(6) ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี/ราชพิธีต่างๆ รวมถึง
ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์เชิญชวนหรืออ านวยความ
สะดวกให้กับประชาชนเพ่ือมาร่วมงานรัฐพิธีและพระราชพิธี
ต่างๆ     

(7) ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดอาคารต่างๆ   

   

    

- เป็นไปตามพระราชบัญญั ติ   พระราชกฤษฎีกา ระเบี ยบ        
และหนังสือ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบลพ.ศ. 

2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ

ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 

3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
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4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2562  

5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่  มท 0808.2/ว 0766       
ล งวั น ที่  5  กุ ม ภ า พั น ธ์  2 5 6 3  เรื่ อ ง  ร ะ เบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

6) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/      
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  
รายจ่ายเกี่ยวเนื่ องกับการปฏิบัติราชการที่ ไม่ เข้าลักษณะรายจ่าย           
งบรายจ่ายอ่ืน ๆ 

   

   ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 70,000 บาท 

    - เพ่ือจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร ได้แก่ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ 
รวมถึงค่าเช่ายานพาหนะ ค่าเชื้อเพลิงหรือพลังงานส าหรับ
ยานพาหนะ ค่าระวางรถบรรทุก ค่าจ้างคนหาบหาม และอ่ืนๆ 
ท านองเดียวกัน ค่าพาหนะรับจ้างข้ามเขตจังหวัด เงินชดเชย     
ค่าขนย้ายสิ่ งของส่ วนตัวในการเดินทางไปราชการประจ า          
ในราชอาณาจักร และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็นต้องจ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหาร      
ส่วนต าบล พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง หรือบุคคล 
คณะบุคคล ที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการ     
เพ่ือประชุม ฝึกอบรม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือไปติดต่อราชการ 
รวมถึ งการฝึ กอบรมเพ่ื อการพัฒนาองค์ ความรู้ เกี่ ยวกับ           
การปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ผู้บริหาร 
สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการและพนักงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

   

    - เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 

2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

3) ระเบี ยบกระทรวงมหาดไทย ว่ าด้ วยค่ าใช้ จ่ ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2562 
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   ค่าใช้จ่ายส าหรับการเลือกตั้ง จ านวน 420,000 บาท 

    - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับการเลือกตั้งของ อปท. ตามที่
กฎหมายก าหนด อีกทั้งให้ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์การ
รณรงค์ หรือการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนให้ทราบถึงสิทธิ
และหน้าที่  และการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการเลือกตั้ ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ฯลฯ 

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  

พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่7) พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ

ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 

3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2562  

4) หนั งสื อกระทรวงมหาดไทย ที่  มท 0808.2/ว 0766         
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่ สุดที่  มท 0808.2/          
ว 1705 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
ปฏิบัติการตั้งงบประมาณ การใช้จ่ายเงินสะสมและเงินทุน
ส ารองเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ื อเป็น
ค่าใช้จ่ายส าหรับการเลือกตั้งท้องถิ่น 

6) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/       
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

- ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 64 
ล าดับที่ 1 

   

   โครงการท้องถิ่นปลอดทุจริต จ านวน 20,000 บาท 

    - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ  ในการด าเนินกิจกรรมตาม
โครงการท้องถิ่นปลอดทุจริต เช่น ค่าอาหาร อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ ์ค่าตอบแทนวิทยากร ฯลฯ  

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ.2557 และหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 

- ปรากฏตามแผนพัฒ นาท้ องถิ่ น  (พ .ศ .2561 - 2565)            
ฉบับทบทวน ล าดับที่ 3 หน้าที่ 64 
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   โครงการพัฒนาศักยภาพผู้น าและบุคลากรท้องถิ่น จ านวน 150,000 บาท 

    - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ตาม
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้น าและบุคลากรท้องถิ่น เช่น 
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ.2557 และหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 

- ปรากฏตามแผนพัฒ นาท้องถิ่น  (พ .ศ .2561 -2565 )   
เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่7/2564 ล าดับที่ 3 หน้า 24 

   

   โครงการอบรมคุณธรรมจรยิธรรมและความโปร่งใสส าหรับ จนท.ท้องถิ่น จ านวน 30,000 บาท 

    - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการด าเนินกิจกรรมตาม
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสส าหรับ 
จนท.ท้องถิ่น เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารกลางวัน 
อาหารว่างและเครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ.2557 และหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 

- ปรากฏตามแผนพัฒ นาท้ องถิ่ น  (พ .ศ .2561 - 2565)            
ฉบับทบทวน ล าดับที่ 4 หน้าที่ 64 

   

  ค่าบ ารงุรักษาและซ่อมแซม จ านวน 50,000 บาท 

    - เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สิน เพ่ือให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ ฯลฯ 

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล

พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย

อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 

3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2562  

4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766      
ล ง วั น ที่  5  กุ ม ภ า พั น ธ์  2 5 6 3  เรื่ อ ง  ร ะ เบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
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5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ 
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบ
และการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

- ปรากฏตามแผนพัฒ นาท้ องถิ่ น  (พ .ศ .2561 - 2565)            
ฉบับทบทวน ล าดับที่ 19 หน้าที่ 67 

  ค่าวัสดุ รวม 410,000 บาท 

  วัสดุส านักงาน จ านวน 50,000 บาท 

    - เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงาน รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งของ   
ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้
งานไม่ยืนนาน สิ้น เปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไป        
ในระยะเวลาอันสั้น และให้หมายความรวมถึงรายจ่ายดังต่อไป 
1. รายจ่ายเพ่ือประกอบขึ้นใหม่  ดัดแปลง ต่อเติม หรือ

ปรับปรุงวัสดุ   
2. รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษา

ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ    
3. รวมถึงรายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง 

ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น 
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุส านักงาน แบ่งการพิจารณาออกเป็น      
2 ประเภท ดังนี้ 
ก. ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน

แต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อน าไป       
ใช้งานแล้วเกิดความช ารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซม    
ให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า ดังนี้ หนังสือ 
เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก       
ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้าอ้ี
พลาสติก ตรายาง ที่ถูพ้ืน ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม 
เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน 
แผนที่ พระบรมยาลักษณ์ แผงปิดประกาศ แผ่นป้ายชื่อ
ส านักงาน หรือหน่ วยงาน หรือแผ่นป้ ายต่ างๆ ที่ ใช้          
ในส านักงาน มู่ลี่ ม่านปรับแสง(ต่อผื่น) พรม(ต่อผืน) นาฬิกา
ตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป พระบรมรูปจ าลอง กระเป๋า 
ตาชั่งขนาดเล็ก ผ่าใบติดตั้งในส านักงาน ผ้าใบเต้นท์ขนาดใหญ่ 
ตู้ยาสามัญประจ าบ้าน แผงกันห้องแบบรื้อถอนได้ (Partition) 
ฯลฯ  

 
 
 
 

   



วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 10:05:23        หน้า 22/121 
 

 

ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะ
เมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยน
สภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดังนี้ กระดาษ 
หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ ายาลบค าผิด เทปกาว      
ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก     
น้ าหมึกปรินท์ เทป พี วี ซี แบบใส  น้ ายาลบกระดาษไข    
ไม้บรรทัด คลิป ตัวเย็บกระดาษ เข็มหมุด กระดาษคาร์บอน 
กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชี  สมุดประวัติข้าราชการ      
แบบพิมพ์ ผ้าส าลี ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ ของใช้
ในการบรรจุหีบห่อ น้ ามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ าดื่มส าหรับบริการ
ประชาชนในส านักงาน พวงมาลา พวงมาลัย กรวยดอกไม้ 
ฯลฯ      

- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้   
  1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ

บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
  2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่  มท 0808.2/ว 0766    

ล ง วั น ที่  5 กุ ม ภ า พั น ธ์  2563 เ รื่ อ ง  ร ะ เบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

  3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/   
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบ
และการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 20,000 บาท 

    - เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุ ไฟฟ้าและวิทยุ  รายจ่ายเพ่ือให้ได้มา      
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติ    
มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไป        
ในระยะเวลาอันสั้น และให้หมายความรวมถึงรายจ่ายดังต่อไป 
1. รายจ่ายเพ่ือประกอบขึ้นใหม่  ดัดแปลง ต่อเติม หรือ

ปรับปรุงวัสดุ   
2. รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษา

ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ    
3. รวมถึงรายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง 

ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น 
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ แบ่งการพิจารณาออกเป็น      
3 ประเภท ดังนี้ 
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    ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อน าไปใช้งาน
แล้วเกิดความช ารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้
ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า ดังนี้  ไมโครโฟน ขาตั้ง
ไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัด
แรงดันไฟฟ้า มาตรส าหรับตรวจวงจรไฟฟ้า เครื่องประจุไฟ 
โคมไฟ โทรโข่ง ไม้ชักฟิวส์ ไมค์ลอยพร้อมเครื่องส่งสัญญาณ 
ฯลฯ 

ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะ
เมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยน
สภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดังนี้  ฟิวส์     
เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดไฟ        
เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดวิทยุ   
ทรานซิต เตอร์และชิ้นส่ วนวิทยุ  ลูกถ้วยสายอากาศ             
รีซีสเตอร์ มูฟวิ่งคอยส์คอมเดนเซอร์ ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์ 
เบรกเกอร์  สายอากาศหรือ เสาอากาศส าหรับวิทยุ 
เครื่องรับโทรทัศน์ จานรับสัญญาณดาวเทียม แบตเตอร์รี่ 
โซล่าเซลล์ กล่องรับสัญญาณ ฯลฯ    

ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ สิ่งของที่เป็น
อุปกรณ์ ประกอบหรืออะไหล่ส าหรับการซ่อมแซม
บ ารุงรักษาทรัพย์สินให้คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการ
ซ่อมบ ารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้ 
ดอกล าโพง ฮอร์นล าโพง  แผงวงจร ผังแสดงวงจรต่างๆ 
แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ 

- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้   
  1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ

บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
  2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่  มท 0808.2/ว 0766     

ล ง วั น ที่  5 กุ ม ภ า พั น ธ์  2563 เ รื่ อ ง  ร ะ เบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

  3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/   
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบ
และการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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  วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 40,000 บาท 

    - เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว รายจ่ายเพ่ือให้ได้มา     
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติ     
มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไป        
ในระยะเวลาอันสั้น และให้หมายความรวมถึงรายจ่ายดังต่อไป 
1. รายจ่ายเพ่ือประกอบขึ้นใหม่  ดัดแปลง ต่อเติม หรือ

ปรับปรุงวัสดุ   
2. รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษา

ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ    
3. รวมถึงรายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง 

ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น 
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ งานบ้านงานครัว  แบ่งการพิจารณา
ออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน

แต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อน าไปใช้งาน
แล้วเกิดความช ารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้
ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า ดังนี้   หม้อ กระทะ 
กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป มีด ถัง ถาด แก้วน้ า จานรอง 
ถ้วยชาม ช้อนส้อม กระจกเงา โอ่งน้ า ที่นอน กระโถน       
เตาไฟฟ้า เตาน้ ามัน เตารีด เครื่องบดอาหาร เครื่องตีไข่ไฟฟ้า 
เครื่องปิ้งขนมปัง กระทะไฟฟ้า หม้อไฟฟ้ารวมถึงหม้อหุงข้าว
ไฟฟ้า กระติดน้ าร้อน กระติดน้ าแข็ง ถังแก๊ส เตา สายยาง  
ฉีดน้ า อ่างล้างจาน ถังน้ า ฯลฯ 

ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะ
เมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยน
สภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดังนี้ ผงซักฟอก 
สบู่ น้ ายาดับกลิ่น แปรง ไม้กวาด เข่ง มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอก
หมอน หมอน ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ น้ าจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ 

- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ

บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่  มท 0808.2/ว 0766      

ล ง วั น ที่  5 กุ ม ภ า พั น ธ์  2563 เ รื่ อ ง  ร ะ เบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/   
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบ
และการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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  วัสดุก่อสร้าง จ านวน 40,000 บาท 

    - เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งของ      
ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น และให้หมายความรวมถึงรายจ่ายดังต่อไป 
1. รายจ่ายเพ่ือประกอบขึ้นใหม่  ดัดแปลง ต่อเติม หรือ

ปรับปรุงวัสดุ   
2. รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษา

ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ    
3. รวมถึงรายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง 

ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น 
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุก่อสร้าง แบ่งการพิจารณาออกเป็น        
3 ประเภท ดังนี้ 
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะ

คงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อ
น าไปใช้งานแล้วเกิดความช ารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซม
ให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า ดังนี้ ไม้ต่างๆ 
ค้อน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน กบไสไม้ เทป
วัดระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก เช่น ตลับเมตร ลูกดิ่ง สว่าน    
โถส้ วม อ่างล้ างมือ ราวพาดผ้า หน้ ากาใส่ เชื่ อมเหล็ก      
เครื่องยิงตะปู นั่งร้าน ฯลฯ 

ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะ
เมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยน
สภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดังนี้ น้ ามันทาไม ้
ทินเนอร์ สี ปูนซีเมนต์ ทราย ยางมะตอย อิฐหรือซีเมนต์
บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู เหล็กเส้น แปรงทาสี ปูนขาว 
แผ่นดินเหนียมสังเคราะห์     

ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ สิ่งของที่เป็น
อุปกรณ์ ประกอบหรืออะไหล่ส าหรับการซ่อมแซม
บ ารุงรักษาทรัพย์สินให้คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการ
ซ่อมบ ารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้  
ท่อน้ าและอุปกรณ์ประปา ท่อต่างๆ ท่อน้ าบาดาล ฯลฯ 

- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ

บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่  มท 0808.2/ว 0766      

ล ง วั น ที่  5 กุ ม ภ า พั น ธ์  2563 เ รื่ อ ง  ร ะ เบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
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    3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/   
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบ
และการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   

  วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 50,000 บาท 

    - เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุ
การใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไป       
ในระยะเวลาอันสั้น และให้หมายความรวมถึงรายจ่ายดังต่อไป 
1. รายจ่ายเพ่ือประกอบขึ้นใหม่  ดัดแปลง ต่อเติม หรือ

ปรับปรุงวัสดุ   
2. รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษา

ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ    
3. รวมถึงรายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง 

ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น 
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุยานพาหนะและขนส่ง แบ่งการพิจารณา
ออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะ

คงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อ
น าไปใช้งานแล้วเกิดความช ารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซม
ให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า ดังนี้ ไขควง  
ประแจ แม่แรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีมล็อค       
ล็อคเกียร์ ล็อคคลัตช์ ล็อคพวงมาลัย ฯลฯ 

ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะ
เมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยน
สภ าพ ไป ในระยะเวลาอันสั้ น ไม่ ค งสภาพ เดิ ม  ดั งนี้           
ยางรถยนต์ น้ ามันเบรก น๊อตและสกรู สายไมล์ เพลา    
ฟิล์มกรองแสง น้ ากลั่น ฯลฯ 

ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ สิ่งของที่เป็น
อุปกรณ์ ประกอบหรืออะไหล่ส าหรับการซ่อมแซม
บ ารุงรักษาทรัพย์สินให้คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการ
ซ่อมบ ารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้ 
เบาะรถยนต์ เครื่องยนต์ (อะไหล่) ชุดเกียร์รถยนต์ เบรก 
คลัตช์พวงมาลัย  สายพานใบ พัด หม้อน้ า  หั ว เทียน 
แบตเตอร์รี่  จานจ่าย ล้อ ถังน้ ามัน ไฟหน้า ไฟเบรก       
อานจักรยาน  ตลั บ ลู กปื น  กระจกมองข้ างรถยนต์           
กันชนรถยนต์ เข็มขัดนิรภัย สายไฮโดรลิค ฯลฯ 

- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้ 
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1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่  มท 0808.2/ว 0766      
ล ง วั น ที่  5 กุ ม ภ า พั น ธ์  2563 เ รื่ อ ง  ร ะ เบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/   
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบ
และการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 100,000 บาท 

    - เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รายจ่ายเพ่ือให้ได้มา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุ
การใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไป       
ในระยะเวลาอันสั้น และให้หมายความรวมถึงรายจ่ายดังต่อไป 
1. รายจ่ายเพ่ือประกอบขึ้นใหม่  ดัดแปลง ต่อเติม หรือ

ปรับปรุงวัสดุ   
2. รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษา

ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ    
3. รวมถึงรายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง 

ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น 
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น แบ่งการพิจารณา
ออกเป็น 1 ประเภท ดังนี้ 
ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดังนี้ แก๊สหุงต้ม น้ ามันเชื้อเพลิง
น้ ามันดีเซล น้ ามันก๊าด น้ ามันเบนซิน น้ ามันเตา น้ ามันจารบี
น้ ามันเครื่อง ถ่าน ก๊าซ น้ ามันเกยีร์น้ ามันหล่อลื่น ฯลฯ 

- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ

บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่  มท 0808.2/ว 0766      

ล ง วั น ที่  5 กุ ม ภ า พั น ธ์  2563 เ รื่ อ ง  ร ะ เบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/   
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบ
และการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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  วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จ านวน 15,000 บาท 

    - เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  รายจ่าย
เพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือ
ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยน
สภาพไป ในระยะเวลาอันสั้น และให้หมายความรวมถึงรายจ่าย
ดังต่อไป 
1. รายจ่ายเพ่ือประกอบขึ้นใหม่  ดัดแปลง ต่อเติม หรือ

ปรับปรุงวัสดุ   
2. รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษา

ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ    
3. รวมถึงรายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง 

ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น 
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ แบ่งการ
พิจารณาออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน

แต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อน าไปใช้งาน
แล้วเกิดความช ารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งาน  
ได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า ดังนี้ ที่วางกรวยแก้ว 
กระบอกตวง เบ้าหลอม หูฟัง เปลหามคนไข้ เครื่องวัดน้ าฝน 
ถังเก็บเชื้อเพลิงเครื่องวัดอุณหภูมิ (ปรอทวัดไข้) ฯลฯ 

ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะ
เมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยน
สภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดังนี้ ส าลี และ
ผ้าพันแผล ยาและเวชภัณฑ์ แอลกอฮอล์ เคมีภัณฑ์ ออกซิเจน 
น้ ายาต่างๆ สายยาง หลอดแก้ว ถุงมือ กระดาษกรอง จุกต่างๆ 
ทรายอะเบท น้ ายาพ่นหมอกควันก าจัดยุง คลอรีน สารส้ม 
หน้ากากอนามัย ชุดป้องกันเชื้อโรค (แบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง) ฯลฯ 

- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ

บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่  มท 0808.2/ว 0766      

ล ง วั น ที่  5 กุ ม ภ า พั น ธ์  2563 เ รื่ อ ง  ร ะ เบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/   
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบ
และการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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  วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 55,000 บาท 

    - เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  รายจ่ายเพ่ือให้ ได้มา         
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุ
การใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไป       
ในระยะเวลาอันสั้น และให้หมายความรวมถึงรายจ่ายดังต่อไป 
1. รายจ่ายเพ่ือประกอบขึ้นใหม่  ดัดแปลง ต่อเติม หรือ

ปรับปรุงวัสดุ   
2. รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษา

ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ    
3. รวมถึงรายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง 

ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น 
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุคอมพิวเตอร์ แบ่งการพิจารณาออกเป็น  
3 ประเภท ดังนี้ 
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน

แต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อน าไปใช้งาน
แล้วเกิดความช ารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้
ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า ดังนี้ แผ่นบันทึกข้อมูล ฯลฯ 

ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะ
เมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยน
สภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดังนี้ อุปกรณ์
บันทึกข้อมูล (Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact 
Disc, Digital Video Disc, Flash Drive) เท ป บั น ทึ ก ข้ อมู ล 
(ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัวพิมพ์ 
หรือแถบพิมพ์ส าหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก
ส าหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ สายเคเบิล ฯลฯ   

ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ สิ่งของที่เป็น
อุปกรณ์ ประกอบหรืออะไหล่ส าหรับการซ่อมแซม
บ ารุงรักษาทรัพย์สินให้คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการ
ซ่อมบ ารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้ 
หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ ซีดีรอมไดร์ฟ แผ่นกรองแสง 
แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ (Key board) เมนบอร์ด 
(Main Board) เมมโมรี่ชิป (MeMory Chip) เช่น Ram คัตซีทฟีเดอร์ 
(Cut Sheet Feeder) เมาส์ (Mouse) พรินเตอร์สวิตชิ่งบ๊อกซ์ 
(Printer Switching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) 
แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Card) Ethernet Card, Lan Card,  
Sound Card) เป็นต้น เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ 
เช่น แบบดิสเกตต์ (Diskette) แบบฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk) 
แบบซีดีรอม (CD ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นต้น 
เราเตอร์ (Router) ฯลฯ   
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- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ

บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่  มท 0808.2/ว 0766      

ล ง วั น ที่  5 กุ ม ภ า พั น ธ์  2563 เ รื่ อ ง  ร ะ เบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/   
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบ
และการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  ค่าสาธารณูปโภค รวม 375,000 บาท 

  ค่าไฟฟ้า จ านวน 250,000 บาท 

    - เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในส านักงานและในที่สาธารณะ ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า  

- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ

บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่  มท 0808.2/ว 0766      

ล ง วั น ที่  5 กุ ม ภ า พั น ธ์  2563 เ รื่ อ ง  ร ะ เบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/   
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบ
และการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   

  ค่าบริการโทรศัพท์ จ านวน 25,000 บาท 

    - เพ่ือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พ้ืนฐานในส านักงาน ค่าโทรศัพท์ 
เคลื่อนที่  ฯลฯ และหมายความรวมถึงค่าใช้ เพ่ือให้ได้มา       
ซึ่งบริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ 
เช่น ค่าเช่าเครื่อง เลขหมายโทรศัพท์ ค่าบ ารุงรักษาสาย เป็นต้น 

- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ

บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่  มท 0808.2/ว 0766      

ล ง วั น ที่  5 กุ ม ภ า พั น ธ์  2563 เ รื่ อ ง  ร ะ เบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
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3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/   
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบ
และการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  ค่าบริการไปรษณีย์ จ านวน 30,000 บาท 

    - เพ่ือจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์ ค่าฝากส่งไปรษณีย์ ค่าบริการ
ไปรษณีย์ตอบรับ ค่าดวงตราไปรษณีย์ หรือค่าเช่าตู้ ไปรษณีย์ 
ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลัง
ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)  

- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ

บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่  มท 0808.2/ว 0766      

ล ง วั น ที่  5 กุ ม ภ า พั น ธ์  2563 เ รื่ อ ง  ร ะ เบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/   
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบ
และการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   

  ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จ านวน 30,000 บาท 

    - เพ่ือจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม รวมถึง
ค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการสื่อสารโทรคมนาคม เช่น 
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบและค่าใช้บริการอินเทอร์เน็ต 
ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าโทรภาพ (โทรสาร) ค่าเทเลกซ์ ค่าวิทยุ
สื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ดและ
ค่าสื่อสารอ่ืนๆ เช่น  ค่าเคเบิ้ ลทีวี   ค่าเช่าช่องสัญญาณ
ดาวเทียม ฯลฯ 

- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ

บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่  มท 0808.2/ว 0766      

ล ง วั น ที่  5 กุ ม ภ า พั น ธ์  2563 เ รื่ อ ง  ร ะ เบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/   
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบ
และการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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 งบลงทุน รวม 101,900 บาท 

  ค่าครุภัณฑ ์ จ านวน 101,900 บาท 

  ครุภัณฑ์ส านักงาน    

   จัดซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ ชนิดบันทึกเวลาเข้าออกงาน จ านวน 9,900 บาท 

    - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ ชนิดบันทึกเวลา
เข้าออกงาน จ านวน 1  เครื่อง โดยมีรายละเอียดและ
คุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือน
ธันวาคม 2563 ของส านักงบประมาณ ดังนี้ 

 1) รองรับลายนิ้วมือ 3,000 ลายนิ้วมือ 
   2) สามารถบันทึกข้อมูลได้ 100,000 รายการ 
   3) หน้าจอ LCD 
   4) สามารถเชื่อมต่อได้หลายรูปแบบ 
   5) มาพร้อมโปรแกรมบริหารจัดการเวลาท างาน 
   6) ราคาไม่รวมค่าติดตั้ง 
- เป็ น ไป ตามหนั งสื อกรมส่ ง เส ริมการปกครองท้ อ งถิ่ น             

ที่  มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่  28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

- ป รากฏ ต าม แผ น พั ฒ น าท้ อ งถิ่ น  (พ .ศ .2561-2565)       
ฉบับทบทวน ล าดับที่ 21 หน้าที่ 67 

   

  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์    

   จดัซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก ส าหรับงานประมวลผล จ านวน 22,000 บาท 

    - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก ส าหรับงาน
ประมวลผล จ านวน 1  เครื่อง โดยมี รายละเอียดและ
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการ
จัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 
2563 ดังนี้ 

   - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 
core) จ านวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง 
หรือดีกว่า ดังนี้ 

 1) ในกรณีที่มีหน่วยความจ า แบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB ต้องมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 2.3 GHz และ
มีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing 
Unit) ไม่น้อยกว่า 10 แกน หรือ 
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     2) ในกรณีท่ีมีหน่วยความจ า แบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB ต้องมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 1.8 GHz และ
มี เทคโน โลยี เพ่ิ มสัญ ญาณ นาฬิ กาได้ ในกรณี ที่ ต้ องใช้
ความสามารถในการประมวลผลสูง 

- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาด
ไม่น้อยกว่า 8 GB 

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุ  
ไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จ านวน 1 หน่วย 

- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 
Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว 

- มีช่ องเชื่ อมต่อ  ( Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่ า      
ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 

- มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มี ช่ อ ง เชื่ อมต่ อ ระบ บ เค รือข่ าย  (Network Interface)       

แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง 

- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) 
และ Bluetooth 

- เป็ น ไปตามหนั งสื อกรมส่ ง เส ริมการปกครองท้ อ งถิ่ น             
ที่  มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่  28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

- ป รากฏ ต าม แผ น พั ฒ น าท้ อ งถิ่ น  (พ .ศ .2561-2565)       
ฉบับทบทวน ล าดับที่ 5 หน้าที่ 75 

   จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า จ านวน 20,000 บาท 

    - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ 
LED ขาวด า ราคา 10 ,000 บาท จ านวน 2 เครื่อง โดยมี
รายละเอียดและคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ 
ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ดังนี้ 
- เป็ น อุป กรณ์ ที่ มี ค ว ามสามารถ เป็ น  Printer, Copier, 

Scanner, และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 28 

หน้าต่อนาที (ppm) 
- มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 256 MB 
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 ได้ 
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- มี ค ว าม ล ะ เอี ย ด ใน ก า ร ส แ ก น สู ง สุ ด  ไม่ น้ อ ย ก ว่ า 
1,200x1,200 dpi 

- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) 
- สามารถถ่ายส าเนาเอกสารได้ 
- สามารถท าส าเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 ส าเนา 
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ 
- มีช่องเชื่ อมต่อ ( Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า 

จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 

10/100 Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 

- เป็ น ไปตามหนั งสื อกรมส่ ง เส ริมการปกครองท้ อ งถิ่ น             
ที่  มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่  28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

- ป รากฏ ต าม แผ น พั ฒ น าท้ อ งถิ่ น  (พ .ศ .2561-2565)       
ฉบับทบทวน ล าดับที่ 5 หน้าที่ 75 

  ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์    

   ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จ านวน 50,000 บาท 

    - เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์
ขนาดใหญ่ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบ ารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง 

- เป็ น ไปตามหนั งสื อกรมส่ ง เส ริมการปกครองท้ อ งถิ่ น             
ที่  มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่  28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

- ป รากฏ ต าม แผ น พั ฒ น าท้ อ งถิ่ น  (พ .ศ .2561-2565)       
ฉบับทบทวน ล าดับที่ 19 หน้าที่ 67 
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 งบเงินอุดหนุน รวม 92,500 บาท 

  เงินอุดหนุน รวม 92,500 บาท 

  เงินอุดหนุนส่วนราชการ    

   โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอ าเภอ 

จ านวน 20,000 บาท 

    - เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนองค์การบริหารส่วนต าบลจอมหมอก
แก้ว ในการด าเนินงานตามโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับ
อ าเภอ (สถานที่กลาง) 

- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือ

ประชาชนตามอ านาจหน้าที่ของ อปท. พ.ศ.2560 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ อปท.

พ.ศ. 2559 และหนังสือสั่งการต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
- ป รากฏ ต าม แผ น พั ฒ น าท้ อ งถิ่ น  (พ .ศ .2561-2565)       

ฉบับทบทวน ล าดับที่ 5 หน้าที่ 70 

   

  เงินอุดหนุนส่วนราชการ    

   โครงการจัดกิจกรรมงานพ่อขุนเม็งรายมหาราชและงานกาชาด
จังหวัดเชียงรายปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอ าเภอ 

จ านวน 27,000 บาท 

    - เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอแม่ลาว            
ในการด าเนินงานตามโครงการจัดกิจกรรมงานพ่อขุนเม็งราย
มหาราชและงานกาชาดจังหวัดเชียงราย 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน   
ของ อปท. พ.ศ. 2559 และหนังสือสั่งการต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 

- ป รากฏ ต าม แผ น พั ฒ น าท้ อ งถิ่ น  (พ .ศ .2561-2565)       
ฉบับทบทวน ล าดับที่ 13 หน้าที่ 66 

   

   
โครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและถวายสดุดี เนื่องในวโรกาส
วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ            

จ านวน 5,000 บาท 

    - เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอแม่ลาว             
ในการด าเนินงานตามโครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ     
แ ล ะ ถ ว าย ส ดุ ดี  เนื่ อ ง ใน ว โรก าส วั น ค ล้ า ย วั น เฉ ลิ ม              
พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ 
พระบรมราชินี 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน     
ของ อปท. พ.ศ. 2559 และหนังสือสั่งการต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 

- ป รากฏ ต าม แผ น พั ฒ น าท้ อ งถิ่ น  (พ .ศ .2561-2565)       
ฉบับทบทวน ล าดับที่ 18 หน้าที่ 67 
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โครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและถวายสดุดี เนื่องในวันพ่อ
แห่งชาติและวันชาติ 

จ านวน 5,000 บาท 

    - เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอแม่ลาว           
ในการด าเนินงานตามโครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ   
และถวายสดุดี เนื่องในวันพ่อแห่งชาติและวันชาติ 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน     
ของ อปท. พ.ศ. 2559 และหนังสือสั่งการต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 

- ป รากฏ ต าม แผ น พั ฒ น าท้ อ งถิ่ น  (พ .ศ .2561-2565)        
เพ่ิมเติมครั้งที่ 5/2563 ล าดับที่ 1 หน้าที่ 2 

   

   
โครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและถวายสดุดีเนื่องในวโรกาส  
วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 
(งานพิธีไหว้สาแม่ฟ้าหลวง) 

จ านวน 2,000 บาท 

    - เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอแม่ลาว           
ในการด าเนินงานตามโครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ    
และถวายสดุดีเนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  (งานพิธีไหว้สา         
แม่ฟ้าหลวง) 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน     
ของ อปท. พ.ศ. 2559 และหนังสือสั่งการต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 

- ป รากฏ ต าม แผ น พั ฒ น าท้ อ งถิ่ น  (พ .ศ .2561-2565)       
ฉบับทบทวน ล าดับที่ 16 หน้าที่ 66 

   

   
โครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและถวายสดุดีเนื่องในวโรกาส   
วันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี     
(งานทานหาแม่ฟ้าหลวง) 

จ านวน 2,000 บาท 

    - เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอแม่ลาว            
ในการด าเนินงานตามโครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ    
และถวายสดุดีเนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จ
พระศรีนครินทราบรมราชชนนี (งานทานหาแม่ฟ้าหลวง) 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน     
ของ อปท. พ.ศ. 2559 และหนังสือสั่งการต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 

- ป รากฏ ต าม แผ น พั ฒ น าท้ อ งถิ่ น  (พ .ศ .2561-2565)       
ฉบับทบทวน ล าดับที่ 15 หน้าที่ 66 
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โครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและถวายสดุดีเนื่องในวโรกาส  
วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

จ านวน 5,500 บาท 

    - เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอแม่ลาว            
ในการด าเนินงานตามโครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ    
และถวายสดุดี เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน     
ของ อปท. พ.ศ. 2559 และหนังสือสั่งการต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 

- ป รากฏ ต าม แผ น พั ฒ น าท้ อ งถิ่ น  (พ .ศ .2561-2565)       
ฉบับทบทวน ล าดับที่ 14 หน้าที่ 66 

   

   
โครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและถวายสดุดีเนื่องในวโรกาส   
วั น เฉ ลิ ม พ ร ะ ช น ม พ ร ร ษ า ส ม เด็ จ พ ร ะ น า ง เจ้ า สิ ริ กิ ติ์ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในรัชกาลที่ 9 

จ านวน 5,000 บาท 

    - เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอแม่ลาว             
ในการด าเนินงานตามโครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ     
และถวายสดุดีเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน     
ของ อปท. พ.ศ. 2559 และหนังสือสั่งการต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 

- ป รากฏ ต าม แผ น พั ฒ น าท้ อ งถิ่ น  (พ .ศ .2561-2565)    
เพ่ิมเติมครั้งที ่5/2563 ล าดับที่ 3 หน้าที่ 2 

   

   โครงการจัดกิจกรรมวันปิยมหาราช จ านวน 1,000 บาท 

    - เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอแม่ลาว           
ในการด าเนินงานตามโครงการจัดกิจกรรมวันปิยมหาราช 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน     
ของ อปท. พ.ศ. 2559 และหนังสือสั่งการต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 

- ป รากฏ ต าม แผ น พั ฒ น าท้ อ งถิ่ น  (พ .ศ .2561-2565)       
ฉบับทบทวน ล าดับที่ 15 หน้าที่ 66 

   

   
โครงการจัดพิธีบ าเพ็ญกุศลและน้อมร าลึกวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร 

จ านวน 5,000 บาท 

    - เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอแม่ลาว           
ในการด าเนินงานตามโครงการจัดพิธีบ าเพ็ญกุศลและน้อมร าลึก
วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร    
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน     
ของ อปท. พ.ศ. 2559 และหนังสือสั่งการต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 

- ป รากฏ ต าม แผ น พั ฒ น าท้ อ งถิ่ น  (พ .ศ .2561-2565)    
เพ่ิมเติมครั้งที่ 5/2563 ล าดับที่ 2 หน้าที่ 2 
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โครงการด าเนินการและสนับสนุนการด าเนินงานจัดกิจกรรมมวลชน
ของอ าเภอแม่ลาว 

จ านวน 11,000 บาท 

    - เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ท าการปกครองอ า เภอแม่ลาว      
ในการด าเนินงานตามโครงการด าเนินการและสนับสนุน      
การด าเนินงานจัดกิจกรรมมวลชนของ อ.แม่ลาว   

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน     
ของ อปท. พ.ศ. 2559 และหนังสือสั่งการต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 

- ป รากฏ ต าม แผ น พั ฒ น าท้ อ งถิ่ น  (พ .ศ .2561-2565)       
ฉบับทบทวน ล าดับที่ 12 หน้าที่ 65 

   

   โครงการสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีสงกรานต์ (ปี๋ใหม่เมือง) จ านวน 4,000 บาท 

    - เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ท าการปกครองอ า เภอแม่ลาว           
ในการด าเนินงานตามโครงการสืบสานวัฒนธรรมและประเพณี
สงกรานต์ (ปี๋ใหม่เมือง) 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน     
ของ อปท. พ.ศ. 2559 และหนังสือสั่งการต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 

- ป รากฏ ต าม แผ น พั ฒ น าท้ อ งถิ่ น  (พ .ศ .2561-2565)       
ฉบับทบทวน ล าดับที่ 15 หน้าที่ 66 

   

 งบรายจ่ายอ่ืน รวม 13,000 บาท 

  รายจ่ายอ่ืน รวม 13,000 บาท 

  รายจ่ายอื่น    

   โครงการส ารวจความพึงพอใจในการบริการสาธารณะ จ านวน 13,000 บาท 

    - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างสถานศึกษาให้ท าการประเมินความพึง
พอใจของประชาชนที่มารับบริการจาก อบต.ป่าก่อด า เพ่ือใช้
ในการปรับปรุงการท างานบริการประชาชนต่อไป 

- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 

- ป รากฏ ต าม แผ น พั ฒ น าท้ อ งถิ่ น  (พ .ศ .2561-2565)       
ฉบับทบทวน ล าดับที่ 6 หน้าที่ 65 
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 320,010 บาท 

 งบบุคลากร รวม 249,240 บาท 

  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 249,240 บาท 

  เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 249,240 บาท 

    - เพ่ื อจ่ าย เป็ น เงิน เดื อนพนั กงานส่ วนท้ องถิ่ นป ระจ าปี           
และเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจ าปี 
ต าแหน่ง นักวิเคราะนโยบายและแผน จ านวน 1 อัตรา      
โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน 

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา ประกาศ      
และหนังสือ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  

พ.ศ. 2542  
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญ

และเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535  
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วน

ท้องถิ่น เรื่อง ก าหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที ่11) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560  

4) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่อง 
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการก าหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้น
เงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2558 

5) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่อง 
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่าย
เงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับที ่6) 

6) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดเชียงราย 
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ขององค์การบริหารส่วนต าบล (เพ่ิมเติม) พ.ศ.2559    
และหนังสือสั่งการต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 

   

 งบด าเนินงาน รวม 70,770 บาท 

  ค่าตอบแทน รวม 50,770 บาท 

  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 20,770 บาท 

    - เพ่ือจ่ายเป็น เงินประโยชน์ตอบแทน อ่ืน เป็นกรณี พิ เศษ        
แก่พนักงานส่วนต าบล 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการก าหนด   
เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณี พิ เศษอันมีลักษณะ       
เป็นเงินรางวัลประจ าปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอ่ืน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และหนังสือ     
สั่งการต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 
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  ค่าเช่าบ้าน จ านวน 30,000 บาท 

    - เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซื้อ หรือค่าผ่อนช าระเงินกู้     
เพ่ือช าระราคาบ้านที่ค้างช าระอยู่  ของพนักงานส่วนต าบล  
ตามสิทธิที่จะได้รับ   

- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  การเบิก

จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน
ของ อปท. พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) 
พ.ศ.2561 

2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้ านของ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที ่4) พ.ศ. 2562 

3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862    
ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น 

   

  ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท 

  รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ    

   รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 10,000 บาท 

    - เพ่ือจ่ายเป็นค่ารายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ เช่น ค่าจ้าง
เอกชนด าเนินงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น, ค่าใช้จ่าย
ในการเผยแพร่หรือการประชาสัมพันธ์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น, ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ , 
ค่าจ้างเหมาบริการที่เป็นการจ้างให้ผู้รับจ้างท าการอย่างหนึ่ง
อย่างใด ซึ่งมิใช่เป็นการประกอบดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์ 
สิ่งก่อสร้างอย่างใด และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง, 
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก (ที่ไม่เข้าลักษณะที่ดิน    
และสิ่งก่อสร้าง) ฯลฯ   

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล

พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่7) พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย

อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2549 

3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  

4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766   
ล ง วั น ที่  5  กุ ม ภ า พั น ธ์  2 5 6 3  เรื่ อ ง  ร ะ เบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
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5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044    
ลงวันที่  10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การ
ด าเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมา
บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627    
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564  เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา
ค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีที่ เบิ กจ่ ายในลักษณ ะค่ าใช้ สอย  วัสดุ  และ         
ค่าสาธารณูปโภค 

7) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ 
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบ
และการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  
รายจ่ายเกี่ ยวเนื่ องกับการปฏิบัติราชการที่ ไม่ เข้าลักษณะรายจ่าย          
งบรายจ่ายอ่ืน ๆ 

   

   ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 10,000 บาท 

    - เพ่ือจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร     
และนอกราชอาณาจักร ได้แก ่ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก 
ค่าพาหนะ รวมถึงค่าเช่ายานพาหนะ ค่าเชื้อเพลิงหรือพลังงาน
ส าหรับยานพาหนะ ค่าระวางรถบรรทุก ค่าจ้างคนหาบหาม 
และอ่ืน ๆ ท านองเดียวกัน ค่าพาหนะรับจ้างข้ามเขตจังหวัด 
เงินชดเชย ค่าขนย้ายสิ่งของส่วนตัวในการเดินทางไปราชการ
ประจ าในราชอาณาจักร  และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็นต้องจ่าย 
ในการเดินทางไปราชการ ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง 
หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทาง 
ไปราชการเพ่ือประชุม ฝึกอบรม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือ  
ไปติดต่อราชการ รวมถึงการฝึกอบรมเพ่ือการพัฒนาองค์ความรู้
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       
ให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการและพนักงาน    
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ

เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่4) พ.ศ. 2561 

2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
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งานบริหารงานคลัง รวม 2,649,940 บาท 

 งบบุคลากร รวม 1,719,360 บาท 

  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,719,360 บาท 

  เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 1,557,360 บาท 

    - เพ่ื อจ่ าย เป็ น เงิน เดื อนพนั กงานส่ วนท้ องถิ่ นป ระจ าปี           
และเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจ าปี 
จ านวน 4 อัตรา โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน ดังนี้ 

 (1) ผู้อ านวยการกองคลัง  จ านวน 1 อัตรา 
   (2) นักวิชาการเงินและบัญชี  จ านวน 1 อัตรา 
   (3) นักวิชาการจัดเก็บรายได้  จ านวน 1 อัตรา 
   (4) นักวิชาการพัสดุ  จ านวน 1 อัตรา 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา ประกาศ      

และหนังสือ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  

พ.ศ. 2542  
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญ

และเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535  
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วน

ท้องถิ่น เรื่อง ก าหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที ่11) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560  

4) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่อง 
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการก าหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้น
เงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2558 

5) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่อง 
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่าย
เงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับที ่6) 

6) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดเชียงราย 
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ขององค์การบริหารส่วนต าบล (เพ่ิมเติม) พ.ศ.2559    
และหนังสือสั่งการต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 

   

  เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000 บาท 

    

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่ งของพนักงานส่วนท้องถิ่น 
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) 
จ านวน 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ 3,500 บาท จ านวน 12 
เดือน เป็นเงิน 42,000 บาท 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และ

หนังสือ ดังนี้ 
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1) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 
2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. 2542 
3) พระราชบัญญั ติ เงิน เดื อนและเงินประจ าต าแหน่ ง        

พ.ศ. 2538  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2544 
4) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี  บ าเหน็จ 

บ านาญและเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
 

    

5) ระเบี ยบกระทรวงการคลั งว่าด้ วยการเบิ กจ่ าย เงิน
ค่ าตอบ แท น น อก เห นื อจ าก เงิน เดื อนข้ าราชการ           
และลูกจ้างประจ าส่วนราชการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2553 
ประกาศลงวันที่ 3 ธันวาคม 2553  

6) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น เรื่อง ก าหนดมาตรฐานกลางการบริหาร
บุคคลท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) 

7) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล เรื่องมาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน      
และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 7 มีนาคม 
2559 

   

  ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 108,000 บาท 

    

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงพนักงานจ้าง ต าแหน่ง 
คนงานทั่วไป จ านวน 1 อัตรา โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา ประกาศ       

และหนังสือ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น      

พ.ศ. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี  บ าเหน็จ 

บ านาญและเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่อง 

มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 
19 สิงหาคม 2558 

4) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ 
ว 36 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ. , 
ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง 
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  เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 12,000 บาท 

    

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวส าหรับพนักงานจ้าง 
ต าแหน่ง คนงานทั่วไป จ านวน 1 อัตรา โดยค านวณตั้งจ่ายไว้     
12 เดือน  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา ประกาศ       

และหนังสือ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน  เงินปี  บ าเหน็จ 

บ านาญและเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่อง 

มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 
19 สิงหาคม 2558 

4) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ 
ว 36 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., 
ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง 

5) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดเชียงราย 
เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้พนักงานส่วนต าบล 
ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนต าบล
ได้รับเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 10 
สิงหาคม 2558 

   

 งบด าเนินงาน รวม 898,780 บาท 

  ค่าตอบแทน รวม 348,780 บาท 

  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 238,780 บาท 

    - เพ่ือจ่ายเป็น เงินประโยชน์ตอบแทน อ่ืน เป็นกรณี พิ เศษ        
แก่พนักงานส่วนต าบล 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการก าหนด   
เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณี พิ เศษอันมีลักษณะ       
เป็นเงินรางวัลประจ าปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอ่ืน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และหนังสือ     
สั่งการต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 

   

  ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
 
 
 

จ านวน 10,000 บาท 

    - เพ่ือจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ให้กับพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างที่ ได้รับอนุมัติ      
ให้ปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการปกติ หรือวันหยุดราชการ   

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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  ค่าเช่าบ้าน 
 
 
 
 

จ านวน 80,000 บาท 

    - เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซื้อ หรือค่าผ่อนช าระเงินกู้     
เพ่ือช าระราคาบ้านที่ค้างช าระอยู่  ของพนักงานส่วนต าบล  
ตามสิทธิที่จะได้รับ   

- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  การเบิก

จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน
ของ อปท. พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) 
พ.ศ.2561 

2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้ านของ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที ่4) พ.ศ. 2562 

3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862    
ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น 

   

  เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร    

   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า จ านวน 20,000 บาท 

    

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนต าบล
ตามสิทธิที่ควรจะได้รับ 
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้ 

1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
พ.ศ. 2562 

2) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560 

3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 

4) หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 257 ลง
วันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบ ารุง
การศึกษาและค่าเล่าเรียน 

5) หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.5/ว 371 ลง
วันที่ 22 กันยายน 2560 เรื่อง แนวทางการเบิกจ่ายเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร กรณีบุตรของผู้มีสิทธิ
เปลี่ยนประเภทสถานศึกษาในระหว่างปีการศึกษา  

6) หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.53/ว 222
ลงวันที่ 12 มกราคม 256 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบ ารุง
การศึกษาและค่าเล่าเรียนในสถานศึกษาของเอกชนประเภท
อาชีวศึกษา 
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  ค่าใช้สอย รวม 470,000 บาท 

  รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ    

   รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 350,000 บาท 

    

- เพ่ือจ่ายเป็นค่ารายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ  เช่น ค่าจ้าง
เอกชนด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, ค่าใช้จ่าย    
ในการเผยแพร่หรือการประชาสัมพันธ์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น, ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ, 
ค่าธรรมเนี ยมต่าง ๆ , ค่าเบี้ ยประกัน , ค่ าจ้ างเหมาบริการ          
ที่ เป็นการจ้างให้ผู้ รับจ้างท าการอย่างหนึ่ งอย่างใด ซึ่ งมิ ใช่        
เป็นการประกอบดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างอย่างใด 
และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง, ค่าจ้างเหมาบริการ
บุคคลภายนอก(ที่ไม่เข้าลักษณะที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) เช่น ค่าจ้าง
ที่ปรึกษา, ค่าจ้างออกแบบ, ค่ารับรองแบบ, ค่าจ้างท าระบบแผน
ที่ภาษี , ค่าจ้างทนายความ, ค่าจ้างผู้ เชียวชาญบัญชี  ค่าจ้าง
แรงงานราษฎรกรณีด าเนินการเอง  ฯลฯ 

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 

2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ

ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 

3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2562  

4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลง
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลง
วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การด าเนินการ
จ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลง
วันที่  22 มีนาคม 2564  เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา
ค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีที่ เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ  และค่า
สาธารณูปโภค 

7) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/      
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่ องกับการปฏิบัติราชการที่ ไม่ เข้าลักษณะรายจ่าย           
งบรายจ่ายอ่ืน ๆ 

   

   ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 80,000 บาท 

    - เพ่ือจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร ได้แก่ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ 
รวมถึงค่าเช่ายานพาหนะ ค่าเชื้อเพลิงหรือพลังงานส าหรับ
ยานพาหนะ ค่าระวางรถบรรทุก ค่าจ้างคนหาบหาม และอ่ืนๆ 
ท านองเดียวกัน ค่าพาหนะรับจ้างข้ามเขตจังหวัด เงินชดเชย     
ค่าขนย้ายสิ่ งของส่ วนตัวในการเดินทางไปราชการประจ า          
ในราชอาณาจักร และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็นต้องจ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหาร      
ส่วนต าบล พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง หรือบุคคล 
คณะบุคคล ที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการ     
เพ่ือประชุม ฝึกอบรม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือไปติดต่อราชการ 
รวมถึ งการฝึ กอบรมเพ่ื อการพัฒนาองค์ ความรู้ เกี่ ยวกับ           
การปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ผู้บริหาร 
สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการและพนักงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 

2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

3) ระเบี ยบกระทรวงมหาดไทย ว่ าด้ วยค่ าใช้ จ่ ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2562 

   

   โครงการบริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ จ านวน 20,000 บาท 

    

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรมตามโครงการบริการ
จัดเก็บภาษี เคลื่อนที่  เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร
กลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณ ์ฯลฯ 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น     
พ.ศ.2557 และหนังสือสั่งการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

- ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับ
ทบทวน ล าดับที่ 10 หน้าที่ 65 
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  ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 20,000 บาท 

    

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สิน เพ่ือให้สามารถ    
ใช้งานได้ตามปกติ ฯลฯ 

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือ  ดังนี้  
   1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 

2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่7) พ.ศ. 2562 
   2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ

ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 

   3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2562  

   4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลง
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

   5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

- ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน 
ล าดับที่ 19 หน้าที่ 67 

   

  ค่าวัสดุ รวม 80,000 บาท 

  วัสดุส านักงาน จ านวน 50,000 บาท 

    - เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงาน รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งของ   
ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้
งานไม่ยืนนาน สิ้น เปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไป        
ในระยะเวลาอันสั้น และให้หมายความรวมถึงรายจ่ายดังต่อไป 
1. รายจ่ายเพ่ือประกอบขึ้นใหม่  ดัดแปลง ต่อเติม หรือ

ปรับปรุงวัสดุ   
2. รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษา

ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ    
3. รวมถึงรายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง 

ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น 
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุส านักงาน แบ่งการพิจารณาออกเป็น      
2 ประเภท ดังนี้ 
ก. ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน

แต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อน าไป       
ใช้งานแล้วเกิดความช ารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซม    
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ให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า ดังนี้ หนังสือ 
เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก       
ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้าอ้ี
พลาสติก ตรายาง ที่ถูพ้ืน ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม 
เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน 
แผนที่ พระบรมยาลักษณ์ แผงปิดประกาศ แผ่นป้ายชื่อ
ส านักงาน หรือหน่ วยงาน หรือแผ่นป้ ายต่ างๆ ที่ ใช้          
ในส านักงาน มู่ลี่ ม่านปรับแสง(ต่อผื่น) พรม(ต่อผืน) นาฬิกา
ตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป พระบรมรูปจ าลอง กระเป๋า 
ตาชั่งขนาดเล็ก ผ่าใบติดตั้งในส านักงาน ผ้าใบเต้นท์ขนาดใหญ่ 
ตู้ยาสามัญประจ าบ้าน แผงกันห้องแบบรื้อถอนได้ (Partition) 
ฯลฯ  

ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะ
เมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยน
สภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดังนี้ กระดาษ 
หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ ายาลบค าผิด เทปกาว      
ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก     
น้ าหมึกปรินท์ เทป พี วี ซี แบบใส  น้ ายาลบกระดาษไข    
ไม้บรรทัด คลิป ตัวเย็บกระดาษ เข็มหมุด กระดาษคาร์บอน 
กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชี  สมุดประวัติข้าราชการ      
แบบพิมพ์ ผ้าส าลี ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ ของใช้
ในการบรรจุหีบห่อ น้ ามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ าดื่มส าหรับบริการ
ประชาชนในส านักงาน พวงมาลา พวงมาลัย กรวยดอกไม้ 
ฯลฯ      

- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้   
  1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ

บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
  2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่  มท 0808.2/ว 0766    

ล ง วั น ที่  5 กุ ม ภ า พั น ธ์  2563 เ รื่ อ ง  ร ะ เบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

  3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/   
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบ
และการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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  วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 30,000 บาท 

    - เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  รายจ่ายเพ่ือให้ ได้มา         
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุ
การใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไป       
ในระยะเวลาอันสั้น และให้หมายความรวมถึงรายจ่ายดังต่อไป 
1. รายจ่ายเพ่ือประกอบขึ้นใหม่  ดัดแปลง ต่อเติม หรือ

ปรับปรุงวัสดุ   
2. รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษา

ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ    
3. รวมถึงรายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง 

ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น 
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุคอมพิวเตอร์ แบ่งการพิจารณาออกเป็น  
3 ประเภท ดังนี้ 
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน

แต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อน าไปใช้งาน
แล้วเกิดความช ารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้
ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า ดังนี้ แผ่นบันทึกข้อมูล ฯลฯ 

ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะ
เมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยน
สภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดังนี้ อุปกรณ์
บันทึกข้อมูล (Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact 
Disc, Digital Video Disc, Flash Drive) เท ป บั น ทึ ก ข้ อมู ล 
(ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัวพิมพ์ 
หรือแถบพิมพ์ส าหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก
ส าหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ สายเคเบิล ฯลฯ   

ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ สิ่งของที่เป็น
อุปกรณ์ ประกอบหรืออะไหล่ส าหรับการซ่อมแซม
บ ารุงรักษาทรัพย์สินให้คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการ
ซ่อมบ ารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้ 
หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ ซีดีรอมไดร์ฟ แผ่นกรองแสง 
แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ (Key board) เมนบอร์ด 
(Main Board) เมมโมรี่ชิป (MeMory Chip) เช่น Ram คัตซีทฟีเดอร์ 
(Cut Sheet Feeder) เมาส์ (Mouse) พรินเตอร์สวิตชิ่งบ๊อกซ์ 
(Printer Switching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) 
แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Card) Ethernet Card, Lan Card,  
Sound Card) เป็นต้น เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ 
เช่น แบบดิสเกตต์ (Diskette) แบบฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk) 
แบบซีดีรอม (CD ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นต้น 
เราเตอร์ (Router) ฯลฯ   
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- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ

บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่  มท 0808.2/ว 0766      

ล ง วั น ที่  5 กุ ม ภ า พั น ธ์  2563 เ รื่ อ ง  ร ะ เบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/   
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบ
และการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 งบลงทุน รวม 31,800 บาท 

  ค่าครุภัณฑ ์ จ านวน 31,800 บาท 

  ครุภัณฑ์ส านักงาน    

   จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร แบบ 2 บาน จ านวน 11,800 บาท 

    - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร แบบ 2 บาน จ านวน 2 ใบ 
โดยมีรายละเอียดและคุณสมบัติการจัดหาตามบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ ดังนี้ 

 1) มีมือจับชนิดบิด 
   2) มีแผน่ชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น 
   3) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 
- เป็ น ไปตามหนั งสื อกรมส่ ง เส ริมการปกครองท้ อ งถิ่ น             

ที่  มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่  28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

- ป รากฏ ต าม แผ น พั ฒ น าท้ อ งถิ่ น  (พ .ศ .2561-2565)       
ฉบับทบทวน ล าดับที่ 21 หน้าที่ 67 

   

  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์    

   จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า จ านวน 20,000 บาท 

    - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ 
LED ขาวด า ราคา 10 ,000 บาท จ านวน 2 เครื่อง โดยมี
รายละเอียดและคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ 
ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ดังนี้ 
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- เป็ น อุป กรณ์ ที่ มี ค ว ามสามารถ เป็ น  Printer, Copier, 
Scanner, และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน 

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 28 

หน้าต่อนาที (ppm) 
- มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 256 MB 
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 ได้ 
- มี ค ว าม ล ะ เอี ย ด ใน ก า ร ส แ ก น สู ง สุ ด  ไม่ น้ อ ย ก ว่ า 

1,200x1,200 dpi 
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) 
- สามารถถ่ายส าเนาเอกสารได้ 
- สามารถท าส าเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 ส าเนา 
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ 
- มีช่องเชื่ อมต่อ ( Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า 

จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 

10/100 Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 

- เป็ น ไปตามหนั งสื อกรมส่ ง เส ริมการ ปกครองท้ อ งถิ่ น             
ที่  มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่  28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

- ป รากฏ ต าม แผ น พั ฒ น าท้ อ งถิ่ น  (พ .ศ .2561-2565)       
ฉบับทบทวน ล าดับที่ 5 หน้าที่ 75 
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งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 404,930 บาท 

 งบบุคลากร รวม 355,320 บาท 

  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 355,320 บาท 

  เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 355,320 บาท 

    - เพ่ื อจ่ าย เป็ น เงิน เดื อนพนั กงานส่ วนท้ องถิ่ นป ระจ าปี           
และเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจ าปี 
ต าแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน  จ านวน 1 อัตรา      
โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน 

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา ประกาศ      
และหนังสือ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  

พ.ศ. 2542  
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญ

และเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535  
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วน

ท้องถิ่น เรื่อง ก าหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที ่11) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560  

4) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่อง 
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการก าหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้น
เงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2558 

5) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่อง 
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่าย
เงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับที ่6) 

6) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดเชียงราย 
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ขององค์การบริหารส่วนต าบล (เพ่ิมเติม) พ.ศ.2559    
และหนังสือสั่งการต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 

   

 งบด าเนินงาน รวม 49,610 บาท 

  ค่าตอบแทน รวม 29,610 บาท 

  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 29,610 บาท 

    - เพ่ือจ่ายเป็น เงินประโยชน์ตอบแทน อ่ืน เป็นกรณี พิ เศษ        
แก่พนักงานส่วนต าบล 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการก าหนด   
เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณี พิ เศษอันมีลั กษณะ       
เป็นเงินรางวัลประจ าปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอ่ืน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และหนังสือ     
สั่งการต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 
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  ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท 

  รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ    

   รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 10,000 บาท 

    - เพ่ือจ่ายเป็นค่ารายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ เช่น ค่าจ้าง
เอกชนด าเนินงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น , ค่าใช้จ่าย
ในการเผยแพร่หรือการประชาสัมพันธ์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น, ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ , 
ค่าจ้างเหมาบริการที่เป็นการจ้างให้ผู้รับจ้างท าการอย่างหนึ่ง
อย่างใด ซึ่งมิใช่เป็นการประกอบดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์ 
สิ่งก่อสร้างอย่างใด และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง, 
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก (ที่ไม่เข้าลักษณะที่ดิน    
และสิ่งก่อสร้าง) ฯลฯ   

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล

พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่7) พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย

อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2549 

3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  

4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766   
ล ง วั น ที่  5  กุ ม ภ า พั น ธ์  2 5 6 3  เรื่ อ ง  ร ะ เบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ ายในการ
บริหารงานขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044    
ลงวันที่  10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การ
ด าเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมา
บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627    
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564  เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา
ค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีที่ เบิ กจ่ ายในลักษณ ะค่ าใช้ สอย  วัสดุ  และ         
ค่าสาธารณูปโภค 

7) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ 
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบ
และการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่ องกับการปฏิบัติราชการที่ ไม่ เข้าลักษณะรายจ่าย          
งบรายจ่ายอ่ืน ๆ 

   

   ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 10,000 บาท 

    - เพ่ือจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร     
และนอกราชอาณาจักร ได้แก ่ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก 
ค่าพาหนะ รวมถึงค่าเช่ายานพาหนะ ค่าเชื้อเพลิงหรือพลังงาน
ส าหรับยานพาหนะ ค่าระวางรถบรรทุก ค่าจ้างคนหาบหาม 
และอ่ืน ๆ ท านองเดียวกัน ค่าพาหนะรับจ้างข้ามเขตจังหวัด 
เงินชดเชย ค่าขนย้ายสิ่งของส่วนตัวในการเดินทางไปราชการ
ประจ าในราชอาณาจักร  และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็นต้องจ่าย 
ในการเดินทางไปราชการ ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง 
หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทาง 
ไปราชการเพ่ือประชุม ฝึกอบรม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือ  
ไปติดต่อราชการ รวมถึงการฝึกอบรมเพ่ือการพัฒนาองค์ความรู้
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       
ให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการและพนักงาน    
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ

เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่4) พ.ศ. 2561 

2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
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แผนงานรักษาความสงบภายใน 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 294,610 บาท 

 งบบุคลากร รวม 239,640 บาท 

  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 239,640 บาท 

  เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 239,640 บาท 

    - เพ่ื อจ่ าย เป็ น เงิน เดื อนพนั กงานส่ วนท้ องถิ่ นป ระจ าปี           
และเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจ าปี 
ต าแหน่ ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   
จ านวน 1 อัตรา โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน 

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และประกาศ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  

พ.ศ. 2542  
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญ

และเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535  
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วน

ท้องถิ่น เรื่อง ก าหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที ่11) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560  

4) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่อง 
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการก าหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้น
เงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2558 

5) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่อง 
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่าย
เงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับที ่6) 

6) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดเชียงราย 
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ขององค์การบริหารส่วนต าบล (เพ่ิมเติม) พ.ศ.2559    
และหนังสือสั่งการต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 

   

 งบด าเนินงาน รวม 54,970 บาท 

  ค่าตอบแทน รวม 34,970 บาท 

  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 19,970 บาท 

    - เพ่ือจ่ายเป็น เงินประโยชน์ตอบแทน อ่ืน เป็นกรณี พิ เศษ        
แก่พนักงานส่วนต าบล 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการก าหนด   
เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณี พิ เศษอันมีลักษณะ       
เป็นเงินรางวัลประจ าปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอ่ืน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และหนังสือ     
สั่งการต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 
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  ค่าเช่าบ้าน จ านวน 15,000 บาท 

    - เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซื้อ หรือค่าผ่อนช าระเงินกู้     
เพ่ือช าระราคาบ้านที่ค้างช าระอยู่  ของพนักงานส่วนต าบล  
ตามสิทธิที่จะได้รับ   

- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  การเบิก

จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน
ของ อปท. พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) 
พ.ศ.2561 

2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้ านของ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที ่4) พ.ศ. 2562 

3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862    
ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น 

   

  ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท 

  รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ    

   รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 10,000 บาท 

    - เพ่ือจ่ายเป็นค่ารายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ เช่น ค่าจ้าง
เอกชนด าเนินงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น , ค่าใช้จ่าย
ในการเผยแพร่หรือการประชาสัมพันธ์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น, ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ , 
ค่าจ้างเหมาบริการที่เป็นการจ้างให้ผู้รับจ้างท าการอย่างหนึ่ง
อย่างใด ซึ่งมิใช่เป็นการประกอบดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์ 
สิ่งก่อสร้างอย่างใด และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง, 
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก (ที่ไม่เข้าลักษณะที่ดิน    
และสิ่งก่อสร้าง) ฯลฯ   

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล

พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่7) พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย

อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2549 

3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการ
บริหารงานขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  

4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766   
ล ง วั น ที่  5  กุ ม ภ า พั น ธ์  2 5 6 3  เรื่ อ ง  ร ะ เบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
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5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044    
ลงวันที่  10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การ
ด าเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมา
บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627    
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564  เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา
ค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีที่ เบิ กจ่ ายในลักษณ ะค่ าใช้ สอย  วัสดุ  และ         
ค่าสาธารณูปโภค 

7) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ 
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบ
และการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  
รายจ่ายเกี่ยวเนื่ องกับการปฏิบัติราชการที่ ไม่ เข้าลักษณะรายจ่าย          
งบรายจ่ายอ่ืน ๆ 

   

   ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 10,000 บาท 

    - เพ่ือจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร     
และนอกราชอาณาจักร ได้แก ่ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก 
ค่าพาหนะ รวมถึงค่าเช่ายานพาหนะ ค่าเชื้อเพลิงหรือพลังงาน
ส าหรับยานพาหนะ ค่าระวางรถบรรทุก ค่าจ้างคนหาบหาม 
และอ่ืน ๆ ท านองเดียวกัน ค่าพาหนะรับจ้างข้ามเขตจังหวัด 
เงินชดเชย ค่าขนย้ายสิ่งของส่วนตัวในการเดินทางไปราชการ
ประจ าในราชอาณาจักร  และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็นต้องจ่าย 
ในการเดินทางไปราชการ ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง 
หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทาง 
ไปราชการเพ่ือประชุม ฝึกอบรม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือ  
ไปติดต่อราชการ รวมถึงการฝึกอบรมเพ่ือการพัฒนาองค์ความรู้
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       
ให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการและพนักงาน    
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ

เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่4) พ.ศ. 2561 

2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
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งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 152,000 บาท 

 งบด าเนินงาน รวม 152,000 บาท 

  ค่าตอบแทน รวม 50,000 บาท 

  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 50,000 บาท 

    - เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนหรือค่าป่วยการให้กับอาสาสมัคร
ป้องกันภายฝ่ายพลเรือนที่ได้รับค าสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ 
เช่น การรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุ อุบัติภัย และอ านวยความ
สะดวกแก่ประชาชนในช่วงเทศกาลต่าง ๆ เช่น เทศกาลปีใหม่ 
เทศกาลสงกรานต์ ฯลฯ 

- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเดินทางไปราชการ

ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 
4) พ.ศ. 2561,  

2) ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แห่งชาติว่าด้วยค่าใช้จ่ายของอาสาสมัครในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560  

3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนของ อปท. พ.ศ.2560  

   

  ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท 

  
รายจ่ายเกี่ยวเนื่ องกับการปฏิบัติราชการที่ ไม่ เข้าลักษณะรายจ่าย          
งบรายจ่ายอ่ืน ๆ 

   

   โครงการซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ านวน 25,000 บาท 

    - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรมตามโครงการซักซ้อมแผน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร 
ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ  

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น    
พ.ศ.2557 และหนังสือสั่งการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

- ปรากฏตามแผนพัฒ นาท้องถิ่น  (พ .ศ .2561 -2565 )       
ฉบับทบทวน ล าดับที่ 3 หน้าที่ 68 

   

   โครงการป้องกันปัญหาไฟป่าและปัญหาหมอกควัน จ านวน 2,000 บาท 

    - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรมตามโครงการป้องกัน
ปัญหาไฟป่าและปัญหาหมอกควัน เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร 
ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น    
พ.ศ.2557 และหนังสือสั่งการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

- ปรากฏตามแผนพัฒ นาท้องถิ่น  (พ .ศ .2561 -2565 )       
ฉบับทบทวน ล าดับที่ 5 หน้าที่ 68 
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   โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง จ านวน 25,000 บาท 

    - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรมตามโครงการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง  

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย     
พ.ศ.2561 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 

- ปรากฏตามแผนพัฒ นาท้องถิ่น  (พ .ศ .2561 -2565 )     
เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที ่7/2564 ล าดับที ่2 หน้าที ่16 

   

   โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุบนท้องถนนและให้บริการประชาชน จ านวน 10,000 บาท 

    - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรมตามโครงการลดอุบัติเหตุ
บนท้ องถนนและให้ บริการประชาชน  เช่น ค่ าตอบแทน         
การปฏิบัติงาน ค่าจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ วัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ 

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด     
ที่มท 0804.5/ว 1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557 เรื่อง 
มาตรการในการรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยว และหนังสือ  
สั่งการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

- ปรากฏตามแผนพัฒ นาท้องถิ่น  (พ .ศ .2561 -2565 )       
ฉบับทบทวน ล าดับที่ 8 หน้าที่ 69 

   

   โครงการอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัต ิประจ า อปท. จ านวน 30,000 บาท 

    - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรมตามโโครงการอบรม    
ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจ า อปท. เช่น ค่าตอบแทน
การปฏิบัติงาน ค่าจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ วัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ 

- เป็นไปตามระเบียบและหนังสือ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 

และการเข้ ารั บการฝึ กอบรมของเจ้ าหน้ าที่ ท้ องถิ่ น          
พ.ศ.2557  

2) หนั งสื อกรมส่ งเสริมการปกครองท้ องถิ่ น  ด่ วนที่ สุ ด             
ที ่มท 0808.2/ว 440 ลงวันที ่13 กุมภาพันธ์ 2563 

- ปรากฏตามแผนพัฒ นาท้องถิ่น  (พ .ศ .2561 -2565 )    
เพ่ิมเติมครั้งที ่4/2563 ล าดับที่ 1 หน้าที่ 9 

   

  ค่าวัสดุ รวม 15,000 บาท 

  วัสดุเครื่องดับเพลิง จ านวน 15,000 บาท 

    - เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุ เครื่องดับเพลิง รายจ่ายเพ่ือให้ ได้มา       
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติ   
มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยน
สภาพไปในระยะเวลาอันสั้น และให้หมายความรวมถึงรายจ่าย
ดังต่อไป 
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1. รายจ่ายเพ่ือประกอบขึ้นใหม่  ดัดแปลง ต่อเติม หรือ
ปรับปรุงวัสดุ   

2. รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ    

3. รวมถึงรายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง 
ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น 

สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุเครื่องดับเพลิง แบ่งการพิจารณาออกเป็น      
2 ประเภท ดังนี้ 
ก. ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน

แต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อน าไป       
ใช้งานแล้วเกิดความช ารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซม    
ให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า ดังนี้ วาล์วน้ า
ดับเพลิง(เชื่อมกับรถดับเพลิง ท่อสายส่งน้ า สายดับเพลิง 
อุปกรณ์ดับไฟป่า เช่น สายฉีด ถัง ไม้ตบไฟ เป็นต้น ฯลฯ 

ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะ
เมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยน
สภ าพ ไป ในระยะเวลาอันสั้ น ไม่ ค งสภาพ เดิ ม  ดั งนี้          
ถังดับเพลิง ลูกบอลดับเพลิง ฯลฯ  

- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้   
  1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ

บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
  2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่  มท 0808.2/ว 0766    

ล ง วั น ที่  5 กุ ม ภ า พั น ธ์  2563 เ รื่ อ ง  ร ะ เบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

  3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/   
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบ
และการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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แผนงานการศึกษา 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,633,860 บาท 

 งบบุคลากร รวม 863,140 บาท 

  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 863,140 บาท 

  เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 679,780 บาท 

    - เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจ าปีและเงิน
ปรับปรุงเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจ าปี  จ านวน 2 
อัตรา โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน ดังนี้ 

 (1) ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ จ านวน 1 อัตรา 
   (2) นักวิชาการศึกษา  จ านวน 1 อัตรา 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และประกาศ ดังนี้ 

1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2542  

2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญ
และเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535  

3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น เรื่อง ก าหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที ่11) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560  

4) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่อง 
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการก าหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้น
เงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2558 

5) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่อง 
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ าย
เงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับที ่6) 

6) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดเชียงราย 
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ขององค์การบริหารส่วนต าบล (เพ่ิมเติม) พ.ศ.2559    
และหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 

   

 

  เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000 บาท 

    

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่ งของพนักงานส่วนท้องถิ่น 
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ (นักบริหารงานการศึกษา 
ระดับต้น) จ านวน 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ 3,500 บาท 
จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน 42,000 บาท 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และ

หนังสือ ดังนี้ 
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1) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 
2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. 2542 
3) พระราชบัญญั ติ เงิน เดื อนและเงินประจ าต าแหน่ ง        

พ.ศ. 2538  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2544 
4) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน  เงินปี  บ าเหน็จ 

บ านาญและเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
 

    

5) ระเบี ยบกระทรวงการคลั งว่าด้ วยการเบิ กจ่ าย เงิน
ค่ าตอบ แท น น อก เห นื อจ าก เงิน เดื อนข้ าราชการ           
และลูกจ้างประจ าส่วนราชการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2553 
ประกาศลงวันที่ 3 ธันวาคม 2553  

6) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น เรื่อง ก าหนดมาตรฐานกลางการบริหาร
บุคคลท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) 

7) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล เรื่องมาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน      
และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 7 มีนาคม 
2559 

   

  ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 117,360 บาท 

    

- เพ่ื อจ่ ายเป็ นค่ าตอบแทนพนั กงานจ้ างและเงินปรับปรุ ง
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(พนักงานจ้างตามภารกิจ) จ านวน 1 อัตรา ค านวณตั้งจ่ายไว้      
12 เดือน 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา ประกาศ       

และหนังสือ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น      

พ.ศ. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี  บ าเหน็จ 

บ านาญและเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่อง 

มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 
19 สิงหาคม 2558 

4) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ 
ว 36 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ. , 
ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง 
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  เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 24,000 บาท 

    

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวส าหรับพนักงานจ้าง   
ตามภารกิจ ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จ านวน 1 อัตรา 
โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ 12  เดือน  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา ประกาศ       

และหนังสือ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน  เงินปี  บ าเหน็จ 

บ านาญและเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่อง 

มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 
19 สิงหาคม 2558 

4) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ 
ว 36 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., 
ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง 

5) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดเชียงราย 
เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้พนักงานส่วนต าบล 
ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนต าบล
ได้รับเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 10 
สิงหาคม 2558 

   

 งบด าเนินงาน รวม 728,720 บาท 

  ค่าตอบแทน รวม 73,720 บาท 

  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 63,720 บาท 

    - เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ 
อปท. โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
(1) เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษแก่

พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง  
(2) เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการผู้ที่ ได้รับการ

แต่งตั้ งเป็นคณะกรรมการต่าง ๆ ฯลฯ ตามระเบียบ 
หนงัสือสั่งการต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง  

(3) เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนอ่ืน ๆ แก่ผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่ อปท.  

ค่าใช้จ่ายดังกล่าวสามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ ภายในวงเงิน
ที่ตั้งประมาณการไว้ส าหรับรายจ่ายประเภท ค่าตอบแทน      
ผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้  
1) ระ เบี ยบ กระท รวงมห าด ไท ย  ว่ าด้ วยก ารก าห น ด            

เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ    
เป็ น เงิน รางวั ล ป ระจ าปี แ ก่ พ นั ก งาน ส่ วน ท้ อ งถิ่ น              
ให้ เป็ นรายจ่ าย อ่ืนขององค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น        
พ.ศ. 2557 และหนังสือสั่งการอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 

2) หนั งสือกรมส่ งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่ วนที่ สุ ด          
ที ่มท 0808.2/ว 1966 ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ.2560 

  ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
 
 
 

จ านวน 10,000 บาท 

    - เพ่ือจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ให้กับพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างที่ ได้รับอนุมัติ      
ให้ปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการปกติ หรือวันหยุดราชการ   

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

   

  ค่าใช้สอย รวม 550,000 บาท 

  รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ    

   รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 400,000 บาท 

    

- เพ่ือจ่ายเป็นค่ารายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการต่าง ๆ เช่น ค่าจ้าง
เอกชนด าเนินงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น, ค่าใช้จ่าย  
ในการเผยแพร่หรือการประชาสัมพันธ์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น , ค่าโล่  ใบประกาศเกียรติคุณ ค่ากรอบใบประกาศ
เกียรติคุณ  ส าหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น  หรือผู้ ให้ความ
ช่วยเหลือ หรือควรได้รับการยกย่องจากทางราชการ , ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ, ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ, 
ค่าจ้างเหมาบริการที่เป็นการจ้างให้ผู้รับจ้างท าการอย่างหนึ่ง
อย่างใด ซึ่งมิใช่เป็นการประกอบดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์ 
สิ่งก่อสร้างอย่างใด และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง, 
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก(ที่ ไม่ เข้าลักษณะที่ดิน      
และสิ่งก่อสร้าง) ฯลฯ    
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้  

1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 
2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 

2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 

3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2562  
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4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลง
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลง
วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การด าเนินการ
จ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลง
วันที่  22 มีนาคม 2564  เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา
ค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีที่ เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ  และค่า
สาธารณูปโภค 

7) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/      
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จ านวน 10,000 บาท 

    - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ดังนี้ 
(1) ค่ารับรอง (รายจ่ายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรองขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น) 
(2) ค่าใช่จ่ายในการเตรียมการ ระหว่างการรับเสด็จ ส่งเสด็จ หรือ

เกี่ยวเนื่องกับการรับเสด็จ ส่งเสด็จ พระมหากษัตริย์ พระ
ราชินี พระบรมวงศานุวงศ์  

(3) ค่าพานพุ่มดอกไม้ พานประดับพุ่มดอกไม้ พานพุ่มเงินพุ่มทอง 
กรวยดอกไม้ พวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือพวง
มาลา ส าหรับอนุสาวรีย์ หรือการใช้ในการจัดงาน การจัด
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสต่างๆ  

(4) ค่าใช่จ่ายในการจัดประชุมราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและให้หมายความรวมถึง การประชุมราชการทางไกล
ผ่านดาวเทียม  เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารใน
กรณีที่มีการประชุมคาบเกี่ยวมื้ออาหาร ค่าเช่าห้องประชุม 
ค่าใช่จ่ายอ่ืนๆ ที่จ าเป็น เป็นต้น  

(5) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ส าหรับกรณีหน่วยงาน
อ่ืนหรือบุคคลภายนอกเข้าดูงานหรือเยี่ยมชมองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น หรือ กรณีการตรวจเยี่ยมหรือตรวจราชการ    
การแถลงข่าวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นการมอบเงิน
หรือสิ่งของบริจาคให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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(6) ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี/ราชพิธีต่าง ๆ  รวมถึงค่าใช้จ่าย 
ในการประชาสัมพันธ์เชิญชวนหรืออ านวยความสะดวก   
ให้กับประชาชนเพ่ือมาร่วมงานรัฐพิธีและพระราชพิธีต่าง ๆ     

(7) ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดอาคารต่าง ๆ   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา ระเบียบ        

และหนังสือ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล   

พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ

ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 

3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 

4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2562  

5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 
5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย      
ว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

6) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/      
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  
รายจ่ายเกี่ยวเนื่ องกับการปฏิบัติราชการที่ ไม่ เข้าลั กษณะรายจ่าย           
งบรายจ่ายอ่ืน ๆ 

   

   ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 20,000 บาท 

    - เพ่ือจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร ได้แก่ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ 
รวมถึงค่าเช่ายานพาหนะ ค่าเชื้อเพลิงหรือพลังงานส าหรับ
ยานพาหนะ ค่าระวางรถบรรทุก ค่าจ้างคนหาบหาม และอ่ืน ๆ 
ท านองเดียวกัน ค่าพาหนะรับจ้างข้ามเขตจังหวัด เงินชดเชย     
ค่าขนย้ายสิ่ งของส่วนตัวในการเดินทางไปราชการประจ า          
ในราชอาณาจักร และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็นต้องจ่ายในการ
เดินทางไปราชการ ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหาร      
ส่วนต าบล พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง หรือบุคคล .
คณะบุคคล ที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการ     
เพ่ือประชุม ฝึกอบรม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือไปติดต่อราชการ 
รวมถึ งการฝึ กอบรมเพ่ื อการพัฒนาองค์ ความรู้ เกี่ ยวกับ           
การปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ผู้บริหาร 
สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการและพนักงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

   



วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 10:05:23        หน้า 68/121 
 

 

    - เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 

2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

3) ระเบี ยบกระทรวงมหาดไทย ว่ าด้ วยค่ าใช้ จ่ ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2562 

   

   โครงการพัฒนาทักษะศักยภาพเด็กและเยาวชน จ านวน 20,000 บาท 

    - เพ่ื อจ่ าย เป็ นค่ า ใช้ จ่ ายต่ าง  ๆ  ในการด า เนิ นกิ จกรรม          
ตามโครงการพัฒนาทักษะศักยภาพเด็กและเยาวชน เช่น       
ค่าวิทยากร ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม      
ป้ายประชาสัมพันธ์ วัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ.2557 และหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 

- ปรากฏตามแผนพัฒ นาท้ องถิ่ น  (พ .ศ .2561 - 2565)      
ฉบับทบทวน ล าดับที่ 15 หน้าที่ 49 

   

   โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรกองการศึกษาฯ จ านวน 30,000 บาท 

    - เพ่ื อจ่ าย เป็ นค่ า ใช้ จ่ ายต่ าง  ๆ  ในการด า เนิ นกิ จกรรม          
ตามโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรกองการศึกษาฯ 
เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม 
ป้ายประชาสัมพันธ์ วัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ.2557 และหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 

- ปรากฏตามแผนพัฒ นาท้ องถิ่ น  (พ .ศ .2561 - 2565)      
ฉบับทบทวน ล าดับที่ 13 หน้าที่ 49 

   

   โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปกครอง ศพด.อบต.ป่าก่อด า จ านวน 10,000 บาท 

    - เพ่ื อจ่ าย เป็ นค่ า ใช้ จ่ ายต่ าง  ๆ  ในการด า เนิ นกิ จกรรม          
ตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปกครอง ศพด.อบต.ป่าก่อด า 
เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม 
ป้ายประชาสัมพันธ์ วัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ.2557 และหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 

- ปรากฏตามแผนพัฒ นาท้ องถิ่ น  (พ .ศ .2561 - 2565)            
ฉบับทบทวน ล าดับที่ 12 หน้าที่ 49 

   



วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 10:05:23        หน้า 69/121 
 

 

   โครงการเรียนรู้สืบสานวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น จ านวน 30,000 บาท 

    - เพ่ื อจ่ าย เป็ นค่ า ใช้ จ่ ายต่ าง  ๆ  ในการด า เนิ นกิ จกรรม          
ตามโครงการเรียนรู้สืบสานวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
เช่น ค่าตกแต่งสถานที่  จ้างเหมาท าความสะอาด ค่าเช่า        
ค่าติดตั้งรื้อถอน  ค่าวัสดุอุปกรณ ์ฯลฯ 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ.2557 และหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 

- ปรากฏตามแผนพัฒ นาท้ องถิ่ น  (พ .ศ .2561 - 2565)            
ฉบับทบทวน ล าดับที่ 16 หน้าที่ 49 

   

   โครงการสายใยรัก 3 วัย จ านวน 10,000 บาท 

    - เพ่ื อจ่ าย เป็ นค่ า ใช้ จ่ ายต่ าง  ๆ  ในการด า เนิ นกิ จกรรม           
ตามโครงการสายใยรัก 3 วัย เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหารกลางวัน 
อาหารว่างและเครื่องดื่ม ป้ายประชาสัมพันธ์ วัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ.2557 และหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 

- ปรากฏตามแผนพัฒ นาท้ องถิ่ น  (พ .ศ .2561 - 2565)            
ฉบับทบทวน ล าดับที่ 5 หน้าที่ 47 

   

  ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 20,000 บาท 

    - เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สิน เพ่ือให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ ฯลฯ 

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล

พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย

อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 

3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2562  

4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766      
ล ง วั น ที่  5  กุ ม ภ า พั น ธ์  2 5 6 3  เรื่ อ ง  ร ะ เบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ 
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบ
และการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

- ปรากฏตามแผนพัฒ นาท้ องถิ่ น  (พ .ศ .2561 - 2565)            
ฉบับทบทวน ล าดับที่ 19 หน้าที่ 67 
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  ค่าวัสดุ รวม 105,000 บาท 

  วัสดุส านักงาน จ านวน 50,000 บาท 

    - เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงาน รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งของ   
ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้
งานไม่ยืนนาน สิ้น เปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไป        
ในระยะเวลาอันสั้น และให้หมายความรวมถึงรายจ่ายดังต่อไป 
1. รายจ่ายเพ่ือประกอบขึ้นใหม่  ดัดแปลง ต่อเติม หรือ

ปรับปรุงวัสดุ   
2. รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษา

ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ    
3. รวมถึงรายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง 

ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น 
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุส านักงาน แบ่งการพิจารณาออกเป็น      
2 ประเภท ดังนี้ 
ก. ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน

แต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อน าไป       
ใช้งานแล้วเกิดความช ารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซม    
ให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า ดังนี้ หนังสือ 
เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก       
ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้าอ้ี
พลาสติก ตรายาง ที่ถูพ้ืน ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม 
เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน 
แผนที่ พระบรมยาลักษณ์ แผงปิดประกาศ แผ่นป้ายชื่อ
ส านักงาน หรือหน่วยงาน หรือแผ่นป้ ายต่าง ๆ ที่ ใช้          
ในส านักงาน มู่ลี่ ม่านปรับแสง(ต่อผื่น) พรม(ต่อผืน) นาฬิกา
ตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป พระบรมรูปจ าลอง กระเป๋า 
ตาชั่งขนาดเล็ก ผ่าใบติดตั้งในส านักงาน ผ้าใบเต้นท์ขนาดใหญ่ 
ตู้ยาสามัญประจ าบ้าน แผงกันห้องแบบรื้อถอนได้ (Partition) 
ฯลฯ  

ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะ
เมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยน
สภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดังนี้ กระดาษ 
หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ ายาลบค าผิด เทปกาว      
ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก     
น้ าหมึกปรินท์ เทป พี วี ซี แบบใส  น้ ายาลบกระดาษไข    
ไม้บรรทัด คลิป ตัวเย็บกระดาษ เข็มหมุด กระดาษคาร์บอน 
กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ      
แบบพิมพ์ ผ้าส าลี ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ ของใช้
ในการบรรจุหีบห่อ น้ ามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ าดื่มส าหรับบริการ
ประชาชนในส านักงาน พวงมาลา พวงมาลัย กรวยดอกไม้ 
ฯลฯ      

   



วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 10:05:23        หน้า 71/121 
 

 

- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้   
  1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ

บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
  2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่  มท 0808.2/ว 0766    

ล ง วั น ที่  5 กุ ม ภ า พั น ธ์  2563 เ รื่ อ ง  ร ะ เบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

  3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/   
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบ
และการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 10,000 บาท 

    - เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุ ไฟฟ้าและวิทยุ  รายจ่ายเพ่ือให้ได้มา      
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติ    
มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไป        
ในระยะเวลาอันสั้น และให้หมายความรวมถึงรายจ่ายดังต่อไป 
1. รายจ่ายเพ่ือประกอบขึ้นใหม่  ดัดแปลง ต่อเติม หรือ

ปรับปรุงวัสดุ   
2. รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษา

ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ    
3. รวมถึงรายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง 

ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น 
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ แบ่งการพิจารณาออกเป็น      
3 ประเภท ดังนี้ 
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน

แต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อน าไปใช้งาน
แล้วเกิดความช ารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้
ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า ดังนี้  ไมโครโฟน ขาตั้ง
ไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัด
แรงดันไฟฟ้า มาตรส าหรับตรวจวงจรไฟฟ้า เครื่องประจุไฟ 
โคมไฟ โทรโข่ง ไม้ชักฟิวส์ ไมค์ลอยพร้อมเครื่องส่งสัญญาณ 
ฯลฯ 

ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะ
เมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยน
สภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดังนี้  ฟิวส์     
เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดไฟ        
เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดวิทยุ   
ทรานซิต เตอร์และชิ้นส่ วนวิทยุ  ลูกถ้วยสายอากาศ             
รีซีสเตอร์ มูฟวิ่งคอยส์คอมเดนเซอร์ ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์ 
เบรกเกอร์  สายอากาศหรือ เสาอากาศส าหรับวิทยุ 
เครื่องรับโทรทัศน์ จานรับสัญญาณดาวเทียม แบตเตอร์รี่ 
โซล่าเซลล์ กล่องรับสัญญาณ ฯลฯ    
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ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ สิ่งของที่เป็น
อุปกรณ์ ประกอบหรืออะไหล่ส าหรับการซ่อมแซม
บ ารุงรักษาทรัพย์สินให้คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการ
ซ่อมบ ารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้ 
ดอกล าโพง ฮอร์นล าโพง  แผงวงจร ผังแสดงวงจรต่างๆ 
แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ 

- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้   
  1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ

บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
  2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่  มท 0808.2/ว 0766     

ล ง วั น ที่  5 กุ ม ภ า พั น ธ์  2563 เ รื่ อ ง  ร ะ เบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

  3) หนั งสื อกรมส่ งเสริมการปกครองท้ องถิ่ น  ที่  มท 
0808.2/   ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง 
รูป แบ บ และการจ าแน กป ระ เภ ท รายรั บ  – รายจ่ าย 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  วัสดุก่อสร้าง จ านวน 10,000 บาท 

    - เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งของ      
ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น และให้หมายความรวมถึงรายจ่ายดังต่อไป 
1. รายจ่ายเพ่ือประกอบขึ้นใหม่  ดัดแปลง ต่อเติม หรือ

ปรับปรุงวัสดุ   
2. รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษา

ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ    
3. รวมถึงรายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง 

ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น 
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุก่อสร้าง แบ่งการพิจารณาออกเป็น        
3 ประเภท ดังนี้ 
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะ

คงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อ
น าไปใช้งานแล้วเกิดความช ารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซม
ให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า ดังนี้ ไม้ต่างๆ 
ค้อน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน กบไสไม้ เทป
วัดระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก เช่น ตลับเมตร ลูกดิ่ง สว่าน    
โถส้ วม อ่างล้ างมือ ราวพาดผ้า หน้ ากาใส่ เชื่ อมเหล็ก      
เครื่องยิงตะปู นั่งร้าน ฯลฯ 
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ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะ
เมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยน
สภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดังนี้ น้ ามันทาไม ้
ทินเนอร์ สี ปูนซีเมนต์ ทราย ยางมะตอย อิฐหรือซีเมนต์
บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู เหล็กเส้น แปรงทาสี ปูนขาว 
แผ่นดินเหนียมสังเคราะห์     

ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ สิ่งของที่เป็น
อุปกรณ์ ประกอบหรืออะไหล่ส าหรับการซ่อมแซม
บ ารุงรักษาทรัพย์สินให้คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการ
ซ่อมบ ารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้  
ท่อน้ าและอุปกรณ์ประปา ท่อต่าง ๆ ท่อน้ าบาดาล ฯลฯ 

- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ

บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่  มท 0808.2/ว 0766      

ล ง วั น ที่  5 กุ ม ภ า พั น ธ์  2563 เ รื่ อ ง  ร ะ เบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/   
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบ
และการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

  วัสดุการเกษตร จ านวน 10,000 บาท 

    - เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งของ    
ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น และให้หมายความรวมถึงรายจ่ายดังต่อไป 
1. รายจ่ายเพ่ือประกอบขึ้นใหม่  ดัดแปลง ต่อเติม หรือ

ปรับปรุงวัสดุ   
2. รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษา

ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ    
3. รวมถึงรายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง 

ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น 
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุยานพาหนะและขนส่ง แบ่งการพิจารณา
ออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะ

คงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อ
น าไปใช้งานแล้วเกิดความช ารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซม
ให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า ดังนี้  เคียว 
สปริงเกลอร์ (Sprinkler) จอบหมุน จานพรวน ผานไถกระทะ 
คราดซี่พรวนดินระหว่างแถว เครื่องดักแมลง ตะแรงร่อน  
เบนโธส อวน (ส าเร็จรูป) กระชัง มีดตัดต้นไม ้ฯลฯ 
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ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะ
เมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยน
สภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม  ดังนี้  ปุ๋ย       
ยาป้องกันและก าจัดศัตรูพืชและสัตว์ อาหารสัตว์ พืชและสัตว์ 
พันธุ์สัตว์ปีกและสัตว์น้ า น้ าเชื้อพันธุ์สัตว์ วัสดุเพาะช า 
อุปกรณ์ในการขยายพันธ์พืช เช่น ใบมีด เชือก ผ้าใบหรือ
ผ้าพลาสติก หน้ากากป้องกันแก๊สพิษ ฯลฯ 

ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ สิ่งของที่เป็น
อุปกรณ์ ประกอบหรืออะไหล่ส าหรับการซ่อมแซม
บ ารุงรักษาทรัพย์สินให้คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการ
ซ่อมบ ารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง ดังนี้  หัวกะโหลกดูดน้ า 
ฯลฯ 

- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ

บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่  มท 0808.2/ว 0766      

ล ง วั น ที่  5 กุ ม ภ า พั น ธ์  2563 เ รื่ อ ง  ร ะ เบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/   
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบ
และการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 25,000 บาท 

    - เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  รายจ่ายเพ่ือให้ ได้มา         
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุ
การใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไป       
ในระยะเวลาอันสั้น และให้หมายความรวมถึงรายจ่ายดังต่อไป 
1. รายจ่ายเพ่ือประกอบขึ้นใหม่  ดัดแปลง ต่อเติม หรือ

ปรับปรุงวัสดุ   
2. รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษา

ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ    
3. รวมถึงรายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง 

ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น 
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุคอมพิวเตอร์ แบ่งการพิจารณาออกเป็น  
3 ประเภท ดังนี้ 
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ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อน าไปใช้งาน
แล้วเกิดความช ารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้
ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า ดังนี้ แผ่นบันทึกข้อมูล ฯลฯ 

ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะ
เมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยน
สภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดังนี้ อุปกรณ์
บันทึกข้อมูล (Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact 
Disc, Digital Video Disc, Flash Drive) เท ป บั น ทึ ก ข้ อมู ล 
(ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัวพิมพ์ 
หรือแถบพิมพ์ส าหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก
ส าหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ สายเคเบิล ฯลฯ   

ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ สิ่งของที่เป็น
อุปกรณ์ ประกอบหรืออะไหล่ส าหรับการซ่อมแซม
บ ารุงรักษาทรัพย์สินให้คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการ
ซ่อมบ ารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้ 
หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ ซีดีรอมไดร์ฟ แผ่นกรองแสง 
แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ (Key board) เมนบอร์ด 
(Main Board) เมมโมรี่ชิป (MeMory Chip) เช่น Ram คัตซีทฟีเดอร์ 
(Cut Sheet Feeder) เมาส์ (Mouse) พรินเตอร์สวิตชิ่งบ๊อกซ์ 
(Printer Switching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) 
แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Card) Ethernet Card, Lan Card,  
Sound Card) เป็นต้น เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ 
เช่น แบบดิสเกตต์ (Diskette) แบบฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk) 
แบบซีดีรอม (CD ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นต้น 
เราเตอร์ (Router) ฯลฯ   

- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ

บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่  มท 0808.2/ว 0766      

ล ง วั น ที่  5 กุ ม ภ า พั น ธ์  2563 เ รื่ อ ง  ร ะ เบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/   
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบ
และการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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 งบลงทุน รวม 42,000 บาท 

  ค่าครุภัณฑ ์ จ านวน 42,000 บาท 

  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์    

   จดัซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก ส าหรับงานประมวลผล จ านวน 22,000 บาท 

    - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก ส าหรับงาน
ประมวลผล จ านวน 1  เครื่อง โดยมี รายละเอียดแ ละ
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการ
จัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 
2563 ดังนี้ 

   - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 
core) จ านวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง 
หรือดีกว่า ดังนี้ 

 1) ในกรณีที่มีหน่วยความจ า แบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB ต้องมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 2.3 GHz และ
มีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing 
Unit) ไม่น้อยกว่า 10 แกน หรือ 

     2) ในกรณีท่ีมีหน่วยความจ า แบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB ต้องมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 1.8 GHz และ
มี เทคโน โลยี เพ่ิ มสัญ ญาณ นาฬิ กาได้ ในกรณี ที่ ต้ องใช้
ความสามารถในการประมวลผลสูง 

- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาด
ไม่น้อยกว่า 8 GB 

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุ  
ไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จ านวน 1 หน่วย 

- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 
Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว 

- มีช่ องเชื่ อมต่อ  ( Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่ า      
ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 

- มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มี ช่ อ ง เชื่ อมต่ อ ระบ บ เค รือข่ าย  (Network Interface)       

แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง 

- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) 
และ Bluetooth 
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- เป็ น ไปตามหนั งสื อกรมส่ ง เส ริมการปกครองท้ อ งถิ่ น             
ที่  มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่  28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

- ป รากฏ ต าม แผ น พั ฒ น าท้ อ งถิ่ น  (พ .ศ .2561-2565)       
ฉบับทบทวน ล าดับที่ 5 หน้าที่ 75 

   จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า จ านวน 20,000 บาท 

    - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ 
LED ขาวด า ราคา 10 ,000 บาท จ านวน 2 เครื่อง โดยมี
รายละเอียดและคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ 
ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ดังนี้ 
- เป็ น อุป กรณ์ ที่ มี ค ว ามสามารถ เป็ น  Printer, Copier, 

Scanner, และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 28 

หน้าต่อนาที (ppm) 
- มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 256 MB 
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 ได้ 
- มี ค ว าม ล ะ เอี ย ด ใน ก า ร ส แ ก น สู ง สุ ด  ไม่ น้ อ ย ก ว่ า 

1,200x1,200 dpi 
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) 
- สามารถถ่ายส าเนาเอกสารได้ 
- สามารถท าส าเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 ส าเนา 
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ 
- มีช่องเชื่ อมต่อ ( Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า 

จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 

10/100 Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 

- เป็ น ไปตามหนั งสื อกรมส่ ง เส ริมการปกครองท้ อ งถิ่ น             
ที่  มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่  28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

- ป รากฏ ต าม แผ น พั ฒ น าท้ อ งถิ่ น  (พ .ศ .2561-2565)       
ฉบับทบทวน ล าดับที่ 5 หน้าที่ 75 
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 2,639,500 บาท 

 งบบุคลากร รวม 839,400 บาท 

  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 839,400 บาท 

  เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 636,000 บาท 

    - เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนท้องถิ่นประจ าปี   
และเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจ าปี
ต าแหน่ง คร ูจ านวน 2 อัตรา ค านวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน  

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และประกาศ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการก าหนดให้ เงิน

ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นรายจ่ายที่ อปท. อาจจ่ายได ้พ.ศ.
2559 

2) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/  ว 
138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
การค านวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลของ 
อปท. 

   

  เงินวิทยฐานะ จ านวน 42,000 บาท 

    - เพ่ือจ่ายเป็นเงินวิทยะฐานะส าหรับต าแหน่งครูที่มีใบประกอบ
วิชาชีพ จ านวน 1 อัตรา โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน 

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ เงินเดือน  เงินวิทยฐานะและ       
เงินประจ าต าแหน่งข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา 
(ฉบับที ่2) พ.ศ. 2554 

   

  ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 161,400 บาท 

    

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุง
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ต าแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก(พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ) จ านวน 1 อัตรา ค านวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา ประกาศ       

และหนังสือ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น      

พ.ศ. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงิน เดือน เงินปี  บ าเหน็จ 

บ านาญและเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่อง 

มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 
19 สิงหาคม 2558 

4) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ 
ว 36 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ. , 
ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง 
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 งบด าเนินงาน รวม 1,149,100 บาท 

  ค่าตอบแทน รวม 86,450 บาท 

  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 66,450 บาท 

    - เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษแก่
พนักงานส่วนต าบล 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการก าหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจ าปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอ่ืนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และหนังสือสั่งการ
ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง  

   

  เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร    

   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า จ านวน 20,000 บาท 

    - เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วน
ต าบลตามสิทธิที่ควรจะได้รับ 

- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้ 
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร 

พ.ศ. 2562 
2) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ

เกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ

การศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 
4) หนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 257  

ลงวันที่  28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตรา       
เงินบ ารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน 

5) หนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.5/ว 371    
ลงวันที่ 22 กันยายน 2560 เรื่อง แนวทางการเบิกจ่ายเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร กรณีบุตรของผู้มีสิทธิ
เปลี่ยนประเภทสถานศึกษาในระหว่างปีการศึกษา  

6) หนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.53/ว 222 
ลงวันที่ 12 มกราคม 256 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบ ารุง
การศึกษาและค่าเล่าเรียนในสถานศึกษาของเอกชนประเภท
อาชีวศึกษา 
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  ค่าใช้สอย รวม 612,650 บาท 

  
รายจ่ายเกี่ยวเนื่ องกับการปฏิบัติราชการที่ ไม่ เข้าลักษณะรายจ่าย           
งบรายจ่ายอ่ืน ๆ 

   

   ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 30,000 บาท 

    - เพ่ือจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร ได้แก่ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ 
รวมถึงค่าเช่ายานพาหนะ ค่าเชื้อเพลิงหรือพลังงานส าหรับ
ยานพาหนะ ค่าระวางรถบรรทุก ค่าจ้างคนหาบหาม และอ่ืน ๆ 
ท านองเดียวกัน ค่าพาหนะรับจ้างข้ามเขตจังหวัด เงินชดเชย     
ค่าขนย้ายสิ่ งของส่วนตัวในการเดินทางไปราชการประจ า          
ในราชอาณาจักร และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็นต้องจ่ายในการ
เดินทางไปราชการ ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหาร      
ส่วนต าบล พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง หรือบุคคล .
คณะบุคคล ที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการ     
เพ่ือประชุม ฝึกอบรม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือไปติดต่อราชการ 
รวมถึ งการฝึ กอบรมเพ่ื อการพัฒนาองค์ ความรู้ เกี่ ยวกับ           
การปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ผู้บริหาร 
สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการและพนักงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 

2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

 3) ระเบี ยบกระทรวงมหาดไทย ว่ าด้ วยค่ าใช้ จ่ ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2562 

   

   โครงการการเรียนรู้และอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น จ านวน 10,000 บาท 

    - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการด าเนินการจัดกิจกรรม    
ตามโครงการการเรียนรู้และอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น  เช่น      
ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ วัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ.2557 และหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 

- ปรากฏตามแผนพัฒ นาท้ องถิ่ น  (พ .ศ .2561 - 2565)            
ฉบับทบทวน ล าดับที่ 11 หน้าที่ 48 
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   โครงการกีฬาสีสัมพันธ์ ศพด.อบต.ป่าก่อด า จ านวน 15,000 บาท 

    - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการด าเนินการจัดกิจกรรม    
ตามโครงการกีฬาสีสัมพันธ์ ศพด.อบต.ป่าก่อด า เช่น ค่าป้าย 
ค่าตกแต่งสถานที่ จ้างเหมาท าความสะอาด ค่าเช่า ค่าติดตั้ง  
รื้อถอน ของรางวัล ค่าวัสดุอุปกรณ ์ฯลฯ 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.2559      
และหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 

- ปรากฏตามแผนพัฒ นาท้ องถิ่ น  (พ .ศ .2561 - 2565)            
ฉบับทบทวน ล าดับที่ 4 หน้าที่ 47 

   

   โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กนักเรียน ศพด.อบต.ป่าก่อด า จ านวน 15,000 บาท 

    - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการด าเนินการจัดกิจกรรม   
ตามโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กนักเรียน ศพด.อบต.ป่าก่อด า 
เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าตกแต่งจัดสถานที ่ป้ายประชาสัมพันธ์ 
ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ. 2557 และหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 

- ปรากฏตามแผนพัฒ นาท้ องถิ่ น  (พ .ศ .2561 - 2565)            
ฉบับทบทวน ล าดับที่ 7 หน้าที่ 48 

   

   โครงการวันเด็กแห่งชาติ จ านวน 10,000 บาท 

    - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการด าเนินการจัดกิจกรรม  
ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ เช่น ค่าป้าย ค่าตกแต่งสถานที่ 
จ้างเหมาท าความสะอาด ค่าเช่า ค่าติดตั้งรื้อถอน ของรางวัล 
ค่าวัสดุ อุปกรณ์ฯลฯ 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.2559 และ
หนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 

- ปรากฏตามแผนพัฒ นาท้ องถิ่ น  (พ .ศ .2561 - 2565)            
ฉบับทบทวน ล าดับที่ 10 หน้าที่ 48 
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   โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ จ านวน 20,000 บาท 

    - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการด าเนินการจัดกิจกรรม   
ตามโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ เช่น ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม วัสดุ
อุปกรณ ์ฯลฯ 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 

- ปรากฏตามแผนพัฒ นาท้ องถิ่ น  (พ .ศ .2561 - 2565)            
ฉบับทบทวน ล าดับที่ 1 หน้าที่ 47 

   

   โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ศพด.อบต.ป่าก่อด า จ านวน 15,000 บาท 

    - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการจัดกิจกรรมต่าง ๆ    
ตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ศพด.อบต.ป่าก่อด า เช่น 
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าตกแต่งจัดสถานที่ ป้ายประชาสัมพันธ์ 
ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้ง 

- ปรากฏตามแผนพัฒ นาท้ องถิ่ น  (พ .ศ .2561 - 2565)            
ฉบับทบทวน ล าดับที่ 6 หน้าที่ 48 

   

   
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่าย     
ในการจัดการเรียนการสอนส าหรับ ศพด.อบต.ป่าก่อด า) 

จ านวน 110,500 บาท 

    - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัด อบต.ป่าก่อด า จ านวน 1,700 บาท/คน 

- เป็นไปตามหนังสือ ดังนี้ 
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/    

ว 3274 ลงวันที่  19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุน
ทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/     
ว 3842 ลงวันที่  30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อม
แน วท างการจั ดท างบ ป ระมาณ รายจ่ ายป ระจ าปี           
พ.ศ. 2564 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือ
สั่งการต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 

- ปรากฏตามแผนพัฒ นาท้ องถิ่ น  (พ .ศ .2561 - 2565)            
ฉบับทบทวน ล าดับที่ 9 หน้าที่ 48 
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าใช้จ่าย       
ในการจัดการเรียนการสอนส าหรับ ศพด.อบต.ป่าก่อด า) 

จ านวน 73,450 บาท 

    - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อบต.ป่าก่อด า รายละเอียดดังนี้ 
- เพ่ือเป็นจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียน ส าหรับเด็กปฐมวัย อายุ     

3-5 ปี อัตราคนละ 200 บาท/ปี  
- เพ่ือเป็นจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียน ส าหรับเด็กปฐมวัยอายุ 

3-5 ปี อัตราคนละ 200 บาท/ปี  
- เพ่ือเป็นจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียน ส าหรับเด็กปฐมวัย

อายุ 3-5 ปี อัตราคนละ 300 บาท/ปี  
- เพ่ือเป็นจ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ส าหรับเด็กปฐมวัย

อายุ 3-5 ปี อัตราคนละ 430 บาท/ปี 
- เป็นไปตามหนังสือ ดังนี้ 

1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/    
ว 3274 ลงวันที่  19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุน
ทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/     
ว 3842 ลงวันที่  30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อม
แน วท างการจั ดท างบ ป ระมาณ รายจ่ ายป ระจ าปี           
พ.ศ. 2564 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือ
สั่งการต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 

- ปรากฏตามแผนพัฒ นาท้ องถิ่ น  (พ .ศ .2561 - 2565)            
ฉบับทบทวน ล าดับที่ 9 หน้าที่ 48 

   

   
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหาร
กลางวัน ศพด.อบต.ป่าก่อด า) 

จ านวน 308,700 บาท 

    - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาอาหารกลางวันส าหรับเด็กเล็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ป่าก่อด า จ านวน 245 วัน 

- เป็นไปตามหนังสือ ดังนี้ 
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/    

ว 3274 ลงวันที่  19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุน
ทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/     
ว 3842 ลงวันที่  30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อม
แน วท างการจั ดท างบ ป ระมาณ รายจ่ ายป ระจ าปี           
พ.ศ. 2564 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือ
สั่งการต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 

- ปรากฏตามแผนพัฒ นาท้ องถิ่ น  (พ .ศ .2561 - 2565)            
ฉบับทบทวน ล าดับที่ 8 หน้าที่ 48 
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  ค่าวัสดุ รวม 450,000 บาท 

  วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 450,000 บาท 

    - เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว รายจ่ายเพ่ือให้ได้มา     
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติ     
มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไป        
ในระยะเวลาอันสั้น และให้หมายความรวมถึงรายจ่ายดังต่อไป 
1. รายจ่ายเพ่ือประกอบขึ้นใหม่  ดัดแปลง ต่อเติม หรือ

ปรับปรุงวัสดุ   
2. รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษา

ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ    
3. รวมถึงรายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง 

ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น 
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ งานบ้านงานครัว  แบ่งการพิจารณา
ออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน

แต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อน าไปใช้งาน
แล้วเกิดความช ารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้
ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า ดังนี้   หม้อ กระทะ 
กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป มีด ถัง ถาด แก้วน้ า จานรอง 
ถ้วยชาม ช้อนส้อม กระจกเงา โอ่งน้ า ที่นอน กระโถน       
เตาไฟฟ้า เตาน้ ามัน เตารีด เครื่องบดอาหาร เครื่องตีไข่ไฟฟ้า 
เครื่องปิ้งขนมปัง กระทะไฟฟ้า หม้อไฟฟ้ารวมถึงหม้อหุงข้าว
ไฟฟ้า กระติดน้ าร้อน กระติดน้ าแข็ง ถังแก๊ส เตา สายยาง  
ฉีดน้ า อ่างล้างจาน ถังน้ า ฯลฯ 

ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะ
เมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยน
สภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดังนี้ ผงซักฟอก 
สบู่ น้ ายาดับกลิ่น แปรง ไม้กวาด เข่ง มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอก
หมอน หมอน ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ น้ าจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ 
และอาหารเสริมนม ดังนี้ 
(1)  อาหารเสริมนมส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การ
บริหารส่วนต าบลป่าก่อด า โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซื้อ
อาหารเสริม  (นม) เป็น เงิน อุดหนุนจากกรมส่งเสริม        
การปกครองท้องถิ่นส าหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า 
จ านวน 1 แห่ง จัดสรรส าหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนา   
เด็กเล็ก จ านวน 260 วัน และ อบต. ตั้งสมทบให้ 
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(2)  อาหารเสริมนมส าหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ. โดยจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายในการซื้ออาหารเสริม (นม) เป็นเงินอุดหนุน
จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นส าหรับสนับสนุน
อ าห าร เส ริ ม  (น ม ) ขอ งโร ง เรี ย น สั งกั ด ส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ) จ านวน 1 แห่ง  
(โรงเรียนบ้านโป่งมอญ) จ านวน 260 วัน  และ อบต.     
ตั้งสมทบให้   

- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ

บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่  มท 0808.2/ว 0766      

ล ง วั น ที่  5 กุ ม ภ า พั น ธ์  2563 เ รื่ อ ง  ร ะ เบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงิน
ของสถานศึกษาสั งกัดองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น       
พ.ศ. 2561 

4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท. 0816.2/   
ว 2786 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม  2562 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของ
สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2561 

5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0816.2/ 
ว 3924 ลงวันที่  8 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุน
ทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เฉพาะเทศบาลต าบล
และองค์การบริหารส่วนต าบล) 

6) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/   
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบ
และการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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 งบเงินอุดหนุน รวม 651,000 บาท 

  เงินอุดหนุน รวม 651,000 บาท 

  เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    

   ค่าอาหารกลางวัน (อุดหนุนโรงเรียนบ้านโป่งมอญ) จ านวน 546,000 บาท 

    - เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านโป่งมอญ ค่าอาหาร
กลางวันส าหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านโป่งมอญ จ านวน 130 
คน 260 วัน 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน    
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และหนังสือ     
สั่งการต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 

- ป รากฏ ต าม แผ น พั ฒ น าท้ อ งถิ่ น  (พ .ศ .2561-2565)        
ฉบับทบทวน ล าดับที่ 17 หน้าที่ 49 

   

   โครงการการศึกษานอกสถานที่ “พาน้องท่องเที่ยวไทย ไม่ไปไม่รู้" จ านวน 60,000 บาท 

    - เ พ่ื อ จ่ า ย เป็ น เ งิ น อุ ด ห นุ น โ ร ง เรี ย น บ้ า น โป่ ง ม อ ญ                 
ในการด าเนินงานตามโครงการการศึกษานอกสถานที่        
"พาน้องท่องเที่ยวไทย ไม่ไปไม่รู้" ของโรงเรียนบ้านโป่งมอญ 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน    
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และหนังสือ     
สั่งการต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 

- ป รากฏ ต าม แผ น พั ฒ น าท้ อ งถิ่ น  (พ .ศ .2561-2565)        
เพ่ิมเติมครั้งที ่4/2563 ล าดับที่ 1 หน้าที่ 8 

   

   โครงการภาษาจีนกลางพ้ืนฐานสู่ประชาคมอาเซียน จ านวน 45,000 บาท 

    - เ พ่ื อ จ่ า ย เป็ น เ งิ น อุ ด ห นุ น โ ร ง เรี ย น บ้ า น โป่ ง ม อ ญ                   
ในการด าเนินงานตามโครงการภาษาจีนกลางพ้ืนฐาน          
สู่ประชาคมอาเซียน ของโรงเรียนบ้านโป่งมอญ 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน    
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และหนังสือ     
สั่งการต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 

- ป รากฏ ต าม แผ น พั ฒ น าท้ อ งถิ่ น  (พ .ศ .2561-2565)        
เพ่ิมเติมครั้งที ่4/2563 ล าดับที่ 2 หน้าที่ 8 
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แผนงานสาธารณสุข 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 120,000 บาท 

 งบด าเนินงาน รวม 120,000 บาท 

  ค่าตอบแทน รวม 120,000 บาท 

  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 120,000 บาท 

    - เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนนักบริบาลท้องถิ่น เป็นค่าป่วยการ
ชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไป เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติ
หน้าที่ในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง ได้แก่ อาสาสมัคร
บริบาลท้องถิ่นที่มีภูมิล าเนาอยู่ใน อปท.แห่งพ้ืนที่หรือพ้ืนที่
ใกล้ เคียง ที่ ได้ รับค าสั่ งช่ วยสนับสนุนการปฏิบัติหน้ าที่          
ในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงจากผู้บริหารท้องถิ่นแห่งนั้น 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาสมัคร
บริบาลท้องถิ่นของ อปท.และการเบิกค่าใช้จ่าย พ.ศ. 2562 

- ปรากฏตามแผนพัฒ นาท้องถิ่น  (พ .ศ .2561 -2565 )         
เพ่ิมเติม ครั้งที ่6/2563 ล าดับที่ 2 หน้าที ่2 

   

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 235,000 บาท 

 งบด าเนินงาน รวม 95,000 บาท 

  ค่าใช้สอย รวม 95,000 บาท 

  
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย      
งบรายจ่ายอื่น ๆ 

   

   โครงการป้องกัน ควบคุม โรคติดต่อและไม่ติดต่อชนิดต่าง ๆ จ านวน 40,000 บาท 

    - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการด าเนินกิจกรรมตามโครงการ
ป้องกัน ควบคุม โรคติดต่อและไม่ติดต่อชนิดต่าง ๆ เช่น 
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
ค่าจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมา ฯลฯ 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย        
ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 

- ปรากฏตามแผนพัฒ นาท้องถิ่น  (พ .ศ .2561 -2565 )         
ฉบับทบทวน ล าดับที่ 1 หน้าที่ 55 

   

   โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองและหมอกควัน จ านวน 10,000 บาท 

    - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการด าเนินกิจกรรมตามโครงการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองและหมอกควัน  เช่น 
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
ค่าจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมา ฯลฯ 
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- เป็ น ไป ต าม ห นั งสื อ ก ระท รว งม ห าด ไท ย  ด่ ว น ที่ สุ ด                
ที ่มท 0808.2/ว 0533 ลงวันที่ 27 มกราคม 2563 เรื่อง 
การป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 

- ปรากฏตามแผนพัฒ นาท้องถิ่น  (พ .ศ .2561 -2565 )         
เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที ่7/2564 ล าดับที ่2 หน้าที ่15 

   โครงการยกระดับสุขอนามัยด้านอาหารและผู้ประกอบการ จ านวน 10,000 บาท 

    - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการด าเนินกิจกรรมตามโครงการ
อบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร เช่น ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดท า
ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมา ฯลฯ 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ.2557 และหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 

- ปรากฏตามแผนพัฒ นาท้องถิ่น  (พ .ศ .2561 -2565 )         
เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที ่7/2564 ล าดับที ่1 หน้าที ่15 

   

   สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า จ านวน 35,000 บาท 

    - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการด าเนินกิจกรรมตามโครงการ
สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า เช่น ค่าวัคซีน 
วัสดุอุปกรณ์  ในการฉีด ค่าส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์และ      
ขึ้นทะเบียนสัตว์ ฯลฯ 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย        
ในการจัดสวัสดิภ าพของสัตว์ของ  อปท . และหนั งสื อ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1153      
ลงวันที ่20 กุมภาพันธ์ 2562 

- ปรากฏตามแผนพัฒ นาท้องถิ่น  (พ .ศ .2561 -2565 )         
ฉบับทบทวน ล าดับที่ 4 หน้าที่ 55 

   

 
 
 
 
 

 งบเงินอุดหนุน รวม 140,000 บาท 

  เงินอุดหนุน รวม 140,000 บาท 

  เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน    

   
การด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข
(อุดหนุนคณะกรรมการชุมชน/หมู่บ้าน) 

จ านวน 140,000 บาท 

    - เพ่ื อสนั บ สนุ น การด า เนิ น งานตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่บ้านละ 20 ,000 บาท       
ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า ทั้ง 7 หมู่บ้าน 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน   
ของ อปท. พ.ศ. 2559 และหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 

- ป รากฏ ต าม แผ น พั ฒ น าท้ อ งถิ่ น  (พ .ศ .2561-2565)        
ฉบับทบทวน ล าดับที่ 6 หน้าที่ 56 

   

 



วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 10:05:23        หน้า 89/121 
 

 

แผนงานเคหะและชุมชน 

งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 35,000 บาท 

 งบด าเนินงาน รวม 35,000 บาท 

  ค่าใช้สอย รวม 35,000 บาท 

  
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย      
งบรายจ่ายอื่น ๆ 

   

   โครงการบริหารจัดการขยะต าบลป่าก่อด า จ านวน 35,000 บาท 

    - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการด าเนินกิจกรรมตามโครงการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอยต าบลป่าก่อด า เช่น  ค่าจ้างเหมา 
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่า
เอกสารประกอบ ฯลฯ 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย        
ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 

- ปรากฏตามแผนพัฒ นาท้องถิ่น  (พ .ศ .2561 -2565 )         
ฉบับทบทวน ล าดับที่ 2 หน้าที่ 62 
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวม 442,860 บาท 

 งบบุคลากร รวม 362,640 บาท 

  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 362,640 บาท 

  เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 362,640 บาท 

    - เพ่ื อจ่ าย เป็ น เงิน เดื อนพนั กงานส่ วนท้ องถิ่ นป ระจ าปี           
และเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจ าปี 
ต าแหน่ง นักพัฒนาชุมชน จ านวน 1 อัตรา โดยค านวณตั้งจ่าย
ไว้ 12 เดือน 

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา ประกาศ      
และหนังสือ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  

พ.ศ. 2542  
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญ

และเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535  
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วน

ท้องถิ่น เรื่อง ก าหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที ่11) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560  

4) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่อง 
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการก าหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้น
เงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2558 

5) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่อง 
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่าย
เงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับที ่6) 

6) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดเชียงราย 
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ขององค์การบริหารส่วนต าบล (เพ่ิมเติม) พ.ศ.2559    
และหนังสือสั่งการต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 

   

 งบด าเนินงาน รวม 80,220 บาท 

  ค่าตอบแทน รวม 60,220 บาท 

  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 30,220 บาท 

    - เพ่ือจ่ายเป็น เงินประโยชน์ตอบแทน อ่ืน เป็นกรณี พิ เศษ        
แก่พนักงานส่วนต าบล 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการก าหนด   
เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณี พิ เศษอันมีลักษณะ       
เป็นเงินรางวัลประจ าปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอ่ืน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และหนังสือ     
สั่งการต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 
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  เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร    

   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า จ านวน 30,000 บาท 

    - เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วน
ต าบลตามสิทธิที่ควรจะได้รับ 

- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้  
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร

พ.ศ. 2562 
2) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ

เกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ

การศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 
2563 

4) หนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 257
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงิน
บ ารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน 

5) หนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.5/ว 371 
ลงวันที่  22 กันยายน 2560 เรื่อง แนวทางการเบิก
จ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร กรณีบุตรของ
ผู้มีสิทธิเปลี่ยนประเภทสถานศึกษาในระหว่างปีการศึกษา  

6) หนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.53/        
ว 222 ลงวันที่ 12 มกราคม 256 เรื่อง ประเภทและ
อัตราเงินบ ารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียนในสถานศึกษาของ
เอกชนประเภทอาชีวศึกษา 

   

  ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท 

  รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ    

   รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 10,000 บาท 

    - เพ่ือจ่ายเป็นค่ารายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ เช่น ค่าจ้าง
เอกชนด าเนินงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น , ค่าใช้จ่าย
ในการเผยแพร่หรือการประชาสัมพันธ์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น, ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ, 
ค่าจ้างเหมาบริการที่เป็นการจ้างให้ผู้รับจ้างท าการอย่างหนึ่ง
อย่างใด ซึ่งมิใช่เป็นการประกอบดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์ 
สิ่งก่อสร้างอย่างใด และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง, 
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก (ที่ไม่เข้าลักษณะที่ดิน    
และสิ่งก่อสร้าง) ฯลฯ   

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล

พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่7) พ.ศ. 2562 
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2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2549 

3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  

4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766   
ล ง วั น ที่  5  กุ ม ภ า พั น ธ์  2 5 6 3  เรื่ อ ง  ร ะ เบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044    
ลงวันที่  10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การ
ด าเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมา
บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627    
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564  เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา
ค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีที่ เบิ กจ่ ายในลักษณ ะค่ าใช้ สอย  วัสดุ  และ         
ค่าสาธารณูปโภค 

7) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ 
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบ
และการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  
รายจ่ายเกี่ยวเนื่ องกับการปฏิบัติราชการที่ ไม่ เข้าลักษณะรายจ่าย          
งบรายจ่ายอ่ืน ๆ 

   

   ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 10,000 บาท 

    - เพ่ือจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร     
และนอกราชอาณาจักร ได้แก ่ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก 
ค่าพาหนะ รวมถึงค่าเช่ายานพาหนะ ค่าเชื้อเพลิงหรือพลังงาน
ส าหรับยานพาหนะ ค่าระวางรถบรรทุก ค่าจ้างคนหาบหาม 
และอ่ืน ๆ ท านองเดียวกัน ค่าพาหนะรับจ้างข้ามเขตจังหวัด 
เงินชดเชย ค่าขนย้ายสิ่งของส่วนตัวในการเดินทางไปราชการ
ประจ าในราชอาณาจักร  และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็นต้องจ่าย 
ในการเดินทางไปราชการ ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง 
หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทาง 
ไปราชการเพ่ือประชุม ฝึกอบรม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือ  
ไปติดต่อราชการ รวมถึงการฝึกอบรมเพ่ือการพัฒนาองค์ความรู้
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       
ให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการและพนักงาน    
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ

เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่4) พ.ศ. 2561 

2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

 
 
 

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 145,000 บาท 

 งบด าเนินงาน รวม 145,000 บาท 

  ค่าใช้สอย รวม 145,000 บาท 

  
รายจ่ายเกี่ยวเนื่ องกับการปฏิบัติราชการที่ ไม่ เข้าลักษณะรายจ่าย          
งบรายจ่ายอ่ืน ๆ 

   

   โครงการจัดเวทีประชาคมท้องถิ่น จ านวน 20,000 บาท 

    - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดท า      
แผนชุมชนและกิจกรรมสนับสนุนการจัดประชุมประชาคม    
แผนชุมชนการพัฒนาผู้น าชุมชนสร้างเครือข่ายองค์กรชุมชน 
และสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบบูรณาการ        
เพ่ือน าข้อมูลมาจัดท าเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น 

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่  มท 0891.4/        
ว 856 ลงวันที่  12 มีนาคม 2553 เรื่อง การสนับสนุน         
การขับเคลื่อนแผนชุมชน สู่การพัฒนาท้องถิ่นและจังหวัด   
แบบบูรณาการ และหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

- ปรากฏตามแผนพั ฒ นาท้ องถิ่ น  (พ .ศ .2561 -2565 )        
เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที ่7/2564 ล าดับที ่1 หน้าที ่17 

   

   โครงการประชาชนร่วมใจต้านภัยยาเสพติด จ านวน 20,000 บาท 

    - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการด าเนินกิจกรรมตามโครงการ
ประชาชนร่วมใจต้านภัยยาเสพติด  เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร 
ค่าอาหารกลางวัน  อาหารว่างและเครื่องดื่ม  จัดท าป้าย
ประชาสัมพันธ์ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเอกสารประกอบ ฯลฯ 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ.2557 และหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 

- ปรากฏตามแผนพั ฒ นาท้ องถิ่ น  (พ .ศ .2561 -2565 )           
ฉบับทบทวน ล าดับที ่1 หน้าที ่57 
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   โครงการเพิ่มประสิทธิภาพกลุ่มพัฒนาสตรี จ านวน 10,000 บาท 

    - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการด าเนินกิจกรรมตามโครงการ
เพ่ิมประสิทธิภาพกลุ่มพัฒนาสตรี เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร 
ค่าอาหารกลางวัน  อาหารว่างและเครื่องดื่ม  จัดท าป้าย
ประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ ์ค่าเอกสารประกอบ ฯลฯ 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ.2557 และหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 

- ปรากฏตามแผนพั ฒ นาท้ องถิ่ น  (พ .ศ .2561 -2565 )           
ฉบับทบทวน ล าดับที ่19 หน้าที ่59 

   

   โครงการส่งเสริมอาชีพส าหรับผู้สูงอายุ จ านวน 20,000 บาท 

    - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรมโครงการส่งเสริม 
อาชีพส าหรับผู้สูงอายุ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร
กลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเอกสารประกอบ ฯลฯ 

- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้ 
 1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ ายในการ

ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ.2557  

 2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/       
ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน  2562 เรื่อง ซักซ้อม
แนวท างการจั ดท างบ ป ระมาณ รายจ่ ายป ระ จ าปี           
พ .ศ .2563  ของ อปท . และหนั งสื อสั่ งการต่ าง ๆ           
ที่เก่ียวข้อง 

- ปรากฏตามแผนพั ฒ นาท้ องถิ่ น  (พ .ศ .2561 -2565 )           
ฉบับทบทวน ล าดับที ่14 หน้าที ่58 

   

   โครงการอบรมส่งเสริมศักยภาพผู้พิการ จ านวน 15,000 บาท 

    - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการด าเนินกิจกรรมตามโครงการ
อบรมส่งเสริมศักยภาพผู้พิการ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร 
ค่าอาหารกลางวัน  อาหารว่างและเครื่องดื่ม  จัดท าป้าย
ประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ ์ค่าเอกสารประกอบ ฯลฯ 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ.2557 และหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 

- ปรากฏตามแผนพั ฒ นาท้ องถิ่ น  (พ .ศ .2561 -2565 )           
ฉบับทบทวน ล าดับที ่17 หน้าที ่59 
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   โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพกลุ่มพัฒนาสตรี จ านวน 20,000 บาท 

    - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการด าเนินกิจกรรมตามโครงการ
อบรมส่งเสริมอาชีพกลุ่มพัฒนาสตรี  เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร 
ค่าอาหารกลางวัน  อาหารว่างและเครื่องดื่ม  จัดท าป้าย
ประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ ์ค่าเอกสารประกอบ ฯลฯ 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ.2557 และหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 

- ปรากฏตามแผนพั ฒ นาท้ องถิ่ น  (พ .ศ .2561 -2565 )           
ฉบับทบทวน ล าดับที ่8 หน้าที ่57 

   

   โครงการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนด้านคุณภาพ
ชีวิต 

จ านวน 40,000 บาท 

    - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการด าเนินกิจกรรมตามโครงการ
ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนด้านคุณภาพชีวิต 
เช่น เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส       
ผู้ไร้ที่พ่ึง ผู้ประสบสาธารณภัย ฯลฯ 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย     
เพ่ือช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  พ .ศ .2560 แก้ ไขเพ่ิมเติมถึ ง (ฉบับที่  2 )         
พ.ศ.2561 และหนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง 

- ปรากฏตามแผนพั ฒ นาท้ องถิ่ น  (พ .ศ .2561 -2565 )           
เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที ่7/2564 ล าดับที ่1 หน้าที ่16 
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

งานกีฬาและนันทนาการ รวม 80,000 บาท 

 งบด าเนินงาน รวม 80,000 บาท 

  ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท 

  
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย      
งบรายจ่ายอื่น ๆ 

   

   โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนต าบลป่าก่อด า จ านวน 80,000 บาท 

    - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการด าเนินกิจกรรมตามโครงการ
แข่งขันกีฬาประชาชนต าบลป่าก่อด า เช่น ค่าจัดเตรียมสถานที่ 
ตกแต่งสถานที่  ค่าวัสดุอุปกรณ์  เงินรางวัล ค่าตอบแทน
กรรมการ ฯลฯ 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.2559      
และหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 

- ปรากฏตามแผนพัฒ นาท้องถิ่น  (พ .ศ .2561 -2565 )         
ฉบับทบทวน ล าดับที่ 9 หน้าที่ 53 

   

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 108,000 บาท 

 งบด าเนินงาน รวม 100,000 บาท 

  ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท 

  
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย      
งบรายจ่ายอื่น ๆ 

   

   โครงการประเพณีลอยกระทง จ านวน 10,000 บาท 

    - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการด าเนินกิจกรรมตามโครงการ
ประเพณีลอยกระทง เช่น ค่าตกแต่งสถานที่ จ้างเหมาท าความ
สะอาด ค่าเช่า ค่าติดตั้งรื้อถอน ค่าวัสดุอุปกรณ ์ฯลฯ 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.2559 และ
หนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 

- ปรากฏตามแผนพัฒ นาท้องถิ่น  (พ .ศ .2561 -2565 )         
ฉบับทบทวน ล าดับที่ 5 หน้าที่ 52 
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   โครงการสรงน้ าพระธาตุไชยสิทธิ์ หมู่ที ่11 จ านวน 10,000 บาท 

    - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการด าเนินกิจกรรมตามโครงการ
สรงน้ าพระธาตุไชยสิทธิ์  หมู่ที่  11 เช่น ค่าตกแต่งสถานที่      
จ้างเหมาท าความสะอาด ค่าเช่า ค่าติดตั้งรื้อถอน ค่าวัสดุ
อุปกรณ ์ฯลฯ 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.2559 และ
หนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 

- ปรากฏตามแผนพัฒ นาท้องถิ่น  (พ .ศ .2561 -2565 )         
ฉบับทบทวน ล าดับที่ 4 หน้าที่ 52 

   

   โครงการสรงน้ าพระธาตุมณีนาถสันต้นม่วง หมู่ที ่3 จ านวน 10,000 บาท 

    - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการด าเนินกิจกรรมตามโครงการ
สรงน้ าพระธาตุมณีนาถสันต้นม่วง หมู่ที่  3 เช่น ค่าตกแต่ง
สถานที่ จ้างเหมาท าความสะอาด ค่าเช่า ค่าติดตั้งรื้อถอน    
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.2559     
และหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 

- ปรากฏตามแผนพัฒ นาท้องถิ่น  (พ .ศ .2561 -2565 )         
ฉบับทบทวน ล าดับที่ 2 หน้าที่ 52 

   

   โครงการสรงน้ าพระธาตุมหารัตนมงคลเจดีย์ หมู่ที ่1 จ านวน 10,000 บาท 

    - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการด าเนินกิจกรรมตามโครงการ
สรงน้ าพระธาตุมหารัตนมงคลเจดีย์ หมู่ที่ 1 เช่น ค่าตกแต่ง
สถานที่ จ้างเหมาท าความสะอาด ค่าเช่า ค่าติดตั้งรื้อถอน    
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.2559     
และหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 

- ปรากฏตามแผนพัฒ นาท้องถิ่น  (พ .ศ .2561 -2565 )         
ฉบับทบทวน ล าดับที่ 1 หน้าที่ 52 
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   โครงการสรงน้ าพระธาตุหมอกมุงเมือง หมู่ที ่4 จ านวน 10,000 บาท 

    - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการด าเนินกิจกรรมตามโครงการสรงน้ า
พระธาตุหมอกมุงเมือง หมู่ที่ 4 เช่น ค่าตกแต่งสถานที่ จ้างเหมา
ท าความสะอาด ค่าเช่า ค่าติดตั้งรื้อถอน ค่าวัสดุอุปกรณ ์ฯลฯ 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.2559     
และหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 

- ปรากฏตามแผนพัฒ นาท้องถิ่น  (พ .ศ .2561 -2565 )         
ฉบับทบทวน ล าดับที่ 3 หน้าที่ 52 

   

   โครงการสืบสานจัดงานประเพณีหล่อเทียนพรรษา จ านวน 30,000 บาท 

    - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการด าเนินกิจกรรมตามโครงการสืบสาน
จัดงานประเพณีหล่อเทียนพรรษา เช่น ค่าตกแต่งสถานที่ จ้างเหมา
ท าความสะอาด ค่าเช่า ค่าติดตั้งรื้อถอน ค่าวัสดุอุปกรณ ์ฯลฯ 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.2559     
และหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 

- ปรากฏตามแผนพัฒ นาท้องถิ่น  (พ .ศ .2561 -2565 )         
ฉบับทบทวน ล าดับที่ 7 หน้าที่ 52 

   

   โครงการอบรมคุณธรรมน าชีวิต จ านวน 20,000 บาท 

    - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการด าเนินกิจกรรมตามโครงการอบรม
คุณธรรมน าชีวิต เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารกลางวัน 
อาหารว่างและเครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย      
ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 

- ปรากฏตามแผนพัฒ นาท้องถิ่น  (พ .ศ .2561 -2565 )         
ฉบับทบทวน ล าดับที่ 8 หน้าที่ 52 

   

 งบเงินอุดหนุน รวม 8,000 บาท 

  เงินอุดหนุน รวม 8,000 บาท 

  เงินอุดหนุนส่วนราชการ    

   
โครงการสืบสานประเพณีนมัสการและสรงน้ าพระธาตุดอยตุง 
ประจ าปี 2565 

จ านวน 8,000 บาท 

    - เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย 
ในการด าเนินงานตามโครงการสืบสานประเพณีนมัสการ     
และสรงน้ าพระธาตุดอยตุง ประจ าปี 2565 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน   
ของ อปท. พ.ศ. 2559 และหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 

- ป รากฏ ต าม แผ น พั ฒ น าท้ อ งถิ่ น  (พ .ศ .2561-2565)        
เพ่ิมเติมครั้งที ่7/2564 ล าดับที่ 1 หน้าที่ 14 
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 2,092,860 บาท 

 งบบุคลากร รวม 1,196,640 บาท 

  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,196,640 บาท 

  เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 773,280 บาท 

    - เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจ าปีและเงิน
ปรับปรุงเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจ าปี  จ านวน 2 
อัตรา โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน ดังนี้ 

 (1) ผู้อ านวยการกองช่าง จ านวน 1 อัตรา 
   (2) นายช่างโยธา จ านวน 1 อัตรา 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และประกาศ ดังนี้ 

1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2542  

2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญ
และเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535  

3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น เรื่อง ก าหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที ่11) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560  

4) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่อง 
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการก าหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้น
เงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2558 

5) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่อง 
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่าย
เงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับที ่6) 

6) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดเชียงราย 
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ขององค์การบริหารส่วนต าบล (เพ่ิมเติม) พ.ศ.2559    
และหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 

   

 

  เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000 บาท 

    

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่ งของพนักงานส่วนท้องถิ่น 
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) 
จ านวน 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ 3,500 บาท จ านวน 12 
เดือน เป็นเงิน 42,000 บาท 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และ

หนังสือ ดังนี้ 
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1) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 
2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. 2542 
3) พระราชบัญญั ติ เงิน เดื อนและเงินประจ าต าแหน่ ง        

พ.ศ. 2538  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2544 
4) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี  บ าเหน็จ 

บ านาญและเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
 

    

5) ระเบี ยบกระทรวงการคลั งว่าด้ วยการเบิ กจ่ าย เงิน
ค่ าตอบ แท น น อก เห นื อจ าก เงิน เดื อนข้ าราชการ           
และลูกจ้างประจ าส่วนราชการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2553 
ประกาศลงวันที่ 3 ธันวาคม 2553  

6) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น เรื่อง ก าหนดมาตรฐานกลางการบริหาร
บุคคลท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) 

7) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล เรื่องมาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน      
และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 7 มีนาคม 
2559 

   

  ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 333,360 บาท 

    

- เพ่ื อจ่ ายเป็ นค่ าตอบแทนพนั กงานจ้ างและเงินปรับปรุ ง
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน ดังนี้ 

 (1) ผูช้่วยเจา้พนักงานธุรการ  จ านวน 1 อัตรา 
  (พนักงานจ้างตามภารกิจ) 
   (2) คนงานทั่วไป (พนักงานจา้งทัว่ไป) จ านวน 2 อัตรา 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา ประกาศ       

และหนังสือ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น      

พ.ศ. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี  บ าเหน็จ 

บ านาญและเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่อง 

มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 
19 สิงหาคม 2558 

4) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ 
ว 36 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ. , 
ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง 
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  เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 48,000 บาท 

    

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวส าหรับพนักงานจ้าง   
โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ 12  เดือน ดังนี้ 

 (1) ผูช้่วยเจา้พนักงานธุรการ  จ านวน 1 อัตรา 
  (พนักงานจ้างตามภารกิจ) 
   (2) คนงานทัว่ไป (พนักงานจา้งทัว่ไป) จ านวน 2 อัตรา 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา ประกาศ       

และหนังสือ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน  เงินปี  บ าเหน็จ 

บ านาญและเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่อง 

มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 
19 สิงหาคม 2558 

4) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ 
ว 36 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., 
ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง 

5) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดเชียงราย 
เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้พนักงานส่วนต าบล 
ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนต าบล
ได้รับเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 10 
สิงหาคม 2558 

   

 งบด าเนินงาน รวม 782,220 บาท 

  ค่าตอบแทน รวม 322,220 บาท 

  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 292,220 บาท 

    - เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ 
อปท. โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
(1) เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษแก่

พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง  
(2) เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการผู้ที่ ได้รับการ

แต่งตั้ งเป็นคณะกรรมการต่าง ๆ ฯลฯ ตามระเบียบ 
หนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง  

(3) เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนอ่ืน ๆ แก่ผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่ อปท.  

ค่าใช้จ่ายดังกล่าวสามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ ภายในวงเงิน
ที่ตั้งประมาณการไว้ส าหรับรายจ่ายประเภท ค่าตอบแทน      
ผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้  
1) ระ เบี ยบ กระท รวงมห าด ไท ย  ว่ าด้ วยก ารก าห น ด            

เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ    
เป็ น เงิน รางวั ล ป ระจ าปี แ ก่ พ นั ก งาน ส่ วน ท้ อ งถิ่ น              
ให้ เป็ นรายจ่ าย อ่ืนขององค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น        
พ.ศ. 2557 และหนังสือสั่งการอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 

2) หนั งสือกรมส่ งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่ วนที่ สุ ด          
ที ่มท 0808.2/ว 1966 ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ.2560 

  ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 10,000 บาท 

    - เพ่ือจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ให้กับพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างที่ ได้รับอนุมัติ      
ให้ปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการปกติ หรือวันหยุดราชการ   

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

   

  เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร    

   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า จ านวน 20,000 บาท 

    

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วน
ต าบลตามสิทธิที่ควรจะได้รับ 

- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้  
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร

พ.ศ. 2562 
2) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ

เกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ

การศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 
2563 

4) หนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 257
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงิน
บ ารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน 

5) หนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.5/ว 371 
ลงวันที่  22 กันยายน 2560 เรื่อง แนวทางการเบิก
จ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร กรณีบุตรของ
ผู้มีสิทธิเปลี่ยนประเภทสถานศึกษาในระหว่างปีการศึกษา  

6) หนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.53/        
ว 222 ลงวันที่  12 มกราคม 256 เรื่อง ประเภท       
และอัตราเงินบ ารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียนในสถานศึกษา
ของเอกชนประเภทอาชีวศึกษา 
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  ค่าใช้สอย รวม 210,000 บาท 

  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึง่บริการ    

   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 130,000 บาท 

    

- เพ่ือจ่ายเป็นค่ารายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการต่าง ๆ เช่น ค่าจ้าง
เอกชนด าเนินงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น , ค่าใช้จ่าย
ในการเผยแพร่หรือการประชาสัมพันธ์ขององค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่น, ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ,
ค่าธรรมเนียมต่างๆ, ค่าจ้างเหมาบริการที่เป็นการจ้างให้ผู้รับ
จ้างท าการอย่างหนึ่ งอย่างใด   ซึ่ งมิ ใช่ เป็นการประกอบ
ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์  สิ่งก่อสร้างอย่างใด และอยู่ในความ
รับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น ค่าจ้างเหมาสูบน้ า ค่าบริการ
ก าจัดปลอก ค่าจ้างผู้แสดงแบบ ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ค่าตรวจ
วินิจฉัยโรค ค่าท าหมัน เป็นต้น , ค่าจ้างเหมาบริการบุคคล 
ภายนอก(ที่ไม่เข้าลักษณะที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) เช่น ค่าจ้าง   
ที่ปรึกษา ค่าจ้างออกแบบ ค่ารับรองแบบ ค่าจ้างท าระบบแผนที่
ภาษี  ค่าจ้างทนายความ  ค่าจ้างผู้ เชียวชาญบัญชี  ค่าจ้าง
แรงงานราษฎรกรณีด าเนินการเอง ค่าจ้างเหมาท่ีมีลักษณะการ
จ้างท าเพ่ือให้ได้มาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ์  ป้ายชื่อส านักงาน  
หรือป้ายอ่ืนๆ ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการติดตั้ง
โทรศัพท์ ยกเว้น ค่าตู้สาขา ค่าเครื่องโทรศัพท์พ่วงภายใน    
ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณ  ต่างๆ (ที่ ไม่ เข้าลักษณะที่ดิน    
และสิ่งก่อสร้าง) ฯลฯ   
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้  

1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 

2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 

3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2562  

4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลง
วั น ที่  5  กุ ม ภ า พั น ธ์  2 5 6 3  เ รื่ อ ง  ร ะ เบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลง
วันที่  10  กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณ ฑ์การ
ด าเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมา
บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627   
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564  เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา
ค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี ที่ เบิ กจ่ ายในลักษณ ะค่ าใช้สอย วัสดุ  และ          
ค่าสาธารณูปโภค 

7) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/      
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบ
และการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  
รายจ่ายเกี่ยวเนื่ องกับการปฏิบัติราชการที่ ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ าย           
งบรายจ่ายอ่ืน ๆ 

   

   ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 50,000 บาท 

    - เพ่ือจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร ได้แก่ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ 
รวมถึงค่าเช่ายานพาหนะ ค่าเชื้อเพลิงหรือพลังงานส าหรับ
ยานพาหนะ ค่าระวางรถบรรทุก ค่าจ้างคนหาบหาม และอ่ืน ๆ 
ท านองเดียวกัน ค่าพาหนะรับจ้างข้ามเขตจังหวัด เงินชดเชย     
ค่าขนย้ายสิ่ งของส่วนตัวในการเดินทางไปราชการประจ า          
ในราชอาณาจักร และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็นต้องจ่ายในการ
เดินทางไปราชการ ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหาร      
ส่วนต าบล พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง หรือบุคคล .
คณะบุคคล ที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการ     
เพ่ือประชุม ฝึกอบรม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือไปติดต่อราชการ 
รวมถึ งการฝึ กอบรมเพ่ื อการพัฒนาองค์ ความรู้ เกี่ ยวกับ           
การปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ผู้บริหาร 
สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการและพนักงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 

2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

3) ระเบี ยบกระทรวงมหาดไทย ว่ าด้ วยค่ าใช้ จ่ ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2562 
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  ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 20,000 บาท 

    - เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สิน เพ่ือให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ ฯลฯ 

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล

พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย

อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 

3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2562  

4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766      
ล ง วั น ที่  5  กุ ม ภ า พั น ธ์  2 5 6 3  เรื่ อ ง  ร ะ เบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ 
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบ
และการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

- ปรากฏตามแผนพัฒ นาท้ องถิ่ น  (พ .ศ .2561 - 2565)            
ฉบับทบทวน ล าดับที่ 19 หน้าที่ 67 

   

  ค่าวัสดุ รวม 250,000 บาท 

  วัสดุส านักงาน จ านวน 40,000 บาท 

    - เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงาน รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งของ   
ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้
งานไม่ยืนนาน สิ้น เปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไป        
ในระยะเวลาอันสั้น และให้หมายความรวมถึงรายจ่ายดังต่อไป 
1. รายจ่ายเพ่ือประกอบขึ้นใหม่  ดัดแปลง ต่อเติม หรือ

ปรับปรุงวัสดุ   
2. รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษา

ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ    
3. รวมถึงรายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง 

ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น 
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุส านักงาน แบ่งการพิจารณาออกเป็น      
2 ประเภท ดังนี้ 
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ก. ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อน าไป       
ใช้งานแล้วเกิดความช ารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซม    
ให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า ดังนี้ หนังสือ 
เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก       
ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้าอ้ี
พลาสติก ตรายาง ที่ถูพ้ืน ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม 
เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน 
แผนที่ พระบรมยาลักษณ์ แผงปิดประกาศ แผ่นป้ายชื่อ
ส านักงาน หรือหน่วยงาน หรือแผ่นป้ ายต่าง ๆ ที่ ใช้          
ในส านักงาน มู่ลี่ ม่านปรับแสง(ต่อผื่น) พรม(ต่อผืน) นาฬิกา
ตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป พระบรมรูปจ าลอง กระเป๋า 
ตาชั่งขนาดเล็ก ผ่าใบติดตั้งในส านักงาน ผ้าใบเต้นท์ขนาดใหญ่ 
ตู้ยาสามัญประจ าบ้าน แผงกันห้องแบบรื้อถอนได้ (Partition) 
ฯลฯ  

ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะ
เมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยน
สภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดังนี้ กระดาษ 
หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ ายาลบค าผิด เทปกาว      
ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก     
น้ าหมึกปรินท์ เทป พี วี ซี แบบใส  น้ ายาลบกระดาษไข    
ไม้บรรทัด คลิป ตัวเย็บกระดาษ เข็มหมุด กระดาษคาร์บอน 
กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ      
แบบพิมพ์ ผ้าส าลี ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ ของใช้
ในการบรรจุหีบห่อ น้ ามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ าดื่มส าหรับบริการ
ประชาชนในส านักงาน พวงมาลา พวงมาลัย กรวยดอกไม้ 
ฯลฯ      

- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้   
  1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ

บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
  2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่  มท 0808.2/ว 0766    

ล ง วั น ที่  5 กุ ม ภ า พั น ธ์  2563 เ รื่ อ ง  ร ะ เบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

  3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/   
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบ
และการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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  วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 80,000 บาท 

    - เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุ ไฟฟ้าและวิทยุ  รายจ่ายเพ่ือให้ได้มา      
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติ    
มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไป        
ในระยะเวลาอันสั้น และให้หมายความรวมถึงรายจ่ายดังต่อไป 
1. รายจ่ายเพ่ือประกอบขึ้นใหม่  ดัดแปลง ต่อเติม หรือ

ปรับปรุงวัสดุ   
2. รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษา

ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ    
3. รวมถึงรายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง 

ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น 
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ แบ่งการพิจารณาออกเป็น      
3 ประเภท ดังนี้ 
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน

แต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อน าไปใช้งาน
แล้วเกิดความช ารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้
ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า ดังนี้  ไมโครโฟน ขาตั้ง
ไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัด
แรงดันไฟฟ้า มาตรส าหรับตรวจวงจรไฟฟ้า เครื่องประจุไฟ 
โคมไฟ โทรโข่ง ไม้ชักฟิวส์ ไมค์ลอยพร้อมเครื่องส่งสัญญาณ 
ฯลฯ 

ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะ
เมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยน
สภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดังนี้  ฟิวส์     
เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดไฟ        
เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดวิทยุ   
ทรานซิต เตอร์และชิ้นส่ วนวิทยุ  ลูกถ้วยสายอากาศ             
รีซีสเตอร์ มูฟวิ่งคอยส์คอมเดนเซอร์ ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์ 
เบรกเกอร์  สายอากาศหรือ เสาอากาศส าหรับวิทยุ 
เครื่องรับโทรทัศน์ จานรับสัญญาณดาวเทียม แบตเตอร์รี่ 
โซล่าเซลล์ กล่องรับสัญญาณ ฯลฯ    

ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ สิ่งของที่เป็น
อุปกรณ์ ประกอบหรืออะไหล่ส าหรับการซ่อมแซม
บ ารุงรักษาทรัพย์สินให้คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการ
ซ่อมบ ารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้ 
ดอกล าโพง ฮอร์นล าโพง  แผงวงจร ผังแสดงวงจรต่างๆ 
แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ 
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- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้   
  1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ

บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
  2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่  มท 0808.2/ว 0766     

ล ง วั น ที่  5 กุ ม ภ า พั น ธ์  2563 เ รื่ อ ง  ร ะ เบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

  3) หนั งสื อกรมส่ งเสริมการปกครองท้ องถิ่ น  ที่  มท 
0808.2/   ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง 
รูป แบ บ และการจ าแน กป ระ เภ ท รายรั บ  – รายจ่ าย 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  วัสดุก่อสร้าง จ านวน 70,000 บาท 

    - เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งของ      
ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น และให้หมายความรวมถึงรายจ่ายดังต่อไป 
1. รายจ่ายเพ่ือประกอบขึ้นใหม่  ดัดแปลง ต่อเติม หรือ

ปรับปรุงวัสดุ   
2. รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษา

ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ    
3. รวมถึงรายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง 

ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น 
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุก่อสร้าง แบ่งการพิจารณาออกเป็น        
3 ประเภท ดังนี้ 
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะ

คงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อ
น าไปใช้งานแล้วเกิดความช ารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซม
ให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า ดังนี้ ไม้ต่างๆ 
ค้อน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน กบไสไม้ เทป
วัดระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก เช่น ตลับเมตร ลูกดิ่ง สว่าน    
โถส้ วม อ่างล้ างมือ ราวพาดผ้า หน้ ากาใส่ เชื่ อมเหล็ก      
เครื่องยิงตะปู นั่งร้าน ฯลฯ 

ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะ
เมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยน
สภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดังนี้ น้ ามันทาไม ้
ทินเนอร์ สี ปูนซีเมนต์ ทราย ยางมะตอย อิฐหรือซีเมนต์
บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู เหล็กเส้น แปรงทาสี ปูนขาว 
แผ่นดินเหนียมสังเคราะห์     
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ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ สิ่งของที่เป็น
อุปกรณ์ ประกอบหรืออะไหล่ส าหรับการซ่อมแซม
บ ารุงรักษาทรัพย์สินให้คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการ
ซ่อมบ ารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้  
ท่อน้ าและอุปกรณ์ประปา ท่อต่าง ๆ ท่อน้ าบาดาล ฯลฯ 

- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ

บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่  มท 0808.2/ว 0766      

ล ง วั น ที่  5 กุ ม ภ า พั น ธ์  2563 เ รื่ อ ง  ร ะ เบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/   
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบ
และการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

  วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 20,000 บาท 

    - เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุ
การใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไป       
ในระยะเวลาอันสั้น และให้หมายความรวมถึงรายจ่ายดังต่อไป 
1. รายจ่ายเพ่ือประกอบขึ้นใหม่  ดัดแปลง ต่อเติม หรือ

ปรับปรุงวัสดุ   
2. รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษา

ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ    
3. รวมถึงรายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง 

ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น 
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุยานพาหนะและขนส่ง แบ่งการพิจารณา
ออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะ

คงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อ
น าไปใช้ งานแล้วเกิดความช ารุดเสียหาย ไม่สามารถ
ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า ดังนี้ 
ไขควง ประแจ แม่แรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีมล็อค 
ล็อคเกียร์ ล็อคคลัตช์ ล็อคพวงมาลัย ฯลฯ 
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ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะ
เมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยน
สภ าพ ไป ในระยะเวลาอันสั้ น ไม่ ค งสภาพ เดิ ม  ดั งนี้           
ยางรถยนต์ น้ ามันเบรก น๊อตและสกรู สายไมล์ เพลา    
ฟิล์มกรองแสง น้ ากลั่น ฯลฯ 

ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ สิ่งของที่เป็น
อุปกรณ์ ประกอบหรืออะไหล่ส าหรับการซ่อมแซม
บ ารุงรักษาทรัพย์สินให้คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการ
ซ่อมบ ารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้ 
เบาะรถยนต์ เครื่องยนต์ (อะไหล่) ชุดเกียร์รถยนต์ เบรก 
คลัตช์พวงมาลัย  สายพานใบ พัด หม้อน้ า  หั ว เทียน 
แบตเตอร์รี่  จานจ่าย ล้อ ถังน้ ามัน ไฟหน้า ไฟเบรก       
อานจักรยาน  ตลั บ ลู กปื น  กระจกมองข้ างรถยนต์           
กันชนรถยนต์ เข็มขัดนิรภัย สายไฮโดรลิค ฯลฯ 

- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ

บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่  มท 0808.2/ว 0766      

ล ง วั น ที่  5 กุ ม ภ า พั น ธ์  2563 เ รื่ อ ง  ร ะ เบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/   
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบ
และการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 10,000 บาท 

    - เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รายจ่ายเพ่ือให้ได้มา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุ
การใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไป       
ในระยะเวลาอันสั้น และให้หมายความรวมถึงรายจ่ายดังต่อไป 
1. รายจ่ายเพ่ือประกอบขึ้นใหม่  ดัดแปลง ต่อเติม หรือ

ปรับปรุงวัสดุ   
2. รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษา

ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ    
3. รวมถึงรายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง 

ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น 
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สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น แบ่งการพิจารณา
ออกเป็น 1 ประเภท ดังนี้ 
ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดังนี้ แก๊สหุงต้ม น้ ามันเชื้อเพลิง
น้ ามันดีเซล น้ ามันก๊าด น้ ามันเบนซิน น้ ามันเตา น้ ามันจารบี
น้ ามันเครื่อง ถ่าน ก๊าซ น้ ามันเกียร์น้ ามันหล่อลื่น ฯลฯ 

- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ

บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่  มท 0808.2/ว 0766      

ล ง วั น ที่  5 กุ ม ภ า พั น ธ์  2563 เ รื่ อ ง  ร ะ เบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/   
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบ
และการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 25,000 บาท 

    - เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  รายจ่ายเพ่ือให้ ได้มา         
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุ
การใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไป       
ในระยะเวลาอันสั้น และให้หมายความรวมถึงรายจ่ายดังต่อไป 
1. รายจ่ายเพ่ือประกอบขึ้นใหม่  ดัดแปลง ต่อเติม หรือ

ปรับปรุงวัสดุ   
2. รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษา

ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ    
3. รวมถึงรายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง 

ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น 
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุคอมพิวเตอร์ แบ่งการพิจารณาออกเป็น  
3 ประเภท ดังนี้ 
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะ

คงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อ
น าไปใช้งานแล้วเกิดความช ารุดเสียหาย ไม่สามารถ
ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า ดังนี้ 
แผ่นบันทึกข้อมูล ฯลฯ 
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ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะ
เมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยน
สภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดังนี้ อุปกรณ์
บันทึกข้อมูล (Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact 
Disc, Digital Video Disc, Flash Drive) เท ป บั น ทึ ก ข้ อมู ล 
(ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัวพิมพ์ 
หรือแถบพิมพ์ส าหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก
ส าหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ สายเคเบิล ฯลฯ   

ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ สิ่งของที่เป็น
อุปกรณ์ ประกอบหรืออะไหล่ส าหรับการซ่อมแซม
บ ารุงรักษาทรัพย์สินให้คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการ
ซ่อมบ ารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้ 
หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ ซีดีรอมไดร์ฟ แผ่นกรองแสง 
แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ (Key board) เมนบอร์ด 
(Main Board) เมมโมรี่ชิป (MeMory Chip) เช่น Ram คัตซีทฟีเดอร์ 
(Cut Sheet Feeder) เมาส์ (Mouse) พรินเตอร์สวิตชิ่งบ๊อกซ์ 
(Printer Switching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) 
แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Card) Ethernet Card, Lan Card,  
Sound Card) เป็นต้น เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ 
เช่น แบบดิสเกตต์ (Diskette) แบบฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk) 
แบบซีดีรอม (CD ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นต้น 
เราเตอร์ (Router) ฯลฯ   

- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ

บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่  มท 0808.2/ว 0766      

ล ง วั น ที่  5 กุ ม ภ า พั น ธ์  2563 เ รื่ อ ง  ร ะ เบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/   
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบ
และการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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 งบลงทุน รวม 114,000 บาท 

  ค่าครุภัณฑ ์ จ านวน 114,000 บาท 

  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์    

   จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที ่2 จ านวน 30,000 บาท 

    - เพ่ื อจ่ ายเป็ นค่ าจัดซื้ อ เครื่องคอมพิวเตอร์  ส าหรับ งาน
ประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 
จ านวน 1 เครื่อง โดยมีรายละเอียดและคุณลักษณะตามเกณฑ์
ราคากลางและคุณ ลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์       
และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ดังนี้ 

   - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก  
(6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 
3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณี   
ที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จ านวน 1 หน่วย 

  -  หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ Cache 
Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 12 MB 

  -  มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใด
อย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 

     1) เป็นแผงวงจรเพ่ือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก       
ที่มีหน่วยความจ า ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 

     2) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วย
ป ร ะ ม ว ล ผ ล ก ล า ง  แ บ บ  Graphics Processing Unit         
ที่สามารถใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาด      
ไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 

     3) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพที่มีความสามารถ      
ในการใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 
2 GB 

  -  มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาด
ไม่น้อยกว่า 8 GB 

  -  มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า 2 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความ
จุไม่น้อยกว่า 480 GB จ านวน 1 หน่วย   

  -  มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
  -  มี ช่ อ ง เชื่ อมต่ อ ระบ บ เค รือ ข่ าย  (Network Interface)     

แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง 

  -  มีช่องเชื่ อมต่อ  (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า       
ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 

  -  มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย 

- เป็ น ไป ตามหนั งสื อกรมส่ ง เส ริมการปกครองท้ อ งถิ่ น             
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ที่  มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่  28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

- ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน 
ล าดับที่ 5 หน้าที่ 75 

   
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า ชนิด Network ส าหรับ
กระดาษขนาด A3 

จ านวน 54,000 บาท 

    - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า 
ชนิด Network ส าหรับกระดาษขนาด A3 ราคา 54,000 
บาท จ านวน 1 เครื่อง โดยมีรายละเอียดและคุณลักษณะตาม
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์
และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ดังนี้ 

   - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
   - มีความเร็วในการพิมพ์ส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 35 

หน้าต่อนาที (ppm) 
   - มีความเร็วในการพิมพ์ส าหรับกระดาษ A3 ไม่น้อยกว่า 18 

หน้าต่อนาที (ppm) 
   - มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 256 MB    
   - มีช่องเชื่อมต่อ  (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า 

จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
   - มี ช่ อ ง เชื่ อมต่ อ ระบ บ เครือข่ าย  (Network Interface)     

แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
   - มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น 
   - สามารถใช้ได้กับ A3, A4, Letter, Legal และ Custom 
- เป็ น ไปตามหนั งสื อกรมส่ ง เส ริมการปกครองท้ อ งถิ่ น             

ที่  มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่  28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

- ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน 
ล าดับที่ 5 หน้าที่ 75 

   

  ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์    

   ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จ านวน 30,000 บาท 

    

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาด
ใหญ่ เช่น ยานพาหนะ เครื่องจักรกล ฯลฯ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อม
บ ารุงตามปกติและหรือค่าซ่อมกลาง 

- เป็ น ไปตามหนั งสื อกรมส่ งเสริ มการปกครองท้ องถิ่ น                 
ที่  มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่  28 พฤษภาคม 2564    
เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ  – รายจ่ าย 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

-  ปรากฏตามแผนพัฒ นาท้องถิ่น  (พ .ศ .2561 -2565 )       
ฉบับทบทวน ล าดับที่ 19 หน้าที่ 67 
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งานก่อสร้าง รวม 3,487,000 บาท 

 งบลงทุน รวม 3,487,000 บาท 

  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 3,487,000 บาท 

  ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ    

   โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที ่2 จ านวน 499,000 บาท 

    - เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 2 ขนาดกว้าง 
8.00 เมตร ยาว 15.00 เมตร สูง 4.00 เมตร หรือมีพ้ืนที่
ภายในอาคารไม่น้อยกว่า 120.00 ตารางเมตร บ้านหนองบัว 
หมู่ที่  2  ต าบลป่าก่อด า อ าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย     
(ตามแบบท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด าก าหนด) 

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 

พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่7) พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจ

ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที ่2) พ.ศ. 2549 

- ป ราก ฏ ต าม แ ผ น พั ฒ น าท้ อ งถิ่ น  (พ .ศ .2561-2565)     
เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที ่7/2564 ล าดับที ่16 หน้าที ่5 

   

   โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ฌาปนสถาน หมู่ที ่3 จ านวน 457,000 บาท 

    - เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ฌาปนสถาน หมู่ที่ 3  
ขนาดกว้าง 6 เมตร  ยาว 20 เมตร  สูง 5.00 เมตร หรือพ้ืนที่
ไม่น้อยกว่า 120 ตารางเมตร บ้านต้นม่วง หมู่ที่ 3 ต าบลป่าก่อด า 
อ าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย (ตามแบบที่องค์การบริหาร   
ส่วนต าบลป่าก่อด าก าหนด) 

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 

พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่7) พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจ

ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที ่2) พ.ศ. 2549 

- ป ราก ฏ ต าม แ ผ น พั ฒ น าท้ อ งถิ่ น  (พ .ศ .2561-2565)        
ฉบับทบทวน ล าดับที่ 12 หน้าที่ 41 
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   โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ประจ าหมู่บ้าน หมู่ที ่11 จ านวน 515,000 บาท 

    - เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ประจ าหมู่บ้าน หมู่ที่ 11  
ขนาดกว้าง 8.00 เมตร  ยาว 15.00 เมตร  สูง 3.40 เมตร 
หรือมีพ้ืนที่ภายในอาคารไม่น้อยกว่า 120.00 ตารางเมตร    
บ้านสันหนองบัว หมู่ที่ 11 ต าบลป่าก่อด า อ าเภอแม่ลาว จังหวัด
เชียงราย (ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด าก าหนด) 

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 

พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่7) พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจ

ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที ่2) พ.ศ. 2549 

- ป ราก ฏ ต าม แ ผ น พั ฒ น าท้ อ งถิ่ น  (พ .ศ .2561-2565)        
เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที ่7/2564 ล าดับที ่51 หน้าที ่11 

   

  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค    

   โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอย 1/2 และซอย 7/2 หมู่ที ่6 จ านวน 393,000 บาท 

    - เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอย 1/2 ปริมาณงาน     
ผิ วจราจรกว้าง  4 .00 เมตร ระยะทาง 168.00 เมตร        
หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 674.25 ตารางเมตร 
พร้อมไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร บ้านสันหนองล้อม หมู่ที่ 6 
ต าบลป่าก่อด า อ าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย (ตามแบบมาตรฐาน
ในการก่อสร้างส าหรับ อปท. ของเทศบาลนครเชียงราย) 

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 

พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่7) พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจ

ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที ่2) พ.ศ. 2549 

- ป ราก ฏ ต าม แ ผ น พั ฒ น าท้ อ งถิ่ น  (พ .ศ .2561-2565)     
เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที ่8/2564 ล าดับที ่1 หน้าที ่3 

   

   โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 11 หมู่ที ่5 จ านวน 272,000 บาท 

    - เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ซอย 11 หมู่ที่ 5 ปริมาณงาน 
ผิ วจราจรกว้าง  3 .80 เมตร ระยะทาง 130.00 เมตร        
หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 496.405 ตารางเมตร 
บ้านแม่ผง หมู่ที่ 5 ต าบลป่าก่อด า อ าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 
(ตามแบบมาตรฐานในการก่อสร้างส าหรับ อปท. ของเทศบาล
นครเชียงราย) 

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 

พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่7) พ.ศ. 2562 
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2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจ
ให้แกอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที ่2) พ.ศ. 2549 

- ป ราก ฏ ต าม แ ผ น พั ฒ น าท้ อ งถิ่ น  (พ .ศ .2561-2565)     
เพ่ิมเติม ครั้งที ่4/2563 ล าดับที ่30 หน้าที ่5 

   โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 4 (ดงเจริญ) หมู่ที ่5 จ านวน 40,000 บาท 

    - เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ซอย 11 หมู่ที่ 5 ปริมาณงาน 
ผิ วจราจรกว้าง  3 .80 เมตร ระยะทาง 130.00 เมตร        
หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 496.405 ตารางเมตร 
บ้านแม่ผง หมู่ที่ 5 ต าบลป่าก่อด า อ าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 
(ตามแบบมาตรฐานในการก่อสร้างส าหรับ อปท. ของเทศบาล
นครเชียงราย) 

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 

พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่7) พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจ

ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที ่2) พ.ศ. 2549 

- ป ราก ฏ ต าม แ ผ น พั ฒ น าท้ อ งถิ่ น  (พ .ศ .2561-2565)     
เพ่ิมเติม ครั้งที ่4/2563 ล าดับที ่30 หน้าที ่5 

   

   โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม หมู่ที ่5 จ านวน 127,000 บาท 

    - เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม หมู่ที่  5 ปริมาณงาน     
ท่อลอดเหลี่ยม ขนาดความกว้าง 1.50 เมตร ความสูง 1.20 เมตร  
ความยาว 5 .00 เมตร พร้อมเทผิ วทางจราจรคอนกรีต         
หนา 0.15 เมตร มี พ้ืนที่ ไม่น้อยกว่า 40.00 ตารางเมตร     
บ้านแม่ผง หมู่ที่ 5 ต าบลป่าก่อด า อ าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 
(ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท ปี 2556, แบบมาตรฐาน
ในการก่อสร้างส าหรับ  อปท. ของเทศบาลนครเชียงราย      
และตามแบบที่องค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด าก าหนด) 

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 

พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่7) พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจ

ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที ่2) พ.ศ. 2549 

- ป ราก ฏ ต าม แ ผ น พั ฒ น าท้ อ งถิ่ น  (พ .ศ .2561-2565)     
เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที ่7/2564 ล าดับที ่4 หน้าที ่22 
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โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. แบบมีฝาปิด พร้อมขยาย   
ผิวทางจราจร ซอย 8 

จ านวน 478,000 บาท 

    - เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. แบบมีฝาปิด     
พร้อมขยายผิวทางจราจร ซอย 8 ขนาดกว้าง 0.30 เมตร    
ความลึกเฉลี่ย 0.50 -0.70 เมตร  ความยาวไม่น้อยกว่า 
132.00 เมตร พร้อมฝาราง ค.ส.ล. บ้านโป่งมอญ หมู่ที่  1   
ต าบลป่าก่อด า อ าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย (ตามแบบมาตรฐาน
ในการก่อสร้างส าหรับ อปท. ของเทศบาลนครเชียงราย) 

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 

พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่7) พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจ

ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที ่2) พ.ศ. 2549 

- ป ราก ฏ ต าม แ ผ น พั ฒ น าท้ อ งถิ่ น  (พ .ศ .2561-2565)     
เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที ่7/2564 ล าดับที ่6 หน้าที ่3 

   

   โครงการก่อสร้างไหล่ทางคอนกรีตพร้อมราวกั้น ซอย 4 หมู่ที ่4 จ านวน 300,000 บาท 

    - เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างไหล่ทางคอนกรีตพร้อมราวกั้น ซอย 4 
หมู่ที่ 4 ปริมาณงานมีไหล่ทางคอนกรีต ความหนาไม่น้อยกว่า 
0.15 เมตร และพ้ืนที่ ไม่น้อยกว่า 264.78 ตารางเมตร      
พร้อมราวกั้นระยะยาวรวม 194.50 เมตร บ้านท่าขี้ เหล็ก      
หมู่ที่ 4 ต าบลป่าก่อด า อ าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย (ตาม
แบบมาตรฐานในการก่อสร้างส าหรับ อปท. ของเทศบาลนคร
เชียงราย และตามแบบที่องค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า
ก าหนด) 

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 

พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่7) พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจ

ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที ่2) พ.ศ. 2549 

- ป ราก ฏ ต าม แ ผ น พั ฒ น าท้ อ งถิ่ น  (พ .ศ .2561-2565)     
เพ่ิมเติมครั้งที ่4/2563 ล าดับที ่18 หน้าที ่4 

   

  ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง    

   ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จ านวน 50,000 บาท 

    - เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เช่น การปรับปรุง
ระบบระบายน้ า, ระบบไฟฟ้า การปรับปรุงสะพาน การปรับปรุง
ฝาย การปรับปรุงบ่อบาดาล การปรับปรุงแหล่งน้ าสาธารณะ   
การขุดลอกคลอง การปรับปรุงอาคาร ฯลฯ 

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่  มท 
0808.2/ว 1095 ลงวันที่  28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง 
รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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- ป ราก ฏ ต าม แ ผ น พั ฒ น าท้ อ งถิ่ น  (พ .ศ .2561-2565)        

ฉบับทบทวน ล าดับที่ 12 หน้าที ่72 

   โครงการปรับปรุงอาคารส านักงานกองช่าง อบต.ป่าก่อด า จ านวน 346,000 บาท 

    - เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงอาคารขนาดกว้าง 12.00 เมตร    
ยาว 14.00 เมตร บ้านโป่งมอญ หมู่ที่  1 ต าบลป่าก่อด า 
อ าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย (ตามแบบที่องค์การบริหาร  
ส่วนต าบลป่าก่อด าก าหนด) 

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 

พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่7) พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจ

ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที ่2) พ.ศ. 2549 

- ป ราก ฏ ต าม แ ผ น พั ฒ น าท้ อ งถิ่ น  (พ .ศ .2561-2565)        
เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที ่7/2564 ล าดับที ่1 หน้าที ่2 

   

  ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)    

   ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) จ านวน 10,000 บาท 

    - เพ่ื อจ่ ายเป็ นค่ าชดเชยสัญญ าแบบปรับราคาได้  (ค่ า K)           
(ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภคและสิ่งสาธารณูปการ) 

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  หนังสือ และคู่มือ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  

พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่7) พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจ

ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที ่2) พ.ศ. 2549 

3) หนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0203/ว 109 
ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2532 

4) หนังสือส านักงบประมาณ ด่วนที่สุดที่  นร 0408/ว 85    
ลงวันที่ 13 กรกาคม 2541 

5) หนังสือส านักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร 0407/ว 150 
ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2544 

6) คู่มือการตรวจสอบเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่า K) มติ
คณะรัฐมนตรีและหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง ส านักมาตรฐาน
งบประมาณ ส านักงบประมาณ กุมภาพันธ์ 2555 

7) หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและ
บริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 110 
ลงวันที่ 5  มีนาคม 2561 

8) หนั งสื อ กรมส่ งเสริมการปกครองท้ องถิ่ น  ด่ วนที่ สุ ด           
ที ่มท 0808.2/ว 643 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2562 
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แผนงานการเกษตร 

งานส่งเสริมการเกษตร รวม 30,000 บาท 

 งบด าเนินงาน รวม 30,000 บาท 

  ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท 

  
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย      
งบรายจ่ายอื่น ๆ 

   

   โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกัน ก าจัดศัตรูพืชและโรคระบาดสัตว์ จ านวน 20,000 บาท 

    - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการด าเนินกิจกรรมตามโครงการ
อบรมให้ความรู้การป้องกัน ก าจัดศัตรูพืชและโรคระบาดสัตว์ 
เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง     
และเครื่องดื่ม จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าวัสดุอุปกรณ์     
ค่าเอกสารประกอบ ฯลฯ 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย        
ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 

- ปรากฏตามแผนพัฒ นาท้องถิ่น  (พ .ศ .2561 -2565 )         
ฉบับทบทวน ล าดับที่ 1 หน้าที่ 60 

   

  ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท 

  วัสดุการเกษตร จ านวน 10,000 บาท 

    - เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งของ    
ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น และให้หมายความรวมถึงรายจ่ายดังต่อไป 
1. รายจ่ายเพ่ือประกอบขึ้นใหม่  ดัดแปลง ต่อเติม หรือ

ปรับปรุงวัสดุ   
2. รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษา

ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ    
3. รวมถึงรายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง 

ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น 
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุยานพาหนะและขนส่ง แบ่งการพิจารณา
ออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะ

คงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อ
น าไปใช้งานแล้วเกิดความช ารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซม
ให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า ดังนี้  เคียว 
สปริงเกลอร์ (Sprinkler) จอบหมุน จานพรวน ผานไถกระทะ 
คราดซี่พรวนดินระหว่างแถว เครื่องดักแมลง ตะแรงร่อน  
เบนโธส อวน (ส าเร็จรูป) กระชัง มีดตัดต้นไม ้ฯลฯ 
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ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะ
เมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยน
สภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม  ดังนี้  ปุ๋ย       
ยาป้องกันและก าจัดศัตรูพืชและสัตว์ อาหารสัตว์ พืชและสัตว์ 
พันธุ์สัตว์ปีกและสัตว์น้ า น้ าเชื้อพันธุ์สัตว์ วัสดุเพาะช า 
อุปกรณ์ในการขยายพันธ์พืช เช่น ใบมีด เชือก ผ้าใบหรือ
ผ้าพลาสติก หน้ากากป้องกันแก๊สพิษ ฯลฯ 

ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ สิ่งของที่เป็น
อุปกรณ์ ประกอบหรืออะไหล่ส าหรับการซ่อมแซม
บ ารุงรักษาทรัพย์สินให้คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการ
ซ่อมบ ารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง ดังนี้  หัวกะโหลกดูดน้ า 
ฯลฯ 

- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ

บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่  มท 0808.2/ว 0766      

ล ง วั น ที่  5 กุ ม ภ า พั น ธ์  2563 เ รื่ อ ง  ร ะ เบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/   
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบ
และการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 10,000 บาท 

 งบด าเนินงาน รวม 10,000 บาท 

  ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท 

  
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย      
งบรายจ่ายอื่น ๆ 

   

   โครงการตามแนวพระราชด าริฯ ร่วมใจปลูกป่า จ านวน 10,000 บาท 

    - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการด าเนินกิจกรรมตามโครงการ
ตามแนวพระราชด าริฯ ร่วมใจปลูกป่า เช่น ค่ากล้าไม้พันธุ์ไม้ 
จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ ์ ฯลฯ  

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่  อปท. พ.ศ.2542 มาตรา 16(24)   
และหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 

- ปรากฏตามแผนพัฒ นาท้องถิ่น  (พ .ศ .2561 -2565 )         
ฉบับทบทวน ล าดับที่ 1 หน้าที่ 63 
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170,000 10,000 50,000 10,000 290,000
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10,000 10,000
15,000 15,000

80,000
20,000 20,000
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งบกลาง

งบบุคลากร

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

งบด าเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการจัดเวทีประชาคมท้องถ่ิน
โครงการซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

โครงการกีฬาสีสัมพันธ์ ศพด.อบต.ป่าก่อด า
โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนต าบลป่าก่อด า 80,000

ค่าใช้จ่ายส าหรับการเลือกต้ัง
โครงการการเรียนรู้และอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถ่ิน

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 130,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 50,000

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 30,000
รายจ่ายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ

292,220
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า 20,000

ค่าตอบแทน

ค่าเช่าบ้าน
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 10,000
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 48,000
เงินวิทยฐานะ

เงินประจ าต าแหน่ง 42,000
เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน

ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนต าบล

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 333,360
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน 773,280

ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก
ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถ่ิน (ก.บ.ท.)

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

ค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน

รายจ่ายตามข้อผูกพัน
การสมทบเงินระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถ่ิน

เบ้ียยังชีพความพิการ
เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ

งบกลาง

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
เงินส ารองจ่าย

แผนงานการ
ศาสนา 

วัฒนธรรม 
และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา

แผนงาน
การเกษตร

รวม
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน
บริหารงาน

ท่ัวไป

แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน

แผนงาน
การศึกษา

แผนงาน
สาธารณสุข

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน

แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็งของ

ชุมชน
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ค่าใช้สอยงบด าเนินงาน

ช่วยเหลือประชาชนท่ีได้รับความเดือดร้อนด้านคุณภาพชีวิต
สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า

โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพกลุ่มพัฒนาสตรี
โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกัน ก าจัดศัตรูพืชและโรคระบาดสัตว์

โครงการอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจ า อปท.
โครงการอบรมส่งเสริมศักยภาพผู้พิการ

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสส าหรับ จนท.ท้องถ่ิน
โครงการอบรมคุณธรรมน าชีวิต 20,000

โครงการสายใยรัก 3 วัย
โครงการสืบสานจัดงานประเพณีหล่อเทียนพรรษา 30,000

โครงการสรงน้ าพระธาตุมหารัตนมงคลเจดีย์ หมู่ท่ี 1 10,000
โครงการสรงน้ าพระธาตุหมอกมุงเมือง หมู่ท่ี 4 10,000

โครงการสรงน้ าพระธาตุไชยสิทธ์ิ หมู่ท่ี 11 10,000
โครงการสรงน้ าพระธาตุมณีนาถสันต้นม่วง หมู่ท่ี 3 10,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน
ส าหรับ ศพด.อบต.ป่าก่อด า)
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าอาหารกลางวัน ศพด.อบต.ป่าก่อด า)

โครงการส่งเสริมอาชีพส าหรับผู้สูงอายุ
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน
ส าหรับ ศพด.อบต.ป่าก่อด า)

โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานท่ี
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ศพด.อบต.ป่าก่อด า

โครงการเรียนรู้สืบสานวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน
โครงการวันเด็กแห่งชาติ

โครงการยกระดับสุขอนามัยด้านอาหารและผู้ประกอบการ
โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุบนท้องถนนและให้บริการประชาชน

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปกครอง ศพด.อบต.ป่าก่อด า
โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพกลุ่มพัฒนาสตรี

โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กนักเรียน ศพด.อบต.ป่าก่อด า
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้น าและบุคลากรท้องถ่ิน

โครงการพัฒนาทักษะศักยภาพเด็กและเยาวชน
โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรกองการศึกษาฯ

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองและหมอกควัน
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง

โครงการป้องกัน ควบคุม โรคติดต่อและไม่ติดต่อชนิดต่างๆ
โครงการป้องกันปัญหาไฟป่าและปัญหาหมอกควัน

โครงการประชาชนร่วมใจต้านภัยยาเสพติด
โครงการประเพณีลอยกระทง 10,000

โครงการบริการจัดเก็บภาษีเคล่ือนท่ี
โครงการบริหารจัดการขยะต าบลป่าก่อด า

โครงการตามแนวพระราชด าริฯ ร่วมใจปลูกป่า
โครงการท้องถ่ินปลอดทุจริต
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งบด าเนินงาน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน
การด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข(อุดหนุนคณะกรรมการ
ชุมชน/หมู่บ้าน)

เงินอุดหนุนส่วนราชการ
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ประจ าหมู่บ้าน หมู่ท่ี 11 515,000
โครงการปรับปรุงอาคารส านักงานกองช่าง อบต.ป่าก่อด า 346,000

โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ท่ี 2 499,000
โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ฌาปนสถาน หมู่ท่ี 3 457,000

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. แบบมีฝาปิด พร้อมขยายผิวทางจราจร ซอย 8 478,000
โครงการก่อสร้างไหล่ทางคอนกรีตพร้อมราวก้ัน ซอย 4 หมู่ท่ี 4 300,000

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 4 (ดงเจริญ) หมู่ท่ี 5 40,000
โครงการก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม หมู่ท่ี 5 127,000

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอย 1/2 และซอย 7/2 หมู่ท่ี 6 393,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 11 หมู่ท่ี 5 272,000

ค่าปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 50,000

ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค
ค่าก่อสร้างอาคาร หรือส่ิงปลูกสร้างต่าง ๆ
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) 10,000

จัดซ้ือเคร่ืองสแกนลายน้ิวมือ ชนิดบันทึกเวลาเข้าออกงาน
จัดซ้ือตู้เก็บเอกสาร แบบ 2 บาน

จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า
จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า ชนิด Network ส าหรับกระดาษขนาด A3 54,000

30,000
จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี 2 30,000
จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก ส าหรับงานประมวลผลค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
ครุภัณฑ์ส านักงาน
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม
ค่าไฟฟ้า

วัสดุส านักงาน 40,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการโทรศัพท์
ค่าบริการไปรษณีย์

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 20,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 10,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 80,000

วัสดุเคร่ืองดับเพลิง
วัสดุงานบ้านงานครัว

ค่าวัสดุ

วัสดุก่อสร้าง 70,000
วัสดุการเกษตร
วัสดุคอมพิวเตอร์ 30,000
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งบรายจ่ายอ่ืน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

รวม 188,000 5,579,860

โครงการสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีสงกรานต์ (ป๋ีใหม่เมือง)

รายจ่ายอ่ืน
รายจ่ายอ่ืน
โครงการส ารวจความพึงพอใจในการบริการสาธารณะ

โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินระดับอ าเภอ

โครงการสืบสานประเพณีนมัสการและสรงน้ าพระธาตุดอยตุง ประจ าปี 2565 8,000

โครงการด าเนินการและสนับสนุนการด าเนินงานจัดกิจกรรมมวลชนของอ าเภอแม่ลาว
โครงการภาษาจีนกลางพ้ืนฐานสู่ประชาคมอาเซียน

โครงการจัดกิจกรรมวันปิยมหาราช
โครงการจัดพิธีบ าเพ็ญกุศลและน้อมร าลึกวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิ
เบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

โครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและถวายสดุดีเน่ืองในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

โครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและถวายสดุดีเน่ืองในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงในรัชกาลท่ี 9

โครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและถวายสดุดีเน่ืองในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (งานพิธีไหว้สาแม่ฟ้าหลวง)
โครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและถวายสดุดีเน่ืองในวโรกาสวันคล้ายวันสวรรคตของ
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี(งานทานหาแม่ฟ้าหลวง)

โครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและถวายสดุดี เน่ืองในวโรกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ
โครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและถวายสดุดี เน่ืองในวันพ่อแห่งชาติและวันชาติ

โครงการการศึกษานอกสถานท่ี “พาน้องท่องเท่ียวไทย ไม่ไปไม่รู้"
โครงการจัดกิจกรรมงานพ่อขุนเม็งรายมหาราชและงานกาชาดจังหวัดเชียงราย

ค่าอาหารกลางวัน (อุดหนุนโรงเรียนบ้านโป่งมอญ)
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(บาท)

1 1)เงินเดือน (ข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถ่ิน) 6,261,820.00       ไม่รวมเงินเดือนครู

ศพด. (636,000)

2)เงินประจ าต าแหน่งของผู้บริหาร (ข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถ่ิน) 294,000.00          

3)เงินเพ่ิมอ่ืน ๆ ท่ีจ่ายควบกับเงินเดือน เช่น 84,000.00            

   - เงินวิทยฐานะ -                       ไม่รวมวิทยฐานะ ครู 

   - เงินเพ่ิมพิเศษส าหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) ศพด. (42,000)

   - เงินเพ่ิมพิเศษค่าภาษามลายู (พ.ภ.ม.)

   - เงินเพ่ิมค่าครองชีพช่ัวคราว (พนักงาน)

   - เงินเพ่ิมพิเศษพนักงานจ้าง

2 ค่าจ้าง/ค่าตอบแทน

1)ค่าจ้างลูกจ้างประจ า

2)ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,225,440.00       ไม่รวมเงินเดือน ผดด.

3)เงินเพ่ิมค่าครองชีพช่ัวคราว  (ลูกจ้างประจ า+พนักงานจ้าง) 168,000.00          (161,400)

3 ค่าตอบแทนท่ีเป็นสวัสดิการ (ประโยชน์ตอบแทนอ่ืน) -

4 เงินสวัสดิการส าหรับการปฏิบัติงานประจ าส านักงานในพ้ืนท่ีพิเศษ (สปพ.) -

5 เงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ -

6 เงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตร รวมถึงเงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ 135,000.00          

และลูกจ้างประจ าของกรุงเทพฯและข้าราชการครู กทม.

7 เงินสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาล -

เงินตอบแทนผู้ปฏิบัติงานด้านความเจ็บป่วยนอกเวลาราชการ และในวันหยุดราชการ

เฉพาะส าหรับข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถ่ิน  และลูกจ้าง   (แพทย์ พยาบาล

ทันตแพทย์ ฯลฯ)   

8 เงินเพ่ิมพิเศษส าหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขส าหรับแพทย์ ทันตแพทย์ -

และเภสัชกรท่ีไม่ปฏิบัติเวชปฏิบัติส่วนตัว

9  ค่าเช่าบ้าน 220,000.00          

10 เงินท าขวัญข้าราชการ / พนักงานส่วนท้องถ่ิน ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ซ่ึงได้รับ -

อันตรายหรือเจ็บป่วยเพราะการปฏิบัติงานในหน้าท่ี

11 เงินเก่ียวกับศพข้าราชการ / พนักงานส่วนท้องถ่ิน และลูกจ้าง ซ่ึงถึงแก่ความตาย -

  ในระหว่างเดินทางไปราชการ

บัญชีค่าใช้จ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง ผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืน

ของพนักงานส่วนท้องถ่ินและลูกจ้าง

ค่าใช้จ่ายในงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ .ศ.2565

ล าดับ เงินเดือนและเงินเพ่ิมอ่ืนๆ ท่ีจ่ายควบกับเงินเดือน หมายเหตุ

องค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า  อ าเภอแม่ลาว  จังหวัดเชียงราย
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(บาท)
ล าดับ เงินเดือนและเงินเพ่ิมอ่ืนๆ ท่ีจ่ายควบกับเงินเดือน หมายเหตุ

12 เงินบ าเหน็จลูกจ้างประจ า -

13 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบ านาญของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถ่ินท่ีมิใช่ -

ต าแหน่งครู (ชคบ.) รวมถึงเงินช่วยเหลือรายเดือนผู้รับบ านาญซ่ึงลาออกจากราชการ

ก่อนเกษียณอายุของกรุงเทพมหานคร (ชรบ.)   

14 เงินสมทบประกันสังคม   80,000.00            

15 เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถ่ิน (ก.บ.ท.) 300,320.00          

ต้ังจ่ายปี 65

(บาท)

16 เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการกรุงเทพมหานคร -

17 บ าเหน็จความชอบค่าทดแทน และการช่วยเหลือเจ้าหน้าท่ี  และประชาชนผู้ปฏิบัติ -

หน้าท่ีราชการหรือช่วยราชการ เน่ืองในการป้องกันอธิปไตย  และรักษาความสงบ

เรียบร้อยของประเทศ

18 เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแก่ 687,680.00          

ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน ลูกจ้างและพนักงานจ้าง  

19 ทุนการศึกษา   -

20 เงินเกษียณอายุก่อนก าหนด -

21 เงินสมทบกองทุนทดแทน ตามกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน 3,200.00              

9,456,260.00       

30,300,000.00     

31.21                  

(ลงช่ือ)                                        เจ้าหน้าท่ีงบประมาณ

(นายจ านง  วรรณราช)

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า

ล าดับ เงินเดือนและเงินเพ่ิมอ่ืนๆ ท่ีจ่ายควบกับเงินเดือน หมายเหตุ

รวมเป็นเงินจ านวนท้ังส้ิน

ยอดต้ังจ่าย

คิดเป็นร้อยละ



 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า 
เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

********************** 
 

 ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด าได้เสนอร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า 
เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า            
ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2564   
เมือ่วันที่ 3 สิงหาคม 2564 และสภาองค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด าได้มีมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติดังกล่าว
ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.2564    
เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564 ซึ่งต่อมานายอ าเภอแม่ลาวได้เห็นชอบร่างข้อบัญญัติ เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2565 
และได้ส่งร่างข้อบัญญัติให้องค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า เพ่ือให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า    
ลงชื่อและประกาศเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลต่อไป 

เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537     
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 มาตรา 71 วรรคสาม จึงได้ลงชื่อและประกาศเป็นข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนต าบล โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  

ประกาศ ณ วันที่  8  กันยายน  พ.ศ. 2564 
 

       สุทัศน์  ศรีจันทร์ 
ศรีจั  สุทัศน์  ศรีจันทร์ 

 (นายสุทัศน์  ศรีจันทร์)  
 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า 
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