
 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ 
เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

********************** 
 

 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำได้เสนอร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ 
เรื ่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ         
เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 ซึ่งสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำได้ลงมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ
ดังกล่าวในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2565 และนายอำเภอแม่ลาวได้อนุมัติร่างข้อบัญญัติ เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2565 
และได้ส่งร่างข้อบัญญัติให้องค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ  
ลงชื่อและประกาศเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำต่อไป  

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. ๒๕62 มาตรา 71 วรรคสาม จึงได้ลงชื่อและประกาศเป็นข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนตำบล โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  

ประกาศ ณ วันที่  24  สิงหาคม  พ.ศ. 2565 
 

สุทัศน์  ศรีจันท 

ร ์

    (นายสุริยัน  ตื้อยศ)  
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ 



 (ร่าง) 

 
 
 

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ 
 

เรื่อง   
 

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2566 

 
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ 
อำเภอแม่ลาว  จังหวัดเชียงราย 



พ้ืนท่ี 34.26 ตารางกิโลเมตร

ประชากรท้ังหมด 3,091 คน
ชาย 1,495 คน
หญิง 1,596 คน

องค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า
อ าเภอแม่ลาว  จังหวัดเชียงราย

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

177 หมู่ท่ี 1 ถนนพหลโยธิน - โป่งมอญ  ต าบลป่าก่อด า
อ าเภอแม่ลาว  จังหวัดเชียงราย  57250

ข้อมูล ณ วันท่ี 27 กรกฎาคม 2565



อ ำเภอแม่ลำว  จังหวัดเชียงรำย

ส่วนท่ี 1

ค ำแถลงประกอบงบประมำณรำยจ่ำย

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566

ของ

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลป่ำก่อด ำ



 

คำแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

 
 
ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ 
 
 บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นองค์การ
บริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง  ตลอดจน
หลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังต่อไปนี้ 

1. สถานะการคลัง 

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น           
มีสถานะการเงิน ดังนี้ 
1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 20,267,074.72 บาท 
1.1.2 เงินสะสม จำนวน 18,634,484.82 บาท 
1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 6,657,292.89 บาท 
1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 1 โครงการ  

 รวม 458,000.00 บาท 
1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 1 โครงการ รวม 170,000.00 บาท 

1.2 เงินกู้คงค้าง จำนวน 0.00 บาท 

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

2.1 รายรับจริง จำนวน 26,719,153.95 บาท ประกอบด้วย 

    หมวดภาษีอากร จำนวน 80,740.88 บาท 

    หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จำนวน 50,765.08 บาท 

    หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จำนวน 45,845.48 บาท 

    หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ จำนวน 0.00 บาท 

    หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จำนวน 1,845.32 บาท 

    หมวดรายได้จากทุน จำนวน 2,250.00 บาท 

    หมวดภาษีจัดสรร จำนวน 14,158,278.46 บาท 

    หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 12,379,428.73 บาท 

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 510,240.00 บาท 

 



 

2.3 รายจ่ายจริง จำนวน 23,857,022.50 บาท ประกอบด้วย 

    งบกลาง จำนวน 7,266,593.50 บาท 

    งบบุคลากร จำนวน 8,781,757.58 บาท 

    งบดำเนินงาน จำนวน 3,368,770.93 บาท 

    งบลงทุน จำนวน 3,665,600.49 บาท 

    งบเงินอุดหนุน จำนวน 763,300.00 บาท 

    งบรายจ่ายอื่น จำนวน 11,000.00 บาท 

2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 30,240.00 บาท 

2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพ่ือดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน 0.00 บาท 

2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท 

2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท 
 
 
 

 



 

คำแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายรับประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ 
อำเภอแม่ลาว  จังหวัดเชียงราย 

 
1. รายรับ 

รายรับ 
รายรับจริง 
ปี 2564 

ประมาณการ 
ปี 2565 

ประมาณการ 
ปี 2566 

รายได้จัดเก็บเอง    

 หมวดภาษีอากร 80,740.88 305,000.00 400,000.00 

 หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 50,765.08 76,000.00 43,000.00 

 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 45,845.48 110,000.00 108,000.00 

 หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย ์ 0.00 1,000.00 1,000.00 

 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 1,845.32 9,000.00 6,000.00 

 หมวดรายได้จากทุน 2,250.00 4,000.00 2,000.00 

 รวมรายได้จัดเก็บเอง 181,446.76 505,000.00 560,000.00 

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

   

 หมวดภาษีจัดสรร 14,158,278.46 14,512,000.00 15,762,000.00 

 รวมรายได้ที่ รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

14,158,278.46 14,512,000.00 15,762,000.00 

รายได้ที่ รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง   
ส่วนท้องถิ่น 

   

 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 12,379,428.73 15,283,000.00 14,678,000.00 

 รวมรายได้ที่ รัฐบาลอุดหนุน ให้อ งค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

12,379,428.73 15,283,000.00 14,678,000.00 

รวม 26,719,153.95 30,300,000.00 31,000,000.00 

 



 

คำแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ 
อำเภอแม่ลาว  จังหวัดเชียงราย 

 
2. รายจ่าย 

รายจ่าย 
รายจ่ายจริง 
ปี 2564 

ประมาณการ 
ปี 2565 

ประมาณการ 
ปี 2566 

จ่ายจากงบประมาณ    

งบกลาง 7,266,593.50 7,584,720.00 8,369,920.00 

งบบุคลากร 8,781,757.58 10,925,380.00 10,470,700.00 

งบดำเนินงาน 3,368,770.93 7,108,700.00 7,096,980.00 

งบลงทุน 3,365,600.49 3,776,700.00 4,018,100.00 

งบเงินอุดหนุน 763,300.00 891,500.00 1,044,300.00 

งบรายจ่ายอื่น 11,000.00 13,000.00 0.00 
รวมจ่ายจากงบประมาณ 23,857,022.50 30,300,000.00 31,000,000.00 

 



อ ำเภอแม่ลำว  จังหวัดเชียงรำย

ส่วนท่ี 2

ข้อบัญญัติ

เร่ือง

งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

ของ

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลป่ำก่อด ำ



 

บันทึกหลกัการและเหตุผล 
ประกอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ 
อำเภอแม่ลาว  จังหวัดเชียงราย 

 

ด้าน รวม 

ด้านบริหารทั่วไป  

 แผนงานบริหารงานทั่วไป 10,393,890 

 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 854,480 

ด้านบริการชุมชนและสังคม  

 แผนงานการศึกษา 4,607,170 

 แผนงานสาธารณสุข 360,000 

 แผนงานเคหะและชุมชน 50,000 

 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 589,440 

 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 242,000 

ด้านการเศรษฐกิจ  

 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 5,443,100 

 แผนงานการเกษตร 90,000 

ด้านการดำเนนิงานอ่ืน  

 แผนงานงบกลาง 8,369,920 

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น 31,000,000 

 



งบ
8,369,920
8,369,920

งบ
271,440 275,760

0 0
271,440 275,760
92,620 106,980
52,620 57,980
30,000 42,000
10,000 7,000

0 0
27,700 22,000
27,700 22,000

0 0
0 0

391,760 404,740รวม 7,023,130 2,574,260 10,393,890
    เงินอุดหนุน 77,500 0 77,500

    ค่าครุภัณฑ์ 191,200 11,400 252,300
งบเงินอุดหนุน 77,500 0 77,500

    ค่าสาธารณูปโภค 365,000 0 365,000
งบลงทุน 191,200 11,400 252,300

    ค่าใช้สอย 850,000 420,000 1,342,000
    ค่าวัสดุ 490,000 120,000 627,000

งบด ำเนินงำน 2,146,070 802,220 3,147,890
    ค่าตอบแทน 441,070 262,220 813,890

    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 1,447,920 0 1,447,920
    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 3,160,440 1,760,640 5,468,280

งำนควบคุม
ภำยในและกำร
ตรวจสอบภำยใน

รวม

งบบุคลำกร 4,608,360 1,760,640 6,916,200

งำน

    งบกลาง 8,369,920
แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป

งำนบริหำรท่ัวไป
งำนวำงแผน
สถิติและ
วิชำกำร

งำน
บริหำรงำนคลัง

แผนงำนงบกลำง

งบกลำง รวม

งบกลำง 8,369,920

งำน

รำยจ่ำยตำมงำนและงบรำยจ่ำย
องค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า
อ าเภอแม่ลาว  จังหวัดเชียงราย



งาน

งบ
0
0

70,000
0
0

70,000
งบลงทุน 0 35,200

0 35,200
70,000

งบ
984,820
984,820

1,147,950
84,700

663,250
400,000

7,500
7,500

0
0

2,140,270
    เงินอุดหนุน 814,800 814,800

รวม 2,466,900 4,607,170

    ค่าครุภัณฑ์ 7,500 15,000
งบเงินอุดหนุน 814,800 814,800

    ค่าวัสดุ 140,000 540,000
งบลงทุน 7,500 15,000

    ค่าตอบแทน 65,880 150,580
    ค่าใช้สอย 580,000 1,243,250

    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 858,720 1,843,540
งบด าเนินงาน 785,880 1,933,830

แผนงานการศึกษา

งานบริหารท่ัวไป
เก่ียวกับการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

รวม
งาน

งบบุคลากร 858,720 1,843,540

    ค่าวัสดุ 128,000 198,000

รวม 294,610 854,480
    ค่าครุภัณฑ์

35,200
35,200

    ค่าตอบแทน 112,000 112,000
    ค่าใช้สอย 255,000 255,000

    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 254,280 254,280
งบด าเนินงาน 495,000 565,000

งานบริหารท่ัวไป
เก่ียวกับการรักษา
ความสงบภายใน

งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

รวม

งบบุคลากร 254,280 254,280

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า
อ าเภอแม่ลาว  จังหวัดเชียงราย

แผนงานการรักษาความสงบภายใน



รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า
อ าเภอแม่ลาว  จังหวัดเชียงราย

งบ
100,000

0
100,000
140,000
140,000
240,000

งบ
50,000
50,000
50,000

งบ
0
0

135,000
0

135,000
135,000รวม 454,440 589,440

    ค่าตอบแทน 61,880 61,880

    ค่าใช้สอย 0 135,000
    ค่าวัสดุ 10,000 10,000

    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 382,560 382,560
งบด าเนินงาน 71,880 206,880

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งาน งานบริหารท่ัวไป
เก่ียวกับสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความเข้มแข็ง

ชุมชน
รวม

งบบุคลากร 382,560 382,560

งบด าเนินงาน 50,000
    ค่าใช้สอย 50,000

รวม 50,000

รวม 120,000 360,000
แผนงานเคหะและชุมชน

งาน
งานก าจัดขยะมูลฝอย

และส่ิงปฏิกูล
รวม

งบเงินอุดหนุน 0 140,000
    เงินอุดหนุน 0 140,000

    ค่าตอบแทน 120,000 120,000
    ค่าใช้สอย 0 100,000

แผนงานสาธารณสุข

งาน
งานบริหารท่ัวไป

เก่ียวกับสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอ่ืน

รวม

งบด าเนินงาน 120,000 220,000



รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า
อ าเภอแม่ลาว  จังหวัดเชียงราย

งบ
140,000
140,000

0
12,000
12,000

152,000

งบ
0
0
0
0
0
0

3,569,100
0

3,569,100
3,569,100

งบ
60,000
60,000

0
60,000

    ค่าวัสดุ 10,000 10,000
รวม 30,000 90,000

งบด าเนินงาน 30,000 90,000
    ค่าใช้สอย 20,000 80,000

รวม 1,874,000 5,443,100
แผนงานการเกษตร

งาน
งานส่งเสริมการเกษตร

งานส่ิงแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ

รวม

    ค่าครุภัณฑ์ 146,500 146,500
    ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 0 3,569,100

    ค่าวัสดุ 231,500 231,500
งบลงทุน 146,500 3,715,600

    ค่าตอบแทน 241,880 241,880
    ค่าใช้สอย 180,000 180,000

    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,074,120 1,074,120
งบด าเนินงาน 653,380 653,380

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งาน งานบริหารท่ัวไป
เก่ียวกับอุตสาหกรรม

และการโยธา
งานก่อสร้าง รวม

งบบุคลากร 1,074,120 1,074,120

    เงินอุดหนุน 0 12,000
รวม 80,000 242,000

งานกีฬาและนันทนาการ
งานศาสนาวัฒนธรรม

ท้องถ่ิน
รวม

งบเงินอุดหนุน 0 12,000
    ค่าวัสดุ 10,000 10,000

งบด าเนินงาน 90,000 230,000
    ค่าใช้สอย 80,000 220,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งาน



 

ข้อบัญญัต ิ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ 
อำเภอแม่ลาว  จังหวัดเชียงราย 

 

 โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  อาศัยอำนาจตามความ
ในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 
มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ และโดยอนุมัติ         
ของนายอำเภอแม่ลาว 
 ข้อ 1 ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   
 ข้อ 2 ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป   
 ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 31,000,000 บาท
 ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 
เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 31,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้ 

แผนงาน ยอดรวม 

ด้านบริหารทั่วไป  

 แผนงานบริหารงานทั่วไป 10,393,890 

 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 854,480 

ด้านบริการชุมชนและสังคม  

 แผนงานการศึกษา 4,607,170 

 แผนงานสาธารณสุข 360,000 

 แผนงานเคหะและชุมชน 50,000 

 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 589,440 

 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 242,000 

ด้านการเศรษฐกิจ  

 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 5,443,100 

 แผนงานการเกษตร 90,000 

ด้านการดำเนนิงานอ่ืน  

 แผนงานงบกลาง 8,369,920 

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น 31,000,000 

 ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้ 

งบ ยอดรวม 

รวมรายจ่าย 0 



 

 ข้อ 6 ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ        
ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ข้อ 7 ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 

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

 

 
 (นายสุริยัน  ตื้อยศ) 
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ 
 
 อนุมัติ 
 
 
 
 (นายรุ่งโรจน์  ตันวุฒิ)  
 นายอำเภอแม่ลาว 
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0 0.00 0.00 %
36,609.88 250,000.00 40 %
28,531.00 25,000.00 20 %
15,600.00 30,000.00 -33.33 %
80,740.88 305,000.00

0.00 1,000.00 -100.00 %
931.20 2,000.00 0.00 %

0.00 1,000.00 -100.00 %
0.00 1,000.00 -100.00 %
0.00 2,000.00 -100.00 %
0.00 1,000.00 -100.00 %

0.00 2,000.00 150.00 %

0.00 1,000.00 -100.00 %

1,390.00 1,000.00 -100.00 %

40.00 2,000.00 150.00 %
340.00 1,000.00 100.00 %
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อ าเภอแม่ลาว  จังหวัดเชียงราย
 

รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2566

หมวดภาษีอากร
     ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 500 0.00
     ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง 36,276.04 350,000.00
     ภาษีป้าย 28,531.00 30,000.00

15,700.00 20,000.00
รวมหมวดภาษีอากร 81,007.04 400,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

     อากรการฆ่าสัตว์

     ค่าธรรมเนียมการรับรองให้จ าหน่ายเน้ือสัตว์ 0.00 0.00
     ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา 1,018.50 2,000.00
     ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญาตการพนัน 0.00 0.00
     ค่าธรรมเนียมจอดรถในท่ีจอดรถ 0.00 0.00
     ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 0.00 0.00
     ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือส่ิงปฏิกูล 0.00 0.00
     ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานท่ีจ าหน่าย
อาหารหรือสะสมอาหาร

0.00 5,000.00

     ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับสุสานและฌาปนสถาน 0.00 0.00
     ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดต้ังแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพ่ือการ
โฆษณา

0.00 2,000.00

     ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการควบคุมอาคาร 92.00 5,000.00
     ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียนพาณิชย์ 560.00 2,000.00

รายงานประมาณการรายรับ
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า
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ปี 2564 ปี 2565
0.00 15,000.00 -66.67 %

0.00 2,000.00 0.00 %

12,120.00 1,000.00 100.00 %
0.00 1,000.00 -100.00 %

0.00 1,000.00 -100.00 %

32,280.00 20,000.00 -50.00 %

360.00 15,000.00 -86.67 %
0.00 1,000.00 100.00 %

2,303.88 3,000.00 -33.33 %
0.00 1,000.00 -100.00 %
0.00 1,000.00 100.00 %

1,000.00 0.00 0.00 %
50,765.08 76,000.00

1,000.00 5,000.00 -40.00 %
44,845.48 100,000.00 0.00 %

0.00 5,000.00 0.00 %
45,845.48 110,000.00

0.00 1,000.00 0.00 %
0.00 1,000.00

     รายได้ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการขุดดินและถมดิน 0.00 0.00

     ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือ 0.00 5,000.00

รายรับจริง ประมาณการ

     ค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ 1,000.00 2,000.00

     ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายจราจรทางบก 500.00 2,000.00
     ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็น 0.00 0.00

     ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถ่ิน 0.00 0.00

     ค่าปรับการผิดสัญญา 8,358.00 10,000.00

     ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรับกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อ 14,000.00 2,000.00
     ค่าใบอนุญาตจัดต้ังสถานท่ีจ าหน่ายอาหารหรือสถานท่ีสะสม 0.00 2,000.00
     ค่าใบอนุญาตเก่ียวกับการควบคุมอาคาร 2,032.34 2,000.00
     ค่าใบอนุญาตเก่ียวกับการโฆษณาโดยใช้เคร่ืองขยายเสียง 0.00 0.00
     ค่าใบอนุญาตอ่ืน ๆ 0.00 2,000.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 27,560.84 43,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     ค่าเช่าหรือบริการ 2,000.00 3,000.00
     ดอกเบ้ีย 75,500.81 100,000.00

     รายได้จากสาธารณูปโภคและกิจการพาณิชย์หรือกิจการอ่ืน ๆ 0.00 1,000.00

     รายได้จากทรัพย์สินอ่ืน ๆ 0.00 5,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 77,500.81 108,000.00

ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2566

รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ 0.00 1,000.00

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์



วันท่ีพิมพ์ : 27/7/2565  11:31:29 หน้า : 3/3

วันท่ีพิมพ์ : 10/8/2564  10:01:25

ปี 2564 ปี 2565

45.32 1,000.00 0.00 %
1,500.00 2,000.00 0.00 %

40.00 1,000.00 -100 %
0.00 0.00 0.00 %

4,500.00 5,000.00 -40.00 %
1,845.32 9,000.00

2,250.00 3,000.00 -33.33 %
0.00 1,000.00 -100.00 %

2,250.00 4,000.00

675,180.83 800,000.00 0.00 %
9,146,005.79 9,000,000.00 11.11 %
1,317,511.63 1,300,000.00 30.77 %

53,420.93 100,000.00 0.00 %
2,440,215.90 2,500,000.00 -8.00 %

23,246.30 30,000.00 0.00 %
13,487.08 30,000.00 0.00 %

489,210.00 750,000.00 6.67 %
0.00 2,000.00 0.00 %

14,158,278.46 14,512,000.00

12,379,428.73 15,283,000.00 -3.96 %
12,379,428.73 15,283,000.00
26,719,153.95 30,300,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2563 ยอดต่าง (%)

     เงินท่ีมีผู้อุทิศให้ 3.36 1,000.00
     ค่าขายเอกสารการจัดซ้ือจัดจ้าง 0.00 2,000.00
     ค่าขายแบบพิมพ์และค าร้อง 90.00 0.00

     รายได้เบ็ดเตล็ดอ่ืน ๆ 4,500.00 3,000.00
     ค่ารับรองส าเนาและถ่ายเอกสาร 0.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 4,593.36 6,000.00
หมวดรายได้จากทุน
     ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน 1,750.00 2,000.00
     รายได้จากทุนอ่ืน ๆ 0.00 0.00

รวมหมวดรายได้จากทุน 1,750.00 2,000.00
หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีรถยนต์ 679,999.70 800,000.00
     ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ .ร.บ. ก าหนดแผนฯ 8,527,768.23 10,000,000.00
     ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ .ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 1,211,430.62 1,700,000.00
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 58,569.56 100,000.00
     ภาษีสรรพสามิต 2,353,907.45 2,300,000.00
     ค่าภาคหลวงแร่ 22,476.76 30,000.00

2,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร

หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป

     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 20,887.83 30,000.00
     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย 425,458.00 800,000.00

13,300,498.15 15,762,000.00

     เงินอุดหนุนท่ัวไป 11,775,671.00 14,678,000.00

     ภาษีจัดสรรอ่ืน ๆ 0.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป

0.00

รวมทุกหมวด 25,268,581.20 31,000,000.00
11,775,671.00 14,678,000.00

ปี 2566
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จ านวน บาท
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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

จ านวน บาท
จ านวน บาท

รวม บาท
จ านวน บาท
จ านวน บาท
จ านวน บาท

รวม บาท
จ านวน บาท

  บาท  แยกเป็น
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป

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

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 400,000

ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง 350,000

ประมาณการรายรับรวมท้ังส้ิน 31,000,000

ภาษีป้าย 30,000
อากรการฆ่าสัตว์ 20,000

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 73,000
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา 2,000
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานท่ีจ าหน่าย
อาหารหรือสะสมอาหาร

5,000

ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดต้ังแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว 
เพ่ือการโฆษณา

2,000

ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการควบคุมอาคาร 5,000
ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียนพาณิชย์ 2,000
ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถ่ิน
หรือผู้บริหารท้องถ่ิน

5,000

ค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ 2,000
ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายจราจรทางบก 2,000
ค่าปรับการผิดสัญญา 10,000
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรับกิจการท่ีเป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ

2,000

ค่าใบอนุญาตจัดต้ังสถานท่ีจ าหน่ายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร
ในครัว หรือพ้ืนท่ีใด ซ่ึงมีพ้ืนท่ีเกิน 200 ตารางเมตร

2,000

ค่าใบอนุญาตเก่ียวกับการควบคุมอาคาร 2,000
ค่าใบอนุญาตอ่ืน ๆ 2,000

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 108,000
ค่าเช่าหรือบริการ 3,000
ดอกเบ้ีย 100,000
รายได้จากทรัพย์สินอ่ืน ๆ 5,000

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ 1,000
รายได้จากสาธารณูปโภคและกิจการพาณิชย์หรือกิจการอ่ืน ๆ 1,000
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วันท่ีพิมพ์ : 10/8/2564  10:03:51 หน้า : 1/1
รวม บาท

จ านวน บาท
จ านวน บาท
จ านวน บาท

รวม 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

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 6,000
เงินท่ีมีผู้อุทิศให้ 1,000
ค่าขายเอกสารการจัดซ้ือจัดจ้าง 2,000
รายได้เบ็ดเตล็ดอ่ืน ๆ 3,000

หมวดรายได้จากทุน 2,000

รายได้ท่ีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
หมวดภาษีจัดสรร 15,762,000

ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน 2,000

ภาษีรถยนต์ 800,000
ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ 10,000,000
ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 1,700,000
ภาษีธุรกิจเฉพาะ 100,000
ภาษีสรรพสามิต 2,300,000
ค่าภาคหลวงแร่ 30,000
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 30,000

เงินอุดหนุนท่ัวไป 14,678,000

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายท่ีดิน 800,000
ภาษีจัดสรรอ่ืน ๆ 2,000

รายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 14,678,000
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ปี 2564 ปี 2565

45,275 79,710 0.36 %
2,880 3,490 0.29 %

5,795,000 5,846,200 12.89 %
1,016,000 935,000 1.6 %

0 0 0 %
22,558.5 350,000 0 %

0 300,320 8.69 %
70,000 70,000 -100 %

0 0 100 %
314,880 0 0 %

7,266,593.5 7,584,720
7,266,593.5 7,584,720
7,266,593.5 7,584,720
7,266,593.5 7,584,720

457,980 0 0 %
0 514,080 0 %

37,720 42,120 0 %
37,720 42,120 0 %

0 86,400 0 %
1,195,200 1,368,000 -44.21 %
1,728,620 2,052,720

ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 1,195,200 763,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 1,867,842.58 1,447,920

ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 42,120 42,120
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 74,322.58 86,400

ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 0 514,080
ค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก 42,120 42,120

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 514,080 0

งานบริหารท่ัวไป
งบบุคลากร

รวมแผนงานงบกลาง 7,231,175 8,369,920
แผนงานบริหารงานท่ัวไป

รวมงบกลาง 7,231,175 8,369,920
รวมงบกลาง 7,231,175 8,369,920

เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถ่ิน (กบท.) 158,500 0
รวมงบกลาง 7,231,175 8,369,920

การสมทบเงินระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถ่ิน 70,000 0
สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถ่ิน 0 60,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน
เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถ่ิน (ก.บ.ท.) 0 326,420

เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 240,500 0
เงินส ารองจ่าย 222,175 350,000

เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ 5,526,300 6,600,000
เบ้ียยังชีพความพิการ 972,000 950,000

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 40,180 80,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 1,520 3,500

งบกลาง
งบกลาง

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2566

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า
อ าเภอแม่ลาว  จังหวัดเชียงราย



2,350,323.22 1,894,560 13.64 %
0 84,000 0 %

167,096.77 168,000 0 %
549,600 566,720 18.49 %

84,000 84,000 0 %
84,000 0 0 %

3,235,019.99 2,797,280
4,963,639.99 4,850,000

0 355,940 -33.79 %
0 10,000 0 %

92,100 95,000 22.53 %

0 0 100 %
0 65,000 -16.92 %

131,984 525,940

234,446.1 321,370 -6.65 %
25,950 62,000 -51.61 %

18,620 40,000 25 %
0 117,259 -57.36 %
0 40,000 150 %
0 0 100 %
0 20,000 -100 %

257,775 50,000 -100 %
0 0 100 %

0 0 0 %

0 33,200 -100 %
0 0 100 %

78,842.92 100,000 -50 %
615,634.02 783,829รวมค่าใช้สอย 659,038 850,000

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสส าหรับ จนท.ท้องถ่ิน 0 35,000
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 18,185 50,000

โครงการพิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินี เน่ืองในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2562

105,013 0

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสส าหรับ จนท.ท้องถ่ิน 0 0

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้น าและบุคลากรท้องถ่ิน 33,800 0
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้น าและบุคลากรท้องถ่ิน 0 200,000

โครงการท้องถ่ินปลอดทุจริต 0 35,000
โครงการท้องถ่ินปลอดทุจริต 0 0

ค่าใช้จ่ายส าหรับการเลือกต้ัง 0 50,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 100,000

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 37,470 50,000

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 437,950 300,000
รายจ่ายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ 26,620 30,000

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า 0 54,000
รวมค่าตอบแทน 138,120 441,070

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหารท้องถ่ิน 0 25,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 10,000
ค่าเช่าบ้าน 69,600 116,400

ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 40,604 235,670

รวมงบบุคลากร 4,883,158.62 4,608,360
งบด าเนินงาน

เงินอ่ืน ๆ 84,000 0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 3,015,316.04 3,160,440

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 383,167.75 671,520
เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 46,273.13 84,000

เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน 0 84,000
เงินประจ าต าแหน่ง 162,806.45 168,000

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน 2,339,068.71 2,152,920



110,166 145,000 -17.24 %
0 15,000 33.33 %

20,958 55,000 -9.09 %
0 10,000 0 %
0 25,000 100 %

49,529.23 105,000 42.86 %
0 15,000 -33.33 %

50,850 84,641 -5.48 %
231,503.23 454,641

201,260.6 216,000 15.74 %
3,364 25,000 -60 %

17,163 30,000 0 %
66,947.9 70,000 0 %

0 4,000 25 %
288,735.5 345,000

1,267,856.75 2,109,410

0 9,900 -100 %
0 0 0 %
0 0 0 %
0 0 0 %
0 24,000 -100 %
0 6,000 -100 %
0 5,000 -100 %
0 4,000 -100 %
0 2,000 -100 %
0 20,000 -100 %
0 5,000 -100 %
0 8,000 -100 %
0 21,000 -100 %

0 0 100 %
0 850,000 -100 %

0 0 0 %
59,000 0 0 %จัดซ้ือเคร่ืองพ่นหมอกควัน 0 0

ครุภัณฑ์การเกษตร
จัดซ้ือเคร่ืองพ่นยา แบบใช้แรงลม 26,500 0

จัดซ้ือรถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี เกียร์ธรรมดา 0 43,500
จัดซ้ือรถบรรทุก(ดีเซล) แบบดับเบ้ิลแค็บ 0 0

จัดหาผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ 0 0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

จัดหาโต๊ะท างาน 0 0
จัดหาโต๊ะท างาน(ส าหรับผู้บริหาร) 0 0

จัดหาเคร่ืองโทรศัพท์ แบบไร้สาย 0 0
จัดหาชุดโต๊ะท างาน (ส าหรับผู้บริหาร) 0 0

จัดหาเก้าอ้ีท างาน(ส าหรับผู้บริหาร) 0 0
จัดหาเคร่ืองโทรศัพท์ แบบต้ังโต๊ะ 0 0

จัดหาเก้าอ้ีท างาน 0 0
จัดหาเก้าอ้ีท างาน (ส าหรับผู้บริหาร) 0 0

จัดซ้ือโต๊ะพับโฟเมก้าขาว 36,000 0
จัดซ้ือถังน้ า แบบพลาสติก 11,000 0

จัดซ้ือเคร่ืองสแกนลายน้ิวมือ ชนิดบันทึกเวลาเข้าออกงาน 0 0
จัดซ้ือตู้เก็บเอกสาร แบบบานเล่ือนกระจก 10,800 0

ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์ส านักงาน

รวมงบด าเนินงาน 1,315,613.42 2,146,070
งบลงทุน

ค่าเช่าพ้ืนท่ีเว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมท่ีเก่ียวข้อง 0 5,000
รวมค่าสาธารณูปโภค 279,980.42 365,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 23,995 30,000
ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม 38,800.34 70,000

ค่าไฟฟ้า 213,883.02 250,000
ค่าบริการโทรศัพท์ 3,302.06 10,000

รวมค่าวัสดุ 238,475 490,000
ค่าสาธารณูปโภค

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 4,500 10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์ 48,300 80,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 13,260 50,000
วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 63,013 150,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 19,296 50,000
วัสดุก่อสร้าง 0 10,000

วัสดุส านักงาน 90,106 120,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 20,000

ค่าวัสดุ



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

0 19,000 -100 %
0 0 0 %

0 0 0 %

0 8,900 -100 %
0 44,000 -100 %

21,800 0 0 %
0 0 100 %
0 0 100 %
0 30,000 -100 %
0 0 100 %
0 0 0 %

0 50,000 -80 %
80,800 1,106,800
80,800 1,106,800

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

0 0 100 %

0 0 100 %
0 27,000 -100 %

0 5,000 -100 %

0 0 100 %

0 0 100 %
0 5,000 -100 %

2,000 2,000 -100 %

0 0 100 %

โครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและถวายสดุดีเน่ืองในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (งานพิธีไหว้สาแม่ฟ้าหลวง)

2,000 0

โครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและถวายสดุดีเน่ืองในวโรกาสวันคล้ายวันสวรรคต
ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (งานทานหาแม่ฟ้าหลวง)

0 2,000

โครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและถวายสดุดีเน่ืองในวันพ่อแห่งชาติและวันชาติ 0 5,000
โครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและถวายสดุดีเน่ืองในวันพ่อแห่งชาติและวันชาติ 0 0

โครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและถวายสดุดี เน่ืองในวโรกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าฯ

0 0

โครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและถวายสดุดี เน่ืองในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ
สมเด็จพระศรีนครินทร์ทราบรมราชชนนี (งานพิธีไหว้สาแม่ฟ้าหลวง)

0 2,000

โครงการจัดกิจกรรมงานพ่อขุนเม็งรายมหาราชและงานกาชาดจังหวัดเชียงราย 0 27,000
โครงการจัดกิจกรรมงานพ่อขุนเม็งรายมหาราชและงานกาชาดจังหวัดเชียงราย 27,000 0

โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินระดับอ าเภอ 0 20,000
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท.ระดับอ าเภอ 20,000 0
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินระดับอ าเภอ 0 0

เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

รวมงบลงทุน 358,330 191,200
งบเงินอุดหนุน

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 10,000
รวมค่าครุภัณฑ์ 358,330 191,200

จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA 19,160 0
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า 0 0
จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA 0 5,700

จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี 1 0 22,000
จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า 0 10,000

จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก ส าหรับงานประมวลผล 0 0
จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี 1 0 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวด า ชนิด Network แบบท่ี 1 0 0

ครุภัณฑ์เคร่ืองดับเพลิง
จัดซ้ือสายส่งน้ าดับเพลิง 35,000 0

จัดซ้ือเคร่ืองตัดหญ้า แบบข้อแข็ง 0 0
จัดซ้ือเคร่ืองท าน้ าร้อน-เย็น 10,370 0

จัดซ้ือชุดไมโครโฟนส าหรับห้องประชุม 0 100,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

จัดซ้ือเคร่ืองขยายเสียงเคล่ือนท่ี แบบลากจูง 10,000 0
จัดซ้ือชุดเคร่ืองขยายเสียง แบบกลางแจ้ง 199,500 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ



0 2,000 -100 %

0 5,500 -100 %

0 0 100 %

0 5,000 -100 %

0 0 100 %

0 0 0 %

0 0 100 %

0 0 100 %
1,000 1,000 -100 %

5,000 5,000 -100 %

0 0 100 %

0 11,000 -100 %
0 0 0 %

8,000 0 0 %

0 4,000 -100 %
36,000 92,500
36,000 92,500

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

6,348,296.74 8,171,710

0 249,240 8.91 %
0 249,240
0 249,240

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 0 271,440
รวมงบบุคลากร 0 271,440

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน 0 271,440

งานวางแผนสถิติและวิชาการ
งบบุคลากร

รวมงบรายจ่ายอ่ืน 0 0
รวมงานบริหารท่ัวไป 6,634,602.04 7,023,130

โครงการส ารวจความพึงพอใจในการบริการสาธารณะ 0 0
รวมรายจ่ายอ่ืน 0 0

รายจ่ายอ่ืน
รายจ่ายอ่ืน

งบรายจ่ายอ่ืน
รวมงบเงินอุดหนุน 77,500 77,500

โครงการสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีสงกรานต์(ป๋ีใหม่เมือง) 0 0
รวมเงินอุดหนุน 77,500 77,500

โครงการประเพณีนมัสการและสรงน้ าพระธาตุดอยตุง 2,000 0
โครงการสืบสานประเพณีนมัสการและสรงน้ าพระธาตุดอยตุง ประจ าปีงบประมาณ 2564 
“2003 ปีสืบมา หกเป็งล่องฟ้า ไหว้สาพระธาตุดอยตุง”

0 0

โครงการจัดพิธีบ าเพ็ญกุศลและน้อมร าลึกวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร

0 5,000

โครงการด าเนินการและสนับสนุนการด าเนินงานจัดกิจกรรมมวลชนของอ าเภอแม่ลาว 15,000 0

โครงการจัดกิจกรรมวันปิยมหาราช 1,000 0
โครงการจัดพิธีบ าเพ็ญกุศลและน้อมร าลึกวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
 มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

0 0

โครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและถวายสดุดี เน่ืองในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในรัชกาลท่ี 9

0 5,000

โครงการจัดกิจกรรมวันปิยมหาราช 0 1,000

โครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและถวายสดุดีเน่ืองในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

0 5,000

โครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและถวายสดุดีเน่ืองในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

5,000 0

โครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและถวายสดุดีเน่ืองในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

0 5,500

โครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและถวายสดุดีเน่ืองในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

0 0

โครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและถวายสดุดีเน่ืองในวโรกาสวันคล้ายวันสวรรคต
ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี(งานทานหาแม่ฟ้าหลวง)

0 0

โครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและถวายสดุดีเน่ืองในวโรกาสวันเฉลิมพรtชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

5,500 0



0 20,770 8.91 %
0 30,000 0 %
0 50,770

0 10,000 0 %

0 10,000 0 %
0 0 100 %
0 20,000

0 6,000 66.67 %
0 6,000
0 76,770

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

11,000 0 0 %
0 0 0 %

11,000 0
11,000 0
11,000 336,010

1,440,780 1,507,360 6.06 %
42,000 42,000 0 %

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

1,602,780 1,669,360
1,602,780 1,669,360รวมงบบุคลากร 1,524,400 1,760,640

เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 12,000 12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,524,400 1,760,640

เงินประจ าต าแหน่ง 42,000 42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 108,000 108,000

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน 1,362,400 1,598,640

งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร

รวมงบรายจ่ายอ่ืน 11,000 0
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 11,000 391,760

ส ารวจความพึงพอใจในการบริการ 11,000 0
รวมรายจ่ายอ่ืน 11,000 0

รายจ่ายอ่ืน
โครงการส ารวจความพึงพอใจในการบริการสาธารณะ 0 0

งบรายจ่ายอ่ืน
รายจ่ายอ่ืน

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 27,700
รวมงบลงทุน 0 27,700

จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี 1 0 22,000
จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA 0 5,700

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
เคร่ืองพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า 0 0

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวมค่าวัสดุ 0 10,000
รวมงบด าเนินงาน 0 92,620

ค่าวัสดุ
วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 10,000

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 10,000
รวมค่าใช้สอย 0 30,000

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 10,000

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ
รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 0 10,000

รวมค่าตอบแทน 0 52,620
ค่าใช้สอย

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 0 22,620
ค่าเช่าบ้าน 0 30,000

งบด าเนินงาน
ค่าตอบแทน



73,000 238,780 -40.44 %
0 10,000 -100 %

54,000 80,000 25 %

0 20,000 0 %
135,800 348,780

195,262 230,000 34.78 %

21,819 80,000 -62.5 %
0 20,000 150 %
0 0 100 %
0 20,000 -100 %

900 20,000 0 %
217,981 370,000

36,273 50,000 60 %
29,440 30,000 33.33 %
65,713 80,000

419,494 798,780

0 0 100 %
27,000 11,800 -100 %

0 0 0 %
0 20,000 -100 %

27,000 31,800
27,000 31,800

2,049,274 2,499,940

0 182,320 51.25 %
0 182,320
0 182,320รวมงบบุคลากร 0 275,760

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน 0 275,760
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 0 275,760

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

รวมงานบริหารงานคลัง 2,052,301 2,574,260
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

รวมค่าครุภัณฑ์ 43,100 11,400
รวมงบลงทุน 43,100 11,400

จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล  แบบท่ี  1 21,500 0
จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า 0 0

จัดซ้ือตู้เก็บเอกสาร แบบ 2 บาน 21,600 0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

ครุภัณฑ์ส านักงาน
จัดซ้ือตู้เก็บเอกสาร แบบ 2 บาน 0 11,400

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวมค่าวัสดุ 58,036 120,000
รวมงบด าเนินงาน 484,801 802,220

วัสดุส านักงาน 40,846 80,000
วัสดุคอมพิวเตอร์ 17,190 40,000

ค่าวัสดุ
รวมค่าใช้สอย 290,365 420,000

โครงการบริการจัดเก็บภาษีเคล่ือนท่ี 0 0
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 900 20,000

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 50,000
โครงการบริการจัดเก็บภาษีเคล่ือนท่ี 0 10,000

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 2,600 30,000

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ
รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 286,865 310,000

รวมค่าตอบแทน 136,400 262,220
ค่าใช้สอย

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า 0 20,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0
ค่าเช่าบ้าน 54,000 100,000

ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 76,000 142,220

งบด าเนินงาน



0 29,610 -22.39 %
0 0 100 %

0 15,000 66.67 %
0 44,610

0 10,000 -100 %

0 10,000 100 %
0 0 100 %
0 0 100 %
0 20,000

0 0 100 %
0 0 100 %
0 0
0 64,610

0 0 100 %
0 0
0 0
0 246,930

8,408,570.74 11,254,590

0 239,640 -100 %
0 239,640
0 239,640

0 19,970 -100 %
0 31,500 -100 %
0 51,470รวมค่าตอบแทน 0 0

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 0 0
ค่าเช่าบ้าน 0 0

งบด าเนินงาน
ค่าตอบแทน

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 0 0
รวมงบบุคลากร 0 0

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน 0 0

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน
งบบุคลากร

รวมแผนงานบริหารงานท่ัวไป 8,697,903.04 10,393,890
แผนงานการรักษาความสงบภายใน

รวมงบลงทุน 0 22,000
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 0 404,740

จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี 1 0 22,000
รวมค่าครุภัณฑ์ 0 22,000

ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

รวมงบด าเนินงาน 0 106,980
งบลงทุน

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 5,000
รวมค่าวัสดุ 0 7,000

ค่าวัสดุ
วัสดุส านักงาน 0 2,000

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 0 2,000
รวมค่าใช้สอย 0 42,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 20,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 20,000

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 0 0
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า 0 25,000
รวมค่าตอบแทน 0 57,980

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 0 22,980

งบด าเนินงาน



0 10,000 -100 %

0 10,000 -100 %
0 20,000
0 71,470
0 311,110

0 0 100 %
0 0
0 0

41,400 50,000 40 %
0 0 100 %

41,400 50,000

0 0 100 %

0 0 100 %
0 25,000 -100 %
0 7,000 -100 %
0 0 100 %
0 0 100 %
0 0 100 %

2,700 10,000 -100 %
0 0 100 %
0 30,000 -100 %
0 0 100 %

2,700 72,000

0 0 100 %
0 0 100 %
0 15,000 33.33 %
0 15,000

44,100 137,000รวมงบด าเนินงาน 33,450 495,000

วัสดุเคร่ืองดับเพลิง 0 20,000
รวมค่าวัสดุ 16,900 128,000

วัสดุเคร่ืองแต่งกาย 16,900 100,000
วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 8,000

รวมค่าใช้สอย 16,550 255,000
ค่าวัสดุ

โครงการอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจ า อปท. 0 0
โครงการอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ า อปท. 0 30,000

โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุบนท้องถนนและให้บริการประชาชน 2,250 0
โครงการอบรมการป้องกันสาธารณภัย 0 10,000

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน 0 150,000
โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุบนท้องถนนและให้บริการประชาชน 0 10,000

โครงการป้องกันปัญหาไฟป่าและปัญหาหมอกควัน 14,300 0
โครงการป้องกันปัญหาไฟป่าและปัญหาหมอกควัน 0 20,000

โครงการซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 0 25,000
โครงการซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 0 0

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 0 10,000
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ

ค่าเช่าบ้าน 0 42,000
รวมค่าตอบแทน 0 112,000

ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 0 70,000

รวมงบบุคลากร 0 254,280
งบด าเนินงาน

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน 0 254,280
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 0 254,280

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
รวมงานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน 0 0

รวมค่าใช้สอย 0 0
รวมงบด าเนินงาน 0 0

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ
รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 0 0

ค่าใช้สอย



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

0 0 0 %
0 0
0 0

44,100 137,000

0 0 100 %
0 0
0 0
0 0

44,100 448,110

815,400 420,680 59.4 %
0 22,000 90.91 %

42,000 0 0 %
275,280 117,360 4.09 %

24,000 24,000 0 %
1,156,680 584,040
1,156,680 584,040

0 63,720 -12.3 %
0 10,000 0 %

3,080 0 0 %
3,080 73,720รวมค่าตอบแทน 6,235 65,880

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 6,235 0

ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 0 55,880

งบด าเนินงาน
รวมงบบุคลากร 995,864.52 858,720

เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 4,410.97 24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 995,864.52 858,720

เงินวิทยฐานะ 42,000 0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 177,073.55 122,160

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน 772,380 670,560
เงินประจ าต าแหน่ง 0 42,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

แผนงานการศึกษา
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา

รวมงานจราจร 0 70,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 83,450 854,480

รวมค่าวัสดุ 0 70,000
รวมงบด าเนินงาน 0 70,000

ค่าวัสดุ
วัสดุจราจร 0 70,000

งานจราจร
งบด าเนินงาน

รวมงบเงินอุดหนุน 50,000 0
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 83,450 784,480

โครงการอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ า อปท. 50,000 0
รวมเงินอุดหนุน 50,000 0

เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

รวมงบลงทุน 0 35,200
งบเงินอุดหนุน

จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA 0 5,700
รวมค่าครุภัณฑ์ 0 35,200

จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี 1 0 22,000
จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 0 7,500

ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

งบลงทุน



388,500 400,000 0 %
0 10,000 0 %

0 20,000 0 %
0 40,000 -25 %
0 0 100 %
0 20,000 -100 %
0 0 100 %
0 38,000 -100 %
0 10,000 -100 %
0 30,000 -100 %
0 0 100 %

8,750 10,000 -100 %
0 20,000 0 %

397,250 598,000

19,539 50,000 0 %
0 10,000 0 %
0 0 100 %
0 10,000 0 %
0 10,000 0 %

25,400 55,000 -45.45 %
0 5,000 -100 %

44,939 140,000
445,269 811,720

0 0 0 %
0 0 0 %

24,000 0 0 %
0 32,000 -100 %
0 15,000 -100 %
0 7,000 -100 %

0 0 0 %จัดซ้ือตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต 8,990 0

จัดซ้ือแท่นบรรยาย(โพเดียม) 0 0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

จัดซ้ือโต๊ะรับแขก 0 0
จัดซ้ือโต๊ะหมู่บูชา หมู่ 7 หน้า 8 ท าจากไม้แกะลายปิดทองพ้ืนแดง 0 0

จัดซ้ือโต๊ะท างาน 4,800 0
จัดซ้ือโต๊ะพับโฟเมก้าขาว 0 0

ครุภัณฑ์ส านักงาน
จัดซ้ือเก้าอ้ีส านักงาน 3,600 0

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวมค่าวัสดุ 94,931 140,000
รวมงบด าเนินงาน 567,388 785,880

วัสดุคอมพิวเตอร์ 22,420 30,000
วัสดุส ารวจ 0 0

วัสดุก่อสร้าง 10,615 10,000
วัสดุการเกษตร 9,905 10,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว 0 30,000

ค่าวัสดุ
วัสดุส านักงาน 51,991 50,000

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 4,980 20,000
รวมค่าใช้สอย 466,222 580,000

โครงการเรียนรู้สืบสานวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 0 50,000
โครงการสายใยรัก 3 วัย 0 0

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปกครอง ศพด.อบต.ป่าก่อด า 8,520 0
โครงการเรียนรู้สืบสานวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 0 0

โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรกองการศึกษาฯ 0 30,000
โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรกองการศึกษาฯ 27,150 0

โครงการพัฒนาทักษะศักยภาพเด็กและเยาวชน 0 20,000
โครงการพัฒนาทักษะศักยภาพเด็กและเยาวชน 0 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 10,464 20,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 30,000

รายจ่ายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ 0 10,000
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ
รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 415,108 400,000

ค่าใช้สอย



0 0 0 %
0 22,000 -100 %
0 0 100 %
0 0 0 %
0 20,000 -100 %

24,000 96,000
24,000 96,000

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

1,625,949 1,491,760

0 636,000 3.58 %
0 44,800 50 %
0 58,800 44.05 %
0 161,400 7.88 %
0 901,000
0 901,000

0 66,450 -17.38 %

0 20,000 49 %
0 86,450

0 30,000 -33.33 %
0 60,000 -50 %
0 0 100 %
0 10,000 -100 %
0 15,000 -100 %
0 0 100 %
0 0 0 %

โครงการกีฬาสีสัมพันธ์ ศพด.อบต.ป่าก่อด า 0 15,000
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 10,000 0

โครงการการเรียนรู้และอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 0 0
โครงการกีฬาสีสัมพันธ์ ศพด.อบต.ป่าก่อด า 9,773 0

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 30,000
โครงการการเรียนรู้และอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 0 10,000

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 20,000

รวมค่าตอบแทน 0 84,700
ค่าใช้สอย

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า 0 29,800

ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 0 54,900

งบด าเนินงาน
รวมงบบุคลากร 0 984,820

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 174,120
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 0 984,820

เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน 0 67,200
เงินวิทยฐานะ 0 84,700

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน 0 658,800

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบบุคลากร

รวมงบเงินอุดหนุน 0 814,800
รวมงานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา 1,618,342.52 2,466,900

โครงการภาษาจีนพ้ืนฐานสู่ประชาคมอาเซียน 0 45,000
รวมเงินอุดหนุน 0 814,800

ค่าอาหารกลางวัน (อุดหนุนโรงเรียนบ้านโป่งมอญ) 0 709,800
โครงการการศึกษานอกสถานท่ี "พาน้องเท่ียวไทย ไม่ไปไม่รู้" 0 60,000

เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

รวมงบลงทุน 55,090 7,500
งบเงินอุดหนุน

จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า 0 0
รวมค่าครุภัณฑ์ 55,090 7,500

จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 0 7,500
จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 15,800 0

จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานประมวลผล 21,900 0
จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก ส าหรับงานประมวลผล 0 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์



0 20,000 -100 %
0 10,000 -100 %
0 0 100 %
0 0 100 %
0 20,000 -100 %
0 15,000 -100 %
0 0 0 %

91,441 110,500 -100 %

0 0 100 %
0 0 0 %

32,770 73,450 -100 %

252,740 308,700 -100 %

0 0 100 %

0 0 0 %
0 0 100 %

376,951 672,650

26,591 450,000 -11.11 %
331,567.16 0 0 %
358,158.16 450,000
735,109.16 1,209,100

0 5,000 -100 %

0 9,500 -100 %

0 0 100 %
0 14,500
0 14,500

459,000 546,000 -100 %
0 0 0 %

60,000 60,000 -100 %
0 0 0 %

โครงการการศึกษานอกสถานท่ี “พาน้องท่องเท่ียวไทย ไม่ไปไม่รู้" 0 0
โครงการพาน้องท่องเท่ียวไทย ไม่ไปไม่รู้ (อุดหนุนโรงเรียนบ้านโป่งมอญ) 25,000 0

ค่าอาหารกลางวัน (อุดหนุนโรงเรียนบ้านโป่งมอญ) 365,300 0
ค่าอาหารกลางวัน (อุดหนุนโรงเรียนบ้านแม่ผง) 54,600 0

เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

รวมงบลงทุน 0 7,500
งบเงินอุดหนุน

จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 0 7,500
รวมค่าครุภัณฑ์ 0 7,500

จัดซ้ือเคร่ืองตัดหญ้า แบบข้อแข็ง 0 0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

จัดซ้ือรถเข็น ส าหรับเข็นสัมภาระท่ัวไป 0 0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์ส านักงาน

รวมงบด าเนินงาน 746,346.34 1,147,950
งบลงทุน

ค่าอาหารเสริม (นม) 284,655.34 0
รวมค่าวัสดุ 305,623.34 400,000

ค่าวัสดุ
วัสดุงานบ้านงานครัว 20,968 400,000

โครงการสายใยรัก 3 วัย 0 10,000
รวมค่าใช้สอย 440,723 663,250

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนส าหรับ ศพด.
อบต.ป่าก่อด า)

0 198,100

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา(ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) 40,680 0

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนส าหรับ 
ศพด.อบต.ป่าก่อด า)

0 0

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าอาหารกลางวัน ศพด.อบต.ป่าก่อด า) 0 0

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน ศพด.อบต.ป่าก่อด า 0 360,150
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (สนับสนุนอาหารกลางวันของศพด.อบต.ป่าก่อด า) 261,240 0

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) 91,800 0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียน
การสอนส าหรับ ศพด.อบต.ป่าก่อด า)

0 0

โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานท่ี 15,100 0
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ศพด.อบต.ป่าก่อด า 12,130 0

โครงการวันเด็กแห่งชาติ 0 10,000
โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานท่ี 0 10,000

โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กนักเรียน ศพด.อบต.ป่าก่อด า 0 0
โครงการวันเด็กแห่งชาติ 0 0



45,000 45,000 -100 %
25,000 0 0 %

589,000 651,000
589,000 651,000

1,324,109.16 2,775,600
2,950,058.16 4,267,360

0 120,000 0 %
0 120,000

49,478.4 0 0 %
25,099 0 0 %
16,160 0 0 %

90,737.4 0
90,737.4 120,000

0 0 0 %
138,300 0 0 %
138,300 0
138,300 0

229,037.4 120,000

0 0 100 %
0 40,000 -100 %
0 0 100 %
0 10,000 -100 %
0 0 100 %
0 0 100 %
0 35,000 -100 %
0 85,000
0 85,000

รวมค่าใช้สอย 0 100,000
รวมงบด าเนินงาน 0 100,000

โครงการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร 0 10,000
สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า 0 0

โครงการยกระดับสุขอนามัยด้านอาหารและผู้ประกอบการ 0 0
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า 0 40,000

โครงการป้องกัน ควบคุม โรคติดต่อและไม่ติดต่อชนิดต่าง ๆ 0 0
โครงการยกระดับสุขอนามัยด้านอาหารและผู้ประกอบการ 0 10,000

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ
โครงการการป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อชนิดต่าง ๆ 0 40,000

งบด าเนินงาน
ค่าใช้สอย

รวมงานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข 200,340.6 120,000
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน

รวมเงินอุดหนุน 140,000 0
รวมงบเงินอุดหนุน 140,000 0

การด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข 140,000 0
การด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข 0 0

เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

รวมงบด าเนินงาน 60,340.6 120,000
งบเงินอุดหนุน

โครงการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร 0 0
รวมค่าใช้สอย 60,340.6 0

โครงการป้องกัน ควบคุม โรคติดต่อและไม่ติดต่อชนิดต่างๆ 38,385.6 0
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า 21,955 0

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 0 120,000
รวมค่าตอบแทน 0 120,000

งบด าเนินงาน
ค่าตอบแทน

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 1,191,246.34 2,140,270
รวมแผนงานการศึกษา 2,809,588.86 4,607,170

รวมเงินอุดหนุน 444,900 0
รวมงบเงินอุดหนุน 444,900 0

โครงการภาษาจีนกลางพ้ืนฐานสู่ประชาคมอาเซียน 0 0
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างทักษะชีวิตต้านทุจริต 0 0



0 140,000 -100 %
0 0 100 %
0 140,000
0 140,000
0 225,000

229,037.4 345,000

647,026.94 0 0 %
34,830.65 0 0 %

328,800 0 0 %
48,000 0 0 %

1,058,657.59 0
1,058,657.59 0

12,500 0 0 %
2,000 0 0 %

14,500 0

0 0 0 %

0 0 0 %
0 0 0 %

47,372.62 0 0 %
47,372.62 0

16,583 0 0 %
27,259 0 0 %

2,570 0 0 %
10,620 0 0 %
57,032 0

118,904.62 0รวมงบด าเนินงาน 451,957 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 3,540 0
รวมค่าวัสดุ 144,001 0

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 50,262 0
วัสดุก่อสร้าง 72,094 0

ค่าวัสดุ
วัสดุส านักงาน 18,105 0

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 5,000 0
รวมค่าใช้สอย 238,856 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 31,586 0
โครงการบริหารจัดการน้ าด้วยระบบธนาคารน้ าใต้ดิน 30,000 0

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 172,270 0
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 10,600 0
รวมค่าตอบแทน 69,100 0

ค่าตอบแทน
ค่าเช่าบ้าน 58,500 0

รวมงบบุคลากร 899,904.52 0
งบด าเนินงาน

เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 19,870.97 0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 899,904.52 0

เงินประจ าต าแหน่ง 42,000 0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 162,193.55 0

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน 675,840 0

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน
งบบุคลากร

แผนงานเคหะและชุมชน
รวมแผนงานสาธารณสุข 200,340.6 360,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0 140,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 0 240,000

โครงการการด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริ ด้านสาธารณสุข 0 140,000
รวมเงินอุดหนุน 0 140,000

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน
การด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข 0 0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน



0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %
0 0 0 %
0 0

18,000 0 0 %
18,000 0
18,000 0

1,195,562.21 0

0 50,000 -100 %
0 0 100 %
0 50,000
0 50,000
0 50,000

1,195,562.21 50,000

0 362,640 5.49 %
0 362,640
0 362,640

0 30,220 5.49 %

0 30,000 0 %
0 60,220

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า 0 30,000
รวมค่าตอบแทน 0 61,880

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 0 31,880
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

งบด าเนินงาน
ค่าตอบแทน

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 0 382,560
รวมงบบุคลากร 0 382,560

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน 0 382,560

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบบุคลากร

รวมแผนงานเคหะและชุมชน 1,544,951.52 50,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

รวมงบด าเนินงาน 0 50,000
รวมงานก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 0 50,000

โครงการบริหารจัดการขยะต าบลป่าก่อด า 0 50,000
รวมค่าใช้สอย 0 50,000

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ
โครงการบริหารจัดการขยะต าบลป่าก่อด า 0 0

งบด าเนินงาน
ค่าใช้สอย

รวมงานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 1,544,951.52 0
งานก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล

รวมค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 148,000 0
รวมงบลงทุน 193,090 0

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานท่ีจ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพ่ือให้ได้มาซ่ึงส่ิงก่อสร้าง
รายจ่ายเพ่ืองานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 148,000 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 45,090 0
ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์อิงค์เจทมัลติฟังก์ช่ัน 22,900 0
จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA 4,790 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
จัดซ้ือล้อวัดระยะทาง 12,000 0

จัดซ้ือตู้เก็บเอกสาร แบบบานเล่ือนกระจก 5,400 0
ครุภัณฑ์ส ารวจ

ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์ส านักงาน

งบลงทุน



0 10,000 -100 %

0 10,000 -100 %
0 20,000

0 4,000 150 %
0 4,000
0 84,220

0 7,500 -100 %
0 7,500
0 7,500
0 454,360

0 0 0 %
0 5,000 -100 %
0 0 100 %
0 0 100 %
0 20,000 -100 %
0 10,000 -100 %
0 0 100 %
0 25,000 -100 %
0 20,000 -100 %
0 0 100 %
0 15,000 -100 %
0 0 100 %
0 20,000 -100 %
0 0 100 %

217,300 40,000 -100 %
217,300 155,000
217,300 155,000
217,300 155,000
217,300 609,360

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 43,000 135,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 43,000 589,440

รวมค่าใช้สอย 43,000 135,000
รวมงบด าเนินงาน 43,000 135,000

โครงการอบรมสมุนไพรส าหรับผู้สูงอายุ 0 15,000
ช่วยเหลือประชาชนท่ีได้รับความเดือดร้อนด้านคุณภาพชีวิต 0 0

โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพกลุ่มพัฒนาสตรี 0 20,000
โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพกลุ่มพัฒนาสตรี 0 0

โครงการสร้างงานสร้างรายได้ให้ผู้พิการ 0 20,000
โครงการอบรมส่งเสริมศักยภาพผู้พิการ 0 0

โครงการเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนสร้างสุข 0 0
โครงการส่งเสริมอาชีพส าหรับผู้สูงอายุ 0 0

โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพกลุ่มพัฒนาสตรี 0 0
โครงการเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนสร้างสุข 0 20,000

โครงการประชาชนร่วมใจต้านภัยยาเสพติด 0 20,000
โครงการประชาชนร่วมใจต้านภัยยาเสพติด 0 0

โครงการจัดเวทีประชาคมท้องถ่ิน 0 0
โครงการช่วยเหลือประชาชนท่ีได้รับความเดือดร้อนด้านคุณภาพชีวิต 0 40,000

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ
โครงการจัดนิทรรศการร้านสินค้างานมหกรรมอาหารและของดีอ าเภอแม่ลาว 43,000 0

งบด าเนินงาน
ค่าใช้สอย

รวมงานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 0 454,440
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0
รวมงบลงทุน 0 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
เคร่ืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 0 0

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวมค่าวัสดุ 0 10,000
รวมงบด าเนินงาน 0 71,880

ค่าวัสดุ
วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 10,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0
รวมค่าใช้สอย 0 0

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ
รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 0 0

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ



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

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

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

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

0 0 100 %
0 10,000 -100 %

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

10,000 10,000 -100 %
0 10,000 -100 %
0 0 100 %
0 0 0 %
0 0 0 %
0 0 0 %
0 36,000 -100 %
0 0 100 %
0 0 100 %
0 20,000 -100 %

30,000 106,000
30,000 106,000รวมงบด าเนินงาน 50,000 140,000

โครงการอบรมคุณธรรมน าชีวิต 0 0
รวมค่าใช้สอย 50,000 140,000

โครงการสืบสานจัดงานประเพณีหล่อเทียนพรรษา 0 20,000
โครงการอบรมคุณธรรมน าชีวิต 0 20,000

โครงการสืบสานจัดงานประเพณีสรงน้ าพระธาตุมหารัตนมงคลเจดีย์ หมู่ท่ี 1 10,000 0
โครงการสืบสานจัดงานประเพณีหล่อเทียนพรรษา 20,000 0

โครงการสืบสานจัดงานประเพณีสรงน้ าพระธาตุมณีนาถสันต้นม่วง หมู่ท่ี 3 10,000 0
โครงการสืบสานจัดงานประเพณีลอยกระทง 10,000 0

โครงการสรงน้ าพระธาตุหมอกมุงเมือง หมู่ท่ี 4 0 0
โครงการสรงน้ าพระธาตุหมอกมุงเมือง หมู่ท่ี4 0 10,000

โครงการสรงน้ าพระธาตุมหารัตนมงคลเจดีย์ หมู่ท่ี 1 0 10,000
โครงการสรงน้ าพระธาตุมหารัตนมงคลเจดีย์ หมู่ท่ี 1 0 0

โครงการสรงน้ าพระธาตุมณีนาถสันต้นม่วง หมู่ท่ี 3 0 0
โครงการสรงน้ าพระธาตุมณีนาถสันต้นม่วง หมู่ท่ี 3 0 10,000

โครงการสรงน้ าพระธาตุไชยสิทธ์ิ หมู่ท่ี 11 0 10,000
โครงการสรงน้ าพระธาตุไชยสิทธ์ิ หมู่ท่ี 11 0 0

โครงการประเพณีลอยกระทง 0 60,000
โครงการประเพณีลอยกระทง 0 0

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน
งบด าเนินงาน

รวมงบด าเนินงาน 136,810 90,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ 136,810 90,000

วัสดุกีฬา 0 10,000
รวมค่าวัสดุ 0 10,000

รวมค่าใช้สอย 136,810 80,000
ค่าวัสดุ

โครงการการแข่งขันกีฬาประชาชน 0 80,000
โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนต าบลป่าก่อด า 136,810 0

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ

งานกีฬาและนันทนาการ
งบด าเนินงาน

รวมงบด าเนินงาน 0 0
รวมงานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 0 0

วัสดุกีฬา 0 0
รวมค่าวัสดุ 0 0

งบด าเนินงาน
ค่าวัสดุ

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ



0 0 100 %
0 8,000 -100 %
0 0 100 %
0 8,000
0 8,000

30,000 114,000
30,000 194,000

0 745,280 -13.17 %
0 42,000 0 %
0 333,360 1.08 %
0 48,000 0 %
0 1,168,640
0 1,168,640

0 292,220 -20.65 %
0 10,000 0 %

0 20,000 -100 %
0 322,220

0 80,000 -12.5 %

0 50,000 -40 %
0 20,000 150 %
0 30,000 0 %
0 180,000

0 40,000 0 %
0 30,000 166.67 %
0 40,000 28.75 %
0 20,000 0 %
0 10,000 0 %
0 30,000 0 %
0 170,000
0 672,220รวมงบด าเนินงาน 0 653,380

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 30,000
รวมค่าวัสดุ 0 231,500

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 20,000
วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 0 10,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 80,000
วัสดุก่อสร้าง 0 51,500

ค่าวัสดุ
วัสดุส านักงาน 0 40,000

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 0 30,000
รวมค่าใช้สอย 0 180,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 30,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 50,000

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 0 70,000
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า 0 0
รวมค่าตอบแทน 0 241,880

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 0 231,880

รวมงบบุคลากร 0 1,074,120
งบด าเนินงาน

เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 0 1,074,120

เงินประจ าต าแหน่ง 0 42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 336,960

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน 0 647,160

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา
งบบุคลากร

รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 186,810 242,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รวมงบเงินอุดหนุน 0 12,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน 50,000 152,000

โครงการสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีสงกรานต์ (ป๋ีใหม่เมือง) 0 4,000
รวมเงินอุดหนุน 0 12,000

โครงการสืบสานประเพณีนมัสการและสรงน้ าพระธาตุดอยตุง 0 8,000
โครงการสืบสานประเพณีนมัสการและสรงน้ าพระธาตุดอยตุง ประจ าปี 2565 0 0

เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

งบเงินอุดหนุน



0 0 100 %
0 8,000 -100 %

0 0 100 %

0 30,000 0 %
0 54,000 -100 %

0 30,000 0 %
0 122,000
0 122,000
0 1,962,860

0 0 100 %
0 0 100 %

449,500 0 0 %
0 499,000 -100 %

442,000 0 0 %
0 457,000 -100 %

420,000 0 0 %
0 515,000 -100 %

495,000 0 0 %
75,000 0 0 %

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

โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ฌาปณสถาน หมู่ 11 0 448,000
โครงการขยายผิวจราจร หมู่ท่ี 1 ซอย 8 0 197,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 3 บริเวณทางเข้าฌาปณสถาน หมู่ท่ี 3 0 500,000
โครงการก่อสร้างห้องน้ าสาธารณะ ประจ าหมู่บ้าน หมู่ท่ี 2 0 403,700

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 5 ซอย 6 0 169,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 6 ทางเข้าอาคารอเนกประสงค์ ประจ าหมู่บ้าน 0 54,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 5 ซอย 2/1 0 117,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 5 ซอย 4 0 84,000

ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 5 ซอย 2 0 152,000

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

โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ฌาปนสถาน หมู่ท่ี 5 0 0
โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ประจ าหมู่บ้าน หมู่ท่ี 11 0 0

โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ฌาปนสถาน หมู่ท่ี 11 496,000 0
โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ฌาปนสถาน หมู่ท่ี 3 413,000 0

โครงการก่อสร้างอาคารคัดแยกและเก็บขยะ 0 0
โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ท่ี 2 0 0

โครงการก่อสร้างร้ัวคอนกรีตเสริมเหล็กรอบท่ีท าการ อบต.ป่าก่อด า 0 126,000
โครงการก่อสร้างร้ัวรอบฌาปนสถานพร้อมบานประตูและป้ายบอกสถานท่ี 0 213,400

ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างอาคาร หรือส่ิงปลูกสร้างต่าง ๆ

งานก่อสร้าง
งบลงทุน

รวมงบลงทุน 0 146,500
รวมงานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 0 1,874,000

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 30,000
รวมค่าครุภัณฑ์ 0 146,500

จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า ชนิด Network ส าหรับกระดาษขนาด A3 0 0
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี 2 0 30,000

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
จัดซ้ือรถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี เกียร์ธรรมดา 0 43,500

จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศแบบแขวน 0 43,000
จัดหาเก้าอ้ีท างาน 0 0

ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์ส านักงาน

งบลงทุน



426,500 0 0 %
432,800.49 0 0 %

0 393,000 -100 %
0 0 0 %

279,000 0 0 %
0 0 0 %
0 272,000 -100 %
0 0 0 %
0 40,000 -100 %
0 0 0 %
0 127,000 -100 %

496,000 0 0 %
0 478,000 -100 %
0 300,000 -100 %
0 0 100 %
0 0 100 %

0 50,000 -40 %
0 346,000 -100 %
0 0 100 %

0 10,000 0 %
3,515,800.49 3,487,000
3,515,800.49 3,487,000
3,515,800.49 3,487,000
3,515,800.49 5,449,860

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

0 10,000 0 %
0 10,000
0 30,000
0 30,000

รวมงบด าเนินงาน 28,995 30,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร 28,995 30,000

วัสดุการเกษตร 28,995 10,000
รวมค่าวัสดุ 28,995 10,000

รวมค่าใช้สอย 0 20,000
ค่าวัสดุ

โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกัน ก าจัดศัตรูพืชและโรคระบาดสัตว์ 0 0
โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันก าจัดศัตรูพืชและโรคระบาดสัตว์ 0 20,000

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ

งานส่งเสริมการเกษตร
งบด าเนินงาน

รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2,631,500 5,443,100
แผนงานการเกษตร

รวมงบลงทุน 2,631,500 3,569,100
รวมงานก่อสร้าง 2,631,500 3,569,100

ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) 0 10,000
รวมค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 2,631,500 3,569,100

โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ หมู่ท่ี 1 0 210,000
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 0 30,000
โครงการปรับปรุงอาคารส านักงานกองช่าง อบต.ป่าก่อด า 0 0

โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ท่ี 6 0 397,000
ค่าปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างไหล่ทางคอนกรีตพร้อมราวก้ัน ซอย 4 หมู่ท่ี 4 0 0
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ท่ี 4 0 458,000

โครงการก่อสร้างร้ัว อบต.ป่าก่อด า 0 0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. แบบมีฝาปิด พร้อมขยายผิวทางจราจร ซอย 8 0 0

โครงการก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม (ล าน้ าแม่ผง) หมู่ท่ี 4 244,000 0
โครงการก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม หมู่ท่ี 5 0 0

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 4 (ดงเจริญ) หมู่ท่ี 5 493,000 0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 4 (ดงเจริญ) หมู่ท่ี 5 0 0

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 10, 11 หมู่ท่ี 1 492,500 0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 11 หมู่ท่ี 5 0 0

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 1 (ซอยประปา) หมู่ท่ี 6 493,000 0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 10 หมู่ท่ี 1 0 0

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ท่ี 2 0 0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอย 1/2 และซอย 7/2 หมู่ท่ี 6 0 0

ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ท่ี 3 0 0



0 0 100 %
0 10,000 -100 %
0 0 100 %
0 0 100 %
0 7,000 -100 %
0 50,000 -100 %
0 67,000
0 67,000
0 67,000
0 97,000

23,857,022.5 30,300,000รวมทุกแผนงาน 23,457,714.02 31,000,000

รวมงานส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 0 60,000
รวมแผนงานการเกษตร 28,995 90,000

รวมค่าใช้สอย 0 60,000
รวมงบด าเนินงาน 0 60,000

ปรับปรุงภูมิทัศน์ส่ิงแวดล้อม 0 0
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 0 0

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชตามแนวพระราชด าริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช 0 30,000
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ส่ิงแวดล้อม 0 10,000

โครงการตามแนวพระราชด าริฯ ร่วมใจปลูกป่า 0 20,000
โครงการตามแนวพระราชด าริฯ ร่วมใจปลูกป่า 0 0

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ

งานส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
งบด าเนินงาน
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ 

อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 
  
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 31,000,000 บาท แยกเป็น 

แผนงานงบกลาง 

งบกลาง รวม 8,369,920 บาท 
 งบกลาง รวม 8,369,920 บาท 
  งบกลาง รวม 8,369,920 บาท 
  เงินสมทบกองทุนประกันสังคม  จำนวน 80,000 บาท 
    - เพื่อส่งเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ในอัตราร้อยละห้าของค่าจ้าง

โดยประมาณทั้งปี 
- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

   

     1) พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที ่4) พ.ศ. 2558 

2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 
30 มิถุนายน 2565     

   

  เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จำนวน 3,500 บาท 
    - เพื่อส่งเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน กรณีลูกจ้างประสบอันตราย 

เจ็บป่วย หรือสูญหาย ในอัตราร้อยละ 0.2 ของค่าจ้างโดยประมาณทั้งปี 
- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้   

   

     1) พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง  
(ฉบับที ่2) พ.ศ. 2561 

2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0808.2/
ว 4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561 

   

  เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 6,600,000 บาท 
    - เพื่อรองรับการจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป  

ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและได้ขึ้นทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพไว้กับ
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ 

- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้   

   

     1) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั ้นตอนการกระจายอำนาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์      
เพ่ือการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548    

3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ย
ยังชีพผู ้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น  พ.ศ. 2552  
และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 
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4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ 
ว 5360 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2562  

5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/
ว 2130 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 

  เบี้ยยังชีพความพิการ จำนวน 950,000 บาท 
    - เพ่ือรองรับการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการให้แก่คนพิการที่มีสิทธิตาม

หลักเกณฑ์ที่กำหนด และได้ขึ้นทะเบียนขอรับเงินเบี้ยความพิการไว้กับ
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ 

- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

   

     1) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั ้นตอนการกระจายอำนาจ     
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว ่าด ้วยการจ ่ายเง ินสงเคราะห์          
เพ่ือการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548    

3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ย  
ความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่4) พ.ศ. 2562     

4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนสุด ที่ มท 0810.6/
ว 5360 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2562  

5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.6/
ว 2130 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 

   

  เงินสำรองจ่าย จำนวน 350,000 บาท 
    - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือกรณี

การป้องกันและยับยั้งก่อนเกิดสาธารณภัยหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัย
หรือกรณีฉุกเฉินเพื ่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน     
เป็นส่วนรวมได้ ได้แก่ 

   

     1) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้แก่ อุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก
แผ่นดินถล่ม ภัยแล้ง ภัยหนาว วาตภัย อัคคีภัย 

2) การป้องกันและแก้ไขปัญหาสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กPM 2.5 
3) การป้องกันและระงับโรคติดต่อ เช่น การป้องกันและระงับโรค   

และการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก เป็นต้น 
4) การดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน      

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5) การดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยอ่ืน ๆ  

   

    - เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้    
     1) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 

2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพ่ือช่วยเหลือประชาชน
ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนของถิ่น พ.ศ. 2560  
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2561 

3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 
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4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3215 ลงวันที่
6 มิถุนายน 2559 

5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 1808.2/ว 1533 
ลงวันที่ 27 มกราคม 2563 

6) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนสุด ที่ มท 0819.3/
ว 1375 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 

7) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนสุด ที่ มท 1408.2/
ว 4044 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2563 

8) หนังส ือกรมส่งเสร ิมการปกครองท้องถิ ่น  ที่ มท 0820.3/
ว 1218 ลงวันที่ 28 เมษายน 2565 

9) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่
30 มิถุนายน 2565 

  รายจ่ายตามข้อผูกพัน    
   เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) จำนวน 326,420 บาท 
    - เพื่อส่งเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

(ก.บ.ท.) ในอัตราร้อยละสองของประมาณการรายรับตามข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี ยกเว้นประเภทพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มี  
ผู้อุทิศให้/เงินบริจาคและเงินอุดหนุน 

- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

   

     1) พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่8) พ.ศ. 2556 

2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่4) พ.ศ. 2563 

3) กฎกระทรวงการหักเงินจากประมาณการรายรับในงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี สมทบเข้าเป็นกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
ท้องถิ่น พ.ศ. 2563 

4) หนังสือสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
ที ่มท 0808.5/ว 22 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 

   

   สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น จำนวน 60,000 บาท 
    - เพ่ือสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น 

- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
   

     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตั้งงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสมทบกองทุน พ.ศ. 2561 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 

2) ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์
เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินงานและบริหารจัดการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2561 

3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่   
30 มิถุนายน 2565 

   

 



วันที่พิมพ์ : 27/7/2565 11:45:26  หน้า 4/97 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 

งานบริหารทั่วไป รวม 7,023,130 บาท 
 งบบุคลากร รวม 4,608,360 บาท 
  เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 1,447,920 บาท 
  ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 514,080 บาท 
    - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

จำนวน 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ 20,400 บาท จำนวน 12 เดือน 
เป็นเงิน 244,800 บาท และค่าตอบแทนรายเดือนรองนายกองค์การ
บริหารส่วนตำบล จำนวน 2 อัตรา ในอัตราเดือนละ 11,220 บาท 
จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 269,280  บาท   

- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

   

     1) ระเบ ียบกระทรวงมหาดไทยว ่าด ้วยเง ินค ่าตอบแทนนายก     
องค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล และเลขานุการสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบล พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 

2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่   
30 มิถุนายน 2565 

   

  ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก จำนวน 42,120 บาท 
    - เพื ่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 

จำนวน 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ 1,750 บาท จำนวน 12 เดือน 
เป็นเงิน 21,000 บาท และเงินประจำตำแหน่งรองนายกองค์การ
บริหารส่วนตำบล จำนวน 2 อัตรา ในอัตราเดือนละ 880 บาท 
จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 21,120 บาท 

- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้   

   

     1) ระเบ ียบกระทรวงมหาดไทยว ่าด ้วยเง ินค ่าตอบแทนนายก     
องค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล และเลขานุการสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบล พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2557 

2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่   
30 มิถุนายน 2565 

   

  ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จำนวน 42,120 บาท 
    - เพื ่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนพิเศษนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 

จำนวน 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ 1,750 บาท จำนวน 12 เดือน 
เป็นเงิน 21,000 บาท และเงินตอบแทนพิเศษรองนายกองค์การ   
บริหารส่วนตำบล จำนวน 2 อัตรา ในอัตราเดือนละ 880 บาท 
จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 21,120 บาท   
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- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้   
     1) ระเบ ียบกระทรวงมหาดไทยว ่าด ้วยเง ินค ่าตอบแทนนายก     

องค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล และเลขานุการสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบล พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 

2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่   
30 มิถุนายน 2565 

   

  ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตำบล 

จำนวน 86,400 บาท 

    - เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการนายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบล จำนวน 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ 7,200 บาท จำนวน 12 เดือน 

- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้   

   

     1) ระเบ ียบกระทรวงมหาดไทยว ่าด ้วยเง ินค ่าตอบแทนนายก     
องค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล และเลขานุการสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบล พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 

2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่   
30 มิถุนายน 2565 

   

  ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

จำนวน 763,200 บาท 

    - เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนประธานสภาองค์การบริหาร 
ส ่วนตำบล จำนวน 1 อัตรา ในอัตราเด ือนละ 11 ,220 บาท       
จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 134,640 บาท เงินค่าตอบแทนรายเดือน
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 1 อัตรา ในอัตรา
เดือนละ 9,180 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 110,160 บาท
เงินค่าตอบแทนรายเดือนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
จำนวน 5 อัตรา ในอัตราเดือนละ 7,200 บาท จำนวน 12 เดือน 
เป็นเงิน 432,000 บาท และเงินค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ
สภาองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ 
7,200 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 86,400 บาท 

- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้   

   

     1) ระเบ ียบกระทรวงมหาดไทยว ่าด ้วยเง ินค ่าตอบแทนนายก     
องค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล และเลขานุการสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบล พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 

2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่   
30 มิถุนายน 2565 
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  เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 3,160,440 บาท 
  เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 2,152,920 บาท 
    - เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น และเงินปรับปรุงประจำปี 

ตามกรอบแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564 - 2566) โดยคำนวณ  
ตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน ดังนี้  

   

     1) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 
2) รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 
3) หัวหน้าสำนักปลัด 
4) นักจัดการงานทั่วไป 
5) นักทรัพยากรบุคคล 

   

    - เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้    
     1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญและเงินอ่ืน
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 

3) หนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว 138 
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 

4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่   
30 มิถุนายน 2565 

   

  เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 84,000 บาท 
    - เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ ่มต่าง ๆ ของพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยคำนวณ    

ตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน ดังนี้ 
   

     1) ค่าตอบแทนรายเดือน ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล    
    - เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้      
     1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญและเงินอ่ืน
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 

3) หนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว 138 
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 

4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่   
30 มิถุนายน 2565 

   

  เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 168,000 บาท 
    - เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ของพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยคำนวณ

ตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน ดังนี้ 
   

     1) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  
2) รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  
3) หัวหน้าสำนักปลัด 

   

    - เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้      
     1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญและเงินอ่ืน
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 

3) หนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว 138 
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 

4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่   
30 มิถุนายน 2565 
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  ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 671,520 บาท 
    - เพื ่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุงประจำปี     

ตามกรอบแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564 - 2566) โดยคำนวณ 
ตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน ดังนี้    

   

     1) พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู ้ช ่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
จำนวน 1 อัตรา 

2) พนักงานจ้างตามภารกิจตำแหน่ง คนสวน(ผู้มีทักษะ)  จำนวน 1 อัตรา 
3) พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงาน จำนวน 4 อัตรา 

   

    - เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้      
     1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

2) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4) ลงวันที่19 สิงหาคม 2558 

3) หนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว 36 
ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558 

4) หนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว 138 
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 

5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่   
30 มิถุนายน 2565 

   

  เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 84,000 บาท 
    - เพื ่อจ่ายเป็นเงินเพิ ่มค่าครองชีพชั ่วคราวสำหรับพนักงานจ้าง โดย

คำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน ดังนี้ 
   

     1) พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู ้ช ่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
จำนวน 1 อัตรา 

2) พนักงานจ้างตามภารกิจตำแหน่ง คนสวน(ผู้มีทักษะ)  จำนวน 1 อัตรา 
3) พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงาน จำนวน 4 อัตรา 

   

    - เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้      
     1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

2) หนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว 138 
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 

3) หนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 1372 
ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 

4) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเช ียงราย       
เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง 
และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลได้รับเงินเพ่ิม    
การครองชีพชั่วคราว (ฉบับที ่2) ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2558 

5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่   
30 มิถุนายน 2565 
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 งบดำเนินงาน รวม 2,146,070 บาท 
  ค่าตอบแทน รวม 441,070 บาท 
  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 235,670 บาท 
    - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
   

     1) เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงาน
ส่วนท้องถิ่นและพนักงานจ้าง  

2) เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเลือกตั้งขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

3) เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนอ่ืน ๆ แก่ผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   

    - เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ  ดังนี้     
     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์      

ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี   
แก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557  

2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 5013 
ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2563 

3) หนังส ือกรมส่งเสร ิมการปกครองท้องถิ ่น  ที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 

4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 
30 มิถุนายน 2565 

   

  ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 10,000 บาท 
    - เพ่ือจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
   

     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทน     
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2559 

2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 

   

  ค่าเช่าบ้าน จำนวน 116,400 บาท 
    - เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซื้อ หรือค่าผ่อนชำระเงินกู้เพื่อชำระ

ราคาบ้านที่ค้างชำระอยู่ ของพนักงานส่วนตำบลตามสิทธิที่จะได้รับ   
- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้  

   

     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 

2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12 
ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน
ค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
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  เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร    
   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ จำนวน 54,000 บาท 
    - เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วน

ท้องถิ่นตามสิทธิที่ควรจะได้รับ 
- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้  

   

     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 

2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2 /ว 4657 ลงวันที่ 
30 มิถุนายน 2565 

   

   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหารท้องถิ่น จำนวน 25,000 บาท 
    - เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของผู้บริหารท้องถิ่น

ตามสิทธิที่ควรจะได้รับ 
- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้  

   

     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 

2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2 /ว 4657 ลงวันที่
30 มิถุนายน 2565 

   

  ค่าใช้สอย รวม 850,000 บาท 
  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ    
   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 300,000 บาท 
    - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่าง ๆ เช่น ค่าจ้างเอกชน

ดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่
หรือการประชาสัมพันธ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, ค่าโล่ ใบประกาศ 
เกียรติคุณ ค่ากรอบใบประกาศเกียรติคุณ สำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น 
หรือผู้ให้ความช่วยเหลือ หรือควรได้รับการยกย่องจากทางราชการ , 
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำหรือปรับปรุงเว็บไซต์, ค่าใช้จ่ายในการประดับ 
ตกแต่งอาคารสถานที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, ค่าบริการ หรือ
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการกำจัดแมลง แมง หนู หรือสัตว์ที่อาจเป็นพาหะ
นำโรคร้ายมาสู่คน และให้หมายความรวมถึงการกำจัดเชื้อโรคหรือเชื้อรา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น , ค่าบริการในการกำจัดสิ ่งปฏิกูล 
จัดเก็บขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ 
หรือเข้าปกหนังสือ, ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ, ค่าเบี้ยประกัน, ค่าจ้างเหมา
บริการที ่เป็นการจ้างให้ผู ้รับจ้างทำการอย่างหนึ ่งอย่างใด  ซึ ่งมิใช่     
เป็นการประกอบดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างอย่างใด และอยู่ใน
ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น ค่าจ้างเหมาสูบน้ำ ค่าบริการกำจัด
ปลวก ค่าจ้างผู้แสดงแบบ ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ค่าตรวจวินิจฉัยโรค ค่า
ทำหมัน เป็นต้น, ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก(ที่ไม่เข้าลักษณะ
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) เช่น ค่าจ้างที่ปรึกษา ค่าจ้างออกแบบ ค่ารับรอง
แบบ ค่าจ้างทนายความ ค่าจ้างผู้เชี่ยวชาญ ค่าตรวจวินิจฉัยโรค ค่าทำ
หมันสัตว์ ค่าจ้างแรงงานราษฎรกรณีดำเนินการเอง ค่าจ้างเหมาที ่มี
ลักษณะการจ้างทำเพ่ือให้ได้มาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายชื่อสำนักงาน 
หรือป้ายอื่น ๆ ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  ในการติดตั้งโทรศัพท์ 
ยกเว้นค่าตู้สาขา ค่าเครื่องโทรศัพท์พ่วงภายใน ค่าติดตั้งเครื ่องรับ
สัญญาณต่าง ๆ ฯลฯ   
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- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้  
     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ ่ายในการ

บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2562  
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่    

10 กรกฎาคม 2563 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่

22 มีนาคม 2564         
4) หนังส ือกรมส่งเสร ิมการปกครองท้องถิ ่น  ที่ มท 0808.2/

ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 

30 มิถุนายน 2565 

   

  รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จำนวน 30,000 บาท 
    - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ดังนี้    
     1) ค่ารับรอง (รายจ่ายในการรับรองหรือเลี ้ยงรับรองขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น) 
2) ค่าใช่จ่ายในการเตรียมการ ระหว่างการรับเสด็จ ส่งเสด็จ หรือ

เกี่ยวเนื่องกับการรับเสด็จ ส่งเสด็จ พระมหากษัตริย์ พระราชินี 
พระบรมวงศานุวงศ์  

3) ค่าพานพุ่มดอกไม้ พานประดับพุ ่มดอกไม้ พานพุ่มเงินพุ่มทอง 
กรวยดอกไม้ พวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือพวงมาลา 
สำหรับอนุสาวรีย์ หรือการใช้ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมเฉลิม
พระเกียรติในวโรกาสต่าง ๆ  

4) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และให้หมายความรวมถึง การประชุมราชการทางไกลผ่านดาวเทียม 
เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารในกรณีที่มีการประชุม
คาบเกี่ยวมื้ออาหาร ค่าเช่าห้องประชุม ค่าใช่จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น 
เป็นต้น 

5) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร สำหรับกรณีหน่วยงานอ่ืน
หรือบุคคลภายนอกเข้าดูงานหรือเยี ่ยมชมองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น หรือกรณีการตรวจเยี่ยมหรือตรวจราชการ การแถลงข่าว
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การมอบเงินหรือสิ่งของบริจาค   
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

6) ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี/ราชพิธีต่างๆ รวมถึงค่าใช้จ่าย   
ในการประชาสัมพันธ์เชิญชวนหรืออำนวยความสะดวกให้กับ
ประชาชนเพื่อมาร่วมงานรัฐพิธีและพระราชพิธีต่าง ๆ     

7) ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดอาคารต่าง ๆ 

   

    - เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้     
     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2562  
2) หนังส ือกรมส่งเสร ิมการปกครองท้องถิ ่น  ที่ มท 0808.2/

ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 

30 มิถุนายน 2565 
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  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ    
   ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 50,000 บาท 
    - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ

นอกราชอาณาจักร ได้แก่ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ 
รวมถึงค่าเช่ายานพาหนะ ค่าเชื้อเพลิงหรือพลังงานสำหรับยานพาหนะ 
ค่าระวางรถบรรทุก ค่าจ้างคนหาบหามและอื่น ๆ ทำนองเดียวกัน     
ค่าพาหนะรับจ้างข้ามเขตจังหวัด เงินชดเชย ค่าขนย้ายสิ่งของส่วนตัว
ในการเดินทางไปราชการประจำในราชอาณาจักร และค่าใช้จ่ายอ่ืน    
ที่จำเป็นต้องจ่ายในการเดินทางไปราชการของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง    
หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการ
เพื่อประชุม ฝึกอบรม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือไปติดต่อราชการ 
รวมถึงการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นให้ผู ้บริหาร  สมาชิกสภาท้องถิ่น 
ข้าราชการและพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้  

   

     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม    
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที ่4) พ.ศ. 2561 

3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 
30 มิถุนายน 2565 

   

   ค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้ง จำนวน 50,000 บาท 
    - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้งของ อปท. ตามที่กฎหมาย

กำหนด อีกทั้งให้ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์การรณรงค์ หรือ
การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนให้ทราบถึงสิทธิและหน้าที่ และการ
มีส่วนร่วมทางการเมืองในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ฯลฯ  

- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้  

   

     1) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่7) พ.ศ. 2562 

2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  

3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2562  

4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 5013 
ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2563 

5) หนังส ือกรมส่งเสร ิมการปกครองท้องถิ ่น  ที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 

6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 
30 มิถุนายน 2565 

   



วันที่พิมพ์ : 27/7/2565 11:45:26  หน้า 12/97 

   ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จำนวน 100,000 บาท 
    - เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้

เกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้แก่ผู้บริหาร 
สมาชิกสภาท้องถิ ่น ข้าราชการและพนักงานขององค์กรปกครอง   
ส่วนท้องถิ่น  

- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

   

     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม       
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 
30 มิถุนายน 2565 

   

   โครงการท้องถิ่นปลอดทุจริต จำนวน 35,000 บาท 
    - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการท้องถิ่นปลอดทุจริต 

- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้   
   

     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 
การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 

2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 
30 มิถุนายน 2565 

   

    - ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หน้าที่ 70 
ลำดับที่ 3 

   

   โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำและบุคลากรท้องถิ่น จำนวน 200,000 บาท 
    - เพื ่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำ    

และบุคลากรท้องถิ ่น เช่น ผู ้บริหารท้องถิ ่น พนักงานส่วนท้องถิ่น 
พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชน เป็นต้น 

- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้   

   

     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม     
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  

2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 
30 มิถุนายน 2565 

   

    - ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หน้าที่ 71
ลำดับที่ 5  

   

   โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสสำหรับ จนท.ท้องถิ่น จำนวน 35,000 บาท 
    - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม

และความโปร่งใสสำหรับ จนท.ท้องถิ่น 
- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้   

   

     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม     
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  

2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 
30 มิถุนายน 2565 

   

    - ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หน้าที่ 70
ลำดับที่ 4 

   



วันที่พิมพ์ : 27/7/2565 11:45:26  หน้า 13/97 

  ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 50,000 บาท 
    - เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพ่ือให้สามารถใช้งานได้

ตามปกติ ฯลฯ  
- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้  

   

     1) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่7) พ.ศ. 2562 

2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  

3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  

4) หนังส ือกรมส่งเสร ิมการปกครองท้องถิ ่น  ที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 

5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 
30 มิถุนายน 2565 

   

  ค่าวัสดุ รวม 490,000 บาท  
  วัสดุสำนักงาน จำนวน 120,000 บาท 
    - เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน โดยแบ่งการพิจารณาออกเป็น 2 ประเภท 

ดังนี้ 
   

     1) ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ สิ ่งของที ่โดยสภาพมีลักษณะคงทน      
แต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนำไปใช้งานแล้ว
เกิดความชำรุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม   
หรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า เช่น หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก
เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก 
กรรไกร เก้าอี้พลาสติก ตรายาง ตะแกรงวางเอกสารเครื่องตัดโฟม 
เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ 
พระบรมฉายาลักษณ์ แผงปิดประกาศ แผ่นป้ายชื ่อสำนักงาน    
หรือหน่วยงาน หรือแผ่นป้ายต่าง ๆ ที่ใช้ในสำนักงาน มู่ลี่ ม่านปรับ
แสง (ต่อผืน) พรม(ต่อผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป พระ
บรมร ูปจำลอง  กระเป ๋ า  ตาช ั ่ งขนาดเล ็ก  ผ ้ าใบต ิดต ั ้ ง ใน
สำนักงาน ผ้าใบเต็นท์ขนาดใหญ่ ตู้ยาสามัญประจำบ้าน แผงกัน
ห้องแบบรื้อถอนได้ (Partition) ฯลฯ  

2) ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้
แล้วย่อมสิ ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี ่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั ้น ไม่คงสภาพเดิม เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ 
ปากกา ยางลบ น้ำยาลบคำผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว 
สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ำหมึกปรินท์ เทปพีวีซีแบบใส 
น้ำยาลบกระดาษไข ไม้บรรทัด คลิป ตัวเย็บกระดาษ เข็มหมุด 
กระดาษคาร์บอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติ
ข้าราชการ แบบพิมพ์ ผ้าสำลี ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ ของ
ใช้ในการบรรจุหีบห่อ น้ำมัน ไข ขี ้ผ ึ ้ง น้ำดื ่มสำหรับบริการ
ประชาชนในสำนักงาน พวงมาลา พวงมาลัย กรวยดอกไม้ ฯลฯ 

   



วันที่พิมพ์ : 27/7/2565 11:45:26  หน้า 14/97 

    - เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้      
     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังส ือกรมส่งเสร ิมการปกครองท้องถิ ่น  ที่ มท 0808.2/

ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่  

27 เมษายน 2565 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่  

30 มิถุนายน 2565 

   

  วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 20,000 บาท 
    - เพื ่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยแบ่งการพิจารณาออกเป็น        

3 ประเภท ดังนี้ 
   

     1) ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ สิ ่งของที ่โดยสภาพมีลักษณะคงทน      
แต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนำไปใช้งานแล้ว
เกิดความชำรุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม   
หรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ ้มค่า เช่น ไมโครโฟน ขาตั ้งไมโครโฟน       
หัวแร้งไฟฟ้า เครื ่องว ัดกระแสไฟฟ้า เครื ่องว ัดแรงดันไฟฟ้า       
มาตรสำหรับตรวจวงจรไฟฟ้า เครื ่องประจุไฟ โคมไฟ โทรโข่ง       
ไม้ชักฟิวส์ ไมค์ลอยพร้อมเครื่องส่งสัญญาณ ฯลฯ 

2) ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก ่สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้ว
ย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น ไม่คงสภาพเดิม เช่น ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า 
หลอดไฟฟ้า เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดวิทยุ 
ทรานซิตเตอร์และชิ้นส่วนวิทยุ ลูกถ้วยสายอากาศ รีซีสเตอร์ มูฟวิ่ง
คอยส์คอมเดนเซอร์ ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์ เบรกเกอร์ สายอากาศ
หรือเสาอากาศสำหรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน์ จานรับสัญญาณ
ดาวเทียม แบตเตอร์รี่โซล่าเซลล์ กล่องรับสัญญาณ ฯลฯ 

3) ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ สิ่งของที่เป็นอุปกรณ์
ประกอบหรืออะไหล่สำหรับการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน        
ให้คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อม
กลาง เช่น ดอกลำโพง ฮอร์นลำโพง  แผงวงจร ผังแสดงวงจรต่าง ๆ     
แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ 

   

    - เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้      
     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังส ือกรมส่งเสร ิมการปกครองท้องถิ ่น  ที่ มท 0808.2/

ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 

27 เมษายน 2565 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 

30 มิถุนายน 2565 
 
 

   



วันที่พิมพ์ : 27/7/2565 11:45:26  หน้า 15/97 

  วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 50,000 บาท 
    - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว โดยแบ่งการพิจารณาออกเป็น        

2 ประเภท ดังนี้ 
   

     1) ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ สิ ่งของที ่โดยสภาพมีลักษณะคงทน      
แต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนำไปใช้งานแล้ว
เกิดความชำรุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม   
หรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า เช่น หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว มีด 
ถัง ถาด แก้วน้ำ จานรอง ถ้วยชาม ช้อนส้อม กระจกเงา โอ่งน้ำ ที่นอน 
กระโถน เตาไฟฟ้า เตาน้ำมัน เตารีด เครื่องบดอาหาร เครื่องตีไข่ไฟฟ้า 
เครื ่องปิ ้งขนมปัง กระทะไฟฟ้า หม้อไฟฟ้า หม้อหุงข้าวไฟฟ้า     
กระตกิน้ำร้อน กระตกิน้ำแข็ง ถังแก๊ส เตา สายยางฉีดน้ำ อ่างล้างจาน 
ถังน้ำ ฯลฯ 

2) ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก ่สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้ว
ย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น ไม่คงสภาพเดิม เช่น ผงซักฟอก สบู่ น้ำยาดับกลิ่น แปรง    
ไม้กวาด เข่ง มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ 
น้ำจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ 

   

    - เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้      
     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังส ือกรมส่งเสร ิมการปกครองท้องถิ ่น  ที่ มท 0808.2/

ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 

27 เมษายน 2565 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 

30 มิถุนายน 2565 

   

  วัสดุก่อสร้าง จำนวน 10,000 บาท 
    - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง โดยแบ่งการพิจารณาออกเป็น 3 ประเภท 

ดังนี้ 
   

     1) ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ สิ ่งของที ่โดยสภาพมีลักษณะคงทน      
แต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนำไปใช้งานแล้ว
เกิดความชำรุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม   
หรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า เช่น ไม้ต่าง ๆ ค้อน คีม ชะแลง จอบ 
สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน กบไสไม้ เทปวัดระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก 
เช่น ตลับเมตร ลูกดิ ่ง สว่าน โถส้วม อ่างล้างมือ ราวพาดผ้า 
หน้ากากใส่เชื่อมเหล็ก เครื่องยิงตะปู นั่งร้าน ฯลฯ 

2) ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก ่สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้ว
ย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น ไม่คงสภาพเดิม เช่น น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ สี ปูนซีเมนต์ 
ทราย ยางมะตอย อิฐหรือซีเมนต์บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู 
เหล็กเส้น แปรงทาสี ปูนขาว แผ่นดินเหนียวสังเคราะห์ ฯลฯ 
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3) ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ สิ่งของที่เป็นอุปกรณ์
ประกอบหรืออะไหล่สำหรับการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน        
ให้คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง 
เช่น ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา ท่อต่าง ๆ ท่อน้ำบาดาล ฯลฯ 

    - เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้      
     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังส ือกรมส่งเสร ิมการปกครองท้องถิ ่น  ที่ มท 0808.2/

ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 

27 เมษายน 2565 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 

30 มิถุนายน 2565 

   

  วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 50,000 บาท 
    - เพื ่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยแบ่งการพิจารณา

ออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 
   

     1) ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ สิ ่งของที ่โดยสภาพมีลักษณะคงทน      
แต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนำไปใช้งานแล้ว
เกิดความชำรุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม   
หรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า เช่น ไขควง ประแจ แม่แรง กุญแจปากตาย 
กุญแจเลื่อน คีมล็อค ล็อคเกียร ์ล็อคคลัตซ ์ล็อคพวงมาลัย ฯลฯ 

2) ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก ่สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้ว
ย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น ไม่คงสภาพเดิม เช่น ยางรถยนต์ น้ำมันเบรก น๊อตและสกรู 
สายไมล์ เพลา ฟิล์มกรองแสง น้ำกลั่น ฯลฯ  

3) ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ สิ่งของที่เป็นอุปกรณ์
ประกอบหรืออะไหล่สำหรับการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน        
ให้คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง 
เช่น เบาะรถยนต์ เครื่องยนต์(อะไหล่) ชุดเกียร์รถยนต์ เบรก ครัช 
พวงมาลัย สายพานใบพัด หม้อน้ำ หัวเทียน แบตเตอร์รี่ จานจ่าย ล้อ 
ถังน้ำมัน ไฟหน้า ไฟเบรก อานจักรยาน ตลับลูกปืน กระจกมองข้าง
รถยนต์ กันชนรถยนต์ เข็มขัดนิรภัย สายไฮโดรลิค ฯลฯ 

   

    - เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้      
     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังส ือกรมส่งเสร ิมการปกครองท้องถิ ่น  ที่ มท 0808.2/

ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 

27 เมษายน 2565 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 

30 มิถุนายน 2565 
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  วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 150,000 บาท 
    - เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยแบ่งการพิจารณาออกเป็น 

1 ประเภท ดังนี้ 
   

     1) ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก ่สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้ว
ย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น ไม่คงสภาพเดิม เช่น แก๊สหุงต้ม น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล 
น้ำมันก๊าด น้ำมันเบนซิน น้ำมันเตา น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง ถ่าน 
ก๊าซ น้ำมันเกียร์ น้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ 

   

    - เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้      
     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังส ือกรมส่งเสร ิมการปกครองท้องถิ ่น  ที่ มท 0808.2/

ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 

27 เมษายน 2565 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 

30 มิถุนายน 2565 

   

  วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 10,000 บาท 
    - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยแบ่งการพิจารณา

ออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 
   

     1) ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ สิ ่งของที ่โดยสภาพมีลักษณะคงทน      
แต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนำไปใช้งานแล้ว
เกิดความชำรุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม   
หรือซ่อมแซมแล้วไม่ค ุ ้มค่า เช ่น ที ่วางกรวยแก้ว กระบอกตวง          
เบ้าหลอม หูฟัง เปลหามคนไข้ เครื ่องวัดน้ำฝน ถังเก็บเชื ้อเพลิง 
เครื่องวัดอุณหภูมิ (ปรอทวัดไข)้ ฯลฯ 

2) ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก ่สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้ว
ย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น ไม่คงสภาพเดิม เช่น สำลี และผ้าพันแผล ยาและเวชภัณฑ์ 
แอลกอฮอล์ เคมีภัณฑ์ ออกซิเจน น้ำยาต่าง ๆ สายยาง หลอดแก้ว 
ถุงมือ กระดาษกรอง จุกต่าง ๆ ทรายอะเบท น้ำยาพ่นหมอกควันกำจัด
ยุง คลอรีน สารส้ม หน้ากากอนามัย ชุดป้องกันเชื้อโรค (แบบใช้ครั้ง
เดียวแล้วทิ้ง) ฯลฯ  

   

    - เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้      
     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังส ือกรมส่งเสร ิมการปกครองท้องถิ ่น  ที่ มท 0808.2/

ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 

27 เมษายน 2565 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 

30 มิถุนายน 2565 
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  วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 80,000 บาท 
    - เพื ่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยแบ่งการพิจารณาออกเป็น        

3 ประเภท ดังนี้ 
   

     1) ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ สิ ่งของที ่โดยสภาพมีลักษณะคงทน      
แต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนำไปใช้งานแล้ว
เกิดความชำรุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม   
หรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ 

2) ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก ่สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้ว
ย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั ้น ไม่คงสภาพเดิม เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล(Diskette, 
Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Digital Video Disc, 
Flash Drive) เทปบันทึกข้อมูล(ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, 
Cartridge Tape) หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ 
ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ สายเคเบิล ฯลฯ 

3) ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ สิ่งของที่เป็นอุปกรณ์
ประกอบหรืออะไหล่สำหรับการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน        
ให้คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อม
กลาง เช่น หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ ซีดีรอมไดร์ฟ แผ่น
กรองแสง แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์(Key board) เมนบอร์ด
(Main Board) เมมโมรี ่ชิป(MeMory Chip) เช่น Ram คัตซีทฟิด
เตอร์(Cut Sheet Feeder) เมาส์(Mouse) พรินเตอร์สวิตชิ่งบ๊อกซ์
(Printer Switching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ(Hub) แผ่นวงจร
อิเล็กทรอนิกส์(Card) Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, 
Sound Card) เป็นต้น เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่าง ๆ เช่น 
แบบดิสเกตต์(Diskette) แบบฮาร์ดดิสต์(Hard Disk) แบบซีดีรอม
(CD ROM) แบบออพติคอล(Optical) เป็นต้น เราเตอร์(Router) ฯลฯ 

   

    - เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้      
     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ ่ายในการ

บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังส ือกรมส่งเสร ิมการปกครองท้องถิ ่น  ที่ มท 0808.2/

ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 

27 เมษายน 2565 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 

30 มิถุนายน 2565 
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  ค่าสาธารณูปโภค รวม 365,000 บาท  
  ค่าไฟฟ้า จำนวน 250,000 บาท 
    - เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในสำนักงานหรือในที่สาธารณะ  ขององค์การ

บริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ 
- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้   

   

     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน    
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่4) พ.ศ. 2561 

2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว ่าด ้วยการเบ ิกค่าใช ้จ ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

3) หนังส ือกรมส่งเสร ิมการปกครองท้องถิ ่น  ที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 

4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 
27 เมษายน 2565  

5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวนัที่ 
30 มิถุนายน 2565 

   

  ค่าบริการโทรศัพท ์ จำนวน 10,000 บาท 
    - เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พื้นฐานในสำนักงาน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ฯลฯ  

และให้หมายความรวมถึงค่าใช ้เพื ่อให้ได้มาซึ ่งบริการดังกล ่าว        
และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่า ค่าเช่าเครื่อง 
เลขหมายโทรศัพท์ ค่าบำรุงรักษาสาย 

- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้   

   

     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน    
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่4) พ.ศ. 2561 

2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 

4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 
27 เมษายน 2565  

5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 
30 มิถุนายน 2565 

   

  ค่าบริการไปรษณีย์ จำนวน 30,000 บาท 
    - เพ่ือจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์ เช่น ค่าไปรษณีย ์ค่าธนาณัต ิค่าดวงตรา

ไปรษณีย์ ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหาร
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ฯลฯ 

- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้   

   

     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน    
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่4) พ.ศ. 2561 
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2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 

4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 
27 เมษายน 2565  

5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 
30 มิถุนายน 2565 

  ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จำนวน 70,000 บาท 
    - เพ่ือจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เช่น ค่าโทรภาพ (โทรสาร) 

ค่าเทเลกซ์ ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
การใช้ระบบอินเตอร์เน็ตรวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ดและค่าสื่อสารอื่น ๆ 
เช่น ค่าเคเบิ้ลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม เป็นต้น และให้หมายความ 
รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
เกี่ยวกับการใช้บริการ ค่าต่อสัญญาณจีพีเอส (1 ครั้งต่อปี) ฯลฯ 

- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้   

   

     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน    
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่4) พ.ศ. 2561 

2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 

4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 
27 เมษายน 2565  

5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 
30 มิถุนายน 2565 

   

  ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต ์และค่าธรรมเนียมที่เก่ียวข้อง จำนวน 5,000 บาท 
    - เพื ่อจ่ายเป็นค่าเช่าพื ้นที ่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที ่เกี ่ยวข้อง เช่น   

ระบบ CLOUD, HOSTING ฯลฯ 
- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้   

   

     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน    
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่4) พ.ศ. 2561 

2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 

4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 
27 เมษายน 2565  

5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 
30 มิถุนายน 2565 
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 งบลงทุน รวม 191,200 บาท 
  ค่าครุภัณฑ์ รวม 191,200 บาท 
  ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง    
   จัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี เกียร์ธรรมดา จำนวน 43,500 บาท 
    - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี เกียร์ธรรมดา 

โดยมีคุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของสำนักงบประมาณ 
- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

   

     1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่  
22 มิถุนายน 2552 

2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 

3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่  
30 มิถุนายน 2565 

   

  ครุภัณฑไ์ฟฟ้าและวิทย ุ    
   จัดซื้อชุดไมโครโฟนสำหรับห้องประชุม จำนวน 100,000 บาท 
    - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดไมโครโฟนสำหรับห้องประชุม พร้อมติดตั้ง 

โดยอย่างน้อยต้องประกอบด้วย 
   

     1) ไมโครโฟนสำหรับประธาน จำนวน 1 ตัว 
2) ไมโครโฟนสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 24 ตัว 
3) อุปกรณ์สำหรับควบคุมชุดไมโครโฟน 
4) อุปกรณ์สำหรับต่อพ่วงชุดไมโครโฟน 

   

    - เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้    
     1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่  

22 มิถุนายน 2552 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 

ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่  

30 มิถุนายน 2565 

   

  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์    
   จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที ่1 จำนวน 22,000 บาท 
    - เพื ่อจ่ายเป็นค่าจัดซื ้อเครื ่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล     

แบบที่ 1 โดยมีรายละเอียดและคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลาง    
และคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์      
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

   

     1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่  
22 มิถุนายน 2552 

2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 

3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่  
30 มิถุนายน 2565 
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   จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร ์หรือ LED ขาวดำ จำนวน 10,000 บาท 
    - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED 

ขาวดำ โดยมีรายละเอียดและคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลาง        
และคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์     
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

   

     1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่  
22 มิถุนายน 2552 

2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 

3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่  
30 มิถุนายน 2565 

   

   จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 5,700 บาท 
    - เพื ่อจ ่ายเป็นค่าจ ัดซื ้อเครื ่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA โดยมี

รายละเอียดและคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

   

     1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่  
22 มิถุนายน 2552 

2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 

3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่  
30 มิถุนายน 2565 

   

  ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์    
   ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จำนวน 10,000 บาท 
    - เพื ่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างครุภัณฑ์ขนาดใหญ่      

เช่น ยานพาหนะ เครื่องจักรกล เป็นต้น ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงปกติ
หรือค่าซ่อมกลาง 

- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

   

     1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
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 งบเงินอุดหนุน รวม 77,500 บาท 
  เงินอุดหนุน รวม 77,500 บาท 
  เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
   โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ (สถานที่กลาง) 
จำนวน 20,000 บาท 

    - เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี ในการดำเนินงาน
ตามโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ (สถานที่กลาง) 

- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

   

    
 

 1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 
มิถุนายน 2565 

   

    - ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หน้าที่ 76
ลำดับที่ 4 

   

  เงินอุดหนุนส่วนราชการ    
   โครงการจัดกิจกรรมงานพ่อขุนเม็งรายมหาราชและงานกาชาดจังหวัดเชียงราย จำนวน 27,000 บาท 
    - เพื ่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที ่ว่าการอำเภอแม่ลาว ในการดำเนินงาน     

ตามโครงการจัดกิจกรรมงานพ่อขุนเม็งรายมหาราชและงานกาชาด
จังหวัดเชียงราย 

- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

   

     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 
มิถุนายน 2565 

   

    - ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หน้าที่ 71
ลำดับที่ 10 

   

   โครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและถวายสดุดี เนื่องในวโรกาสวันคล้าย
วันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทร์ทราบรมราชชนนี (งานพิธีไหว้สา
แม่ฟ้าหลวง) 

จำนวน 2,000 บาท 

    - เพื ่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที ่ว่าการอำเภอแม่ลาว ในการดำเนินงาน     
ตามโครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและถวายสดุดี  เนื ่องใน
วโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทร์ทราบรมราช
ชนนี (งานพิธีไหว้สาแม่ฟ้าหลวง) 

- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

   

     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 
มิถุนายน 2565 

   

    - ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หน้าที ่72
ลำดับที่ 13 

   



วันที่พิมพ์ : 27/7/2565 11:45:26  หน้า 24/97 

   โครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและถวายสดุดี  เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ
และวันชาติ 

จำนวน 5,000 บาท 

    - เพื ่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที ่ว่าการอำเภอแม่ลาว ในการดำเนินงาน     
ตามโครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและถวายสดุดี เนื่องในวันพ่อ
แห่งชาติและวันชาติ 

- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

   

     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 
มิถุนายน 2565 

   

    - ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หน้าที่ 73
ลำดับที่ 16 

   

   โครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและถวายสดุดีเนื่องในวโรกาสวันคล้าย
วันสวรรคตของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (งานทานหาแม่ฟ้าหลวง) 

จำนวน 2,000 บาท 

    - เพื ่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที ่ว่าการอำเภอแม่ลาว ในการดำเนินงาน     
ตามโครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและถวายสดุดีเนื่องในวโรกาส
วันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี         
(งานทานหาแม่ฟ้าหลวง) 

- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

   

     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 
มิถุนายน 2565 

   

    - ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หน้าที่ 72
ลำดับที่ 12 

   

   โครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและถวายสดุดีเนื่องในวโรกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 

จำนวน 5,500 บาท 

    - เพื ่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที ่ว่าการอำเภอแม่ลาว ในการดำเนินงาน     
ตามโครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและถวายสดุดีเนื่องในวโรกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 

- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

   

     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 
มิถุนายน 2565 

   

    - ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หน้าที่ 72
ลำดับที่ 11 

   

   โครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและถวายสดุดีเนื่องในวโรกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 

จำนวน 5,000 บาท 

    - เพื ่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที ่ว่าการอำเภอแม่ลาว ในการดำเนินงาน     
ตามโครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและถวายสดุดีเนื่องในวโรกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 

- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

   



วันที่พิมพ์ : 27/7/2565 11:45:26  หน้า 25/97 

     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 
มิถุนายน 2565 

   

    - ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หน้าที่ 72
ลำดับที่ 15 

   

   โครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและถวายสดุดี เนื่องในวโรกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี
พันปีหลวง ในรัชกาลที่ 9 

จำนวน 5,000 บาท 

    - เพื ่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที ่ว่าการอำเภอแม่ลาว ในการดำเนินงาน     
ตามโครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและถวายสดุดี เนื่องในวโรกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ 
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในรัชกาลที ่9 

- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

   

     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 
มิถุนายน 2565 

   

    - ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หน้าที่ 73
ลำดับที่ 18 

   

   โครงการจัดกิจกรรมวันปิยมหาราช จำนวน 1,000 บาท 
    - เพื ่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ว่าการอำเภอแม่ลาว ในการดำเนินงาน     

ตามโครงการจัดกิจกรรมวันปิยมหาราช 
- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

   

     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 
มิถุนายน 2565 

   

    - ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หน้าที่ 72
ลำดับที่ 14 

   

   โครงการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและน้อมรำลึกวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ 
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร 

จำนวน 5,000 บาท 

    - เพื ่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที ่ว่าการอำเภอแม่ลาว ในการดำเนินงาน     
ตามโครงการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและน้อมรำลึกวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร 

- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

   

     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 
มิถุนายน 2565 

   

    - ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หน้าที่ 73
ลำดับที่ 17 

   



วันที่พิมพ์ : 27/7/2565 11:45:26  หน้า 26/97 

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 391,760 บาท 
 งบบุคลากร รวม 271,440 บาท 
  เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 271,440 บาท 
  เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 271,440 บาท 
    - เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น และเงินปรับปรุงประจำปี 

ตามกรอบแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564 - 2566) โดยคำนวณ  
ตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน ดังนี้  

   

     1) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน    
    - เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้    
     1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญและเงนิอ่ืน
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 

3) หนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว 138 
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 

4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่   
30 มิถุนายน 2565 

   

 งบดำเนินงาน รวม 92,620 บาท 
  ค่าตอบแทน รวม 52,620 บาท 
  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 22,620 บาท 
    - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
   

     1) เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงาน
ส่วนท้องถิ่นและพนักงานจ้าง  

2) เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนอ่ืน ๆ แก่ผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   

    - เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ  ดังนี้     
     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์      

ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี   
แก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557  

2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 

3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 
30 มิถุนายน 2565 

   

  ค่าเช่าบ้าน จำนวน 30,000 บาท 
    - เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซื้อ หรือค่าผ่อนชำระเงินกู้เพื่อชำระ

ราคาบ้านที่ค้างชำระอยู่ ของพนักงานส่วนตำบลตามสิทธิที่จะได้รับ   
- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้  

   

     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 

2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12 
ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน
ค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
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  ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท 
  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ    
   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 10,000 บาท 
    - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่าง ๆ เช่น ค่าจ้างเอกชน

ดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่
หรือการประชาสัมพันธ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, ค่าถ่ายเอกสาร 
ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ, ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ, ค่าเบี้ยประกัน, 
ค่าจ้างเหมาบริการที่เป็นการจ้างให้ผู้รับจ้างทำการอย่างหนึ่งอย่างใด 
ซึ่งมิใช่เป็นการประกอบดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างอย่างใด 
และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง, ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก
(ที่ไม่เข้าลักษณะที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) เช่น ค่าจ้างที่ปรึกษา, ค่าจ้างออกแบบ, 
ค่ารับรองแบบ, ค่าจ้างทำระบบแผนที่ภาษี, ค่าจ้างทนายความ, ค่าจ้าง
ผู้เชี่ยวชาญบัญชี ค่าจ้างแรงงานราษฎรกรณีดำเนินการเอง ฯลฯ 

- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้  

   

     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2562  

2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่    
10 กรกฎาคม 2563 

3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่
22 มีนาคม 2564         

4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 

5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 
30 มิถุนายน 2565 

   

  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ    
   ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 10,000 บาท 
    - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ

นอกราชอาณาจักร ได้แก่ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ 
รวมถึงค่าเช่ายานพาหนะ ค่าเชื้อเพลิงหรือพลังงานสำหรับยานพาหนะ 
ค่าระวางรถบรรทุก ค่าจ้างคนหาบหามและอื่น ๆ ทำนองเดียวกัน     
ค่าพาหนะรับจ้างข้ามเขตจังหวัด เงินชดเชย ค่าขนย้ายสิ่งของส่วนตัว
ในการเดินทางไปราชการประจำในราชอาณาจักร และค่าใช้จ่ายอ่ืน    
ที่จำเป็นต้องจ่ายในการเดินทางไปราชการของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง    
หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการ
เพื่อประชุม ฝึกอบรม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือไปติดต่อราชการ 
รวมถึงการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นให้ผู ้บริหาร  สมาชิกสภาท้องถิ่น 
ข้าราชการและพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้  
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     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม    
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที ่4) พ.ศ. 2561 

3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 
30 มิถุนายน 2565 

   

   ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จำนวน 10,000 บาท 
    - เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้

เกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้แก่ผู้บริหาร 
สมาชิกสภาท้องถิ ่น ข้าราชการและพนักงานขององค์กรปกครอง   
ส่วนท้องถิ่น  

- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

   

     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม       
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 
30 มิถุนายน 2565 

   

  ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท  
  วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10,000 บาท 
    - เพื ่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยแบ่งการพิจารณาออกเป็น          

3 ประเภท ดังนี้ 
   

     1) ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ สิ ่งของที ่โดยสภาพมีลักษณะคงทน      
แต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนำไปใช้งานแล้ว
เกิดความชำรุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม   
หรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ 

2) ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก ่สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้ว
ย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั ้น ไม่คงสภาพเดิม เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล(Diskette, 
Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Digital Video Disc, 
Flash Drive) เทปบันทึกข้อมูล(ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, 
Cartridge Tape) หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ 
ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ สายเคเบิล ฯลฯ 

3) ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ สิ่งของที่เป็นอุปกรณ์
ประกอบหรืออะไหล่สำหรับการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน        
ให้คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง 
เช่น หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ ซีดีรอมไดร์ฟ แผ่นกรองแสง 
แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์(Key board) เมนบอร์ด(Main Board) 
เมมโมรี่ชิป(MeMory Chip) เช่น Ram คัตซีทฟิดเตอร์(Cut Sheet 
Feeder) เมาส์(Mouse) พรินเตอร์สวิตชิ่งบ๊อกซ์(Printer Switching 
Box) เครื่องกระจายสัญญาณ(Hub) แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์(Card) 
Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Card) เป็นต้น 
เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่าง ๆ เช่น แบบดิสเกตต์(Diskette) 
แบบฮาร์ดดิสต์(Hard Disk) แบบซีดีรอม(CD ROM) แบบออพติคอล
(Optical) เป็นต้น เราเตอร์(Router) ฯลฯ 
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    - เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้      
     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ

บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 

ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 

27 เมษายน 2565 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 

30 มิถุนายน 2565 

   

 งบลงทุน รวม 27,700 บาท 
  ค่าครุภัณฑ์ รวม 27,700 บาท 
  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์    
   จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที ่1 จำนวน 22,000 บาท 
    - เพื ่อจ่ายเป็นค่าจัดซื ้อเครื ่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล     

แบบที่ 1 โดยมีรายละเอียดและคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลาง    
และคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์     
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

   

     1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่  
22 มิถุนายน 2552 

2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 

3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่  
30 มิถุนายน 2565 

   

   จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 5,700 บาท 
    - เพื ่อจ ่ายเป็นค่าจ ัดซื ้อเครื ่องสำรองไฟฟ้า  ขนาด 1 kVA โดยมี

รายละเอียดและคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

   

     1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่  
22 มิถุนายน 2552 

2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 

3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่  
30 มิถุนายน 2565 
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งานบริหารงานคลัง รวม 2,574,260 บาท 
 งบบุคลากร รวม 1,760,640 บาท 
  เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 1,760,640 บาท 
  เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 1,598,640 บาท 
    - เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น และเงินปรับปรุงประจำปี 

ตามกรอบแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564 - 2566) โดยคำนวณ  
ตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน ดังนี้  

   

     1) ผู้อำนวยการกองคลัง 
2) นักวิชาการเงินและบัญชี 
3) นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 
4) นักวิชาการพัสดุ 

   

    - เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้    
     1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญและเงินอ่ืน
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 

3) หนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว 138 
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 

4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่   
30 มิถุนายน 2565 

   

  เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 42,000 บาท 
    - เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ของพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยคำนวณ

ตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน ดังนี้ 
   

     1) ผู้อำนวยการกองคลัง    
    - เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้      
     1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญและเงินอ่ืน
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 

3) หนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 

4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่   
30 มิถุนายน 2565 

   

  ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 108,000 บาท 
    - เพื ่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุงประจำปี     

ตามกรอบแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564 - 2566) โดยคำนวณ  
ตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน ดังนี้    

   

     1) พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงาน จำนวน 1 อัตรา    
    - เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้      
     1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

2) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเก่ียวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4) ลงวันที่19 สิงหาคม 2558 
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3) หนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว 36 
ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558 

4) หนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 

5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่   
30 มิถุนายน 2565 

  เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 12,000 บาท 
    - เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวสำหรับพนักงานจ้าง โดยคำนวณ

ตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน ดังนี้ 
   

     1) พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงาน จำนวน 1 อัตรา    
    - เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้      
     1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

2) หนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว 138 
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 

3) หนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 1372 
ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 

4) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเช ียงราย       
เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง 
และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลได้รับเงินเพ่ิม    
การครองชีพชั่วคราว (ฉบับที ่2) ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2558 

5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่   
30 มิถุนายน 2565 

   

 งบดำเนินงาน รวม 802,220 บาท 
  ค่าตอบแทน รวม 262,220 บาท 
  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 142,220 บาท 
    - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
   

     1) เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงาน
ส่วนท้องถิ่นและพนักงานจ้าง  

2) เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนอ่ืน ๆ แก่ผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   

    - เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ  ดังนี้     
     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์      

ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี   
แก่พนักงานส่วนท้องถิ ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557  

2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 5013 
ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2563 

3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 

4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 
30 มิถุนายน 2565 
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  ค่าเช่าบ้าน จำนวน 100,000 บาท 
    - เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซื้อ หรือค่าผ่อนชำระเงินกู้เพื่อชำระ

ราคาบ้านที่ค้างชำระอยู่ ของพนักงานส่วนตำบลตามสิทธิที่จะได้รับ   
- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้  

   

     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 

2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12 
ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน
ค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

   

  เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร    
   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ จำนวน 20,000 บาท 
    - เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วน

ท้องถิ่นตามสิทธิที่ควรจะได้รับ 
- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้  

   

     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวสัดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 

2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2 /ว 4657 ลงวันที่ 
30 มิถุนายน 2565 

   

  ค่าใช้สอย รวม 420,000 บาท 
  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ    
   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 310,000 บาท 
    - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่าง ๆ เช่น ค่าจ้างเอกชน

ดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่
หรือการประชาสัมพันธ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, ค่าถ่ายเอกสาร 
ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ, ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ, ค่าเบี้ยประกัน, 
ค่าจ้างเหมาบริการที่เป็นการจ้างให้ผู้รับจ้างทำการอย่างหนึ่งอย่างใด 
ซึ่งมิใช่เป็นการประกอบดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างอย่างใด 
และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง, ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก
(ที่ไม่เข้าลักษณะที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) เช่น ค่าจ้างที่ปรึกษา, ค่าจ้างออกแบบ, 
ค่ารับรองแบบ , ค่าจ้างทำระบบแผนที ่ภาษี , ค่าจ้างทนายความ ,   
ค่าจ้างผู้เชี่ยวชาญบัญชี ค่าจ้างแรงงานราษฎรกรณีดำเนินการเอง ฯลฯ 

- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้  

   

     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช ้จ ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2562  

2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่    
10 กรกฎาคม 2563 

3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่
22 มีนาคม 2564         

4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 

5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 
30 มิถุนายน 2565 
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  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ    
   ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 30,000 บาท 
    - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ

นอกราชอาณาจักร ได้แก่ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ 
รวมถึงค่าเช่ายานพาหนะ ค่าเชื้อเพลิงหรือพลังงานสำหรับยานพาหนะ 
ค่าระวางรถบรรทุก ค่าจ้างคนหาบหามและอื ่น ๆ ทำนองเดียวกัน     
ค่าพาหนะรับจ้างข้ามเขตจังหวัด เงินชดเชย ค่าขนย้ายสิ่งของส่วนตัว
ในการเดินทางไปราชการประจำในราชอาณาจักร และค่าใช้จ่ายอ่ืน    
ที่จำเป็นต้องจ่ายในการเดินทางไปราชการของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง    
หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการ
เพื่อประชุม ฝึกอบรม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือไปติดต่อราชการ 
รวมถึงการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นให้ผู ้บริหาร  สมาชิกสภาท้องถิ่น 
ข้าราชการและพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้  

   

     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม    
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที ่4) พ.ศ. 2561 

3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 
30 มิถุนายน 2565 

   

   ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จำนวน 50,000 บาท 
    - เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้

เกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้แก่ผู้บริหาร 
สมาชิกสภาท้องถิ ่น ข้าราชการและพนักงานขององค์กรปกครอง   
ส่วนท้องถิ่น  

- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

   

     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม       
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 
30 มิถุนายน 2565 

   

   โครงการบริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ จำนวน 10,000 บาท 
    - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการบริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ 

- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้   
   

     1) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

2) พระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 

   

    - ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หน้าที่ 64 
ลำดับที่ 3 
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  ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 20,000 บาท 
    - เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้

ตามปกติ ฯลฯ  
- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้  

   

     1) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่7) พ.ศ. 2562 

2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  

3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  

4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 

5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 
30 มิถุนายน 2565 

   

  ค่าวัสดุ รวม 120,000 บาท  
  วัสดุสำนักงาน จำนวน 80,000 บาท 
    - เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน โดยแบ่งการพิจารณาออกเป็น 2 ประเภท 

ดังนี้ 
   

     1) ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ สิ ่งของที ่โดยสภาพมีลักษณะคงทน      
แต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนำไปใช้งานแล้ว
เกิดความชำรุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม   
หรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ ้มค่า เช่น หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก
เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก 
กรรไกร เก้าอี้พลาสติก ตรายาง ตะแกรงวางเอกสารเครื่องตัดโฟม 
เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ 
พระบรมฉายาลักษณ์ แผงปิดประกาศ แผ่นป้ายชื ่อสำนักงาน    
หรือหน่วยงาน หรือแผ่นป้ายต่าง ๆ  ที่ใช้ในสำนักงาน มู่ลี่ ม่านปรับแสง 
(ต่อผืน) พรม(ต่อผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป พระบรมรูป
จำลอง กระเป๋า ตาชั่งขนาดเล็ก ผ้าใบติดตั้งในสำนักงาน ผ้าใบเต็นท์
ขนาดใหญ่ ตู้ยาสามัญประจำบ้าน แผงกันห้องแบบรื ้อถอนได้ 
(Partition) ฯลฯ  

2) ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก ่สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้ว
ย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น ไม่คงสภาพเดิม เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ 
น้ำยาลบคำผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุด ซองเอกสาร 
ตลับผงหมึก น้ำหมึกปรินท์ เทปพีวีซีแบบใส น้ำยาลบกระดาษไข 
ไม้บรรทัด คลิป ตัวเย็บกระดาษ เข็มหมุด กระดาษคาร์บอน 
กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ์ 
ผ้าสำลี ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ 
น้ำมัน ไข ขี ้ผ ึ ้ง น้ำดื ่มสำหรับบริการประชาชนในสำนักงาน       
พวงมาลา พวงมาลัย กรวยดอกไม้ ฯลฯ 

   

    - เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้      
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     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 

3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่  
27 เมษายน 2565 

4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่  
30 มิถุนายน 2565 

   

  วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 40,000 บาท 
    - เพื ่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยแบ่งการพิจารณาออกเป็น        

3 ประเภท ดังนี้ 
   

     1) ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ สิ ่งของที ่โดยสภาพมีลักษณะคงทน      
แต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนำไปใช้งานแล้ว
เกิดความชำรุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม   
หรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ 

2) ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก ่สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้ว
ย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั ้น ไม่คงสภาพเดิม เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล(Diskette, 
Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Digital Video Disc, 
Flash Drive) เทปบันทึกข้อมูล(ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, 
Cartridge Tape) หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ 
ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ สายเคเบิล ฯลฯ 

3) ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ สิ่งของที่เป็นอุปกรณ์
ประกอบหรืออะไหล่สำหรับการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน        
ให้คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง 
เช่น หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ ซีดีรอมไดร์ฟ แผ่นกรองแสง 
แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์(Key board) เมนบอร์ด(Main Board) 
เมมโมรี่ชิป(MeMory Chip) เช่น Ram คัตซีทฟิดเตอร์(Cut Sheet 
Feeder) เมาส์(Mouse) พรินเตอร์สวิตชิ่งบ๊อกซ์(Printer Switching 
Box) เครื่องกระจายสัญญาณ(Hub) แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์(Card) 
Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Card) เป็นต้น 
เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่าง ๆ เช่น แบบดิสเกตต์(Diskette) 
แบบฮาร์ดดิสต์(Hard Disk) แบบซีดีรอม(CD ROM) แบบออพติคอล
(Optical) เป็นต้น เราเตอร(์Router) ฯลฯ 

   

    - เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้      
     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช ้จ ่ายในการ

บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 

ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 

27 เมษายน 2565 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 

30 มิถุนายน 2565 
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 งบลงทุน รวม 11,400 บาท 
  ค่าครุภัณฑ์ รวม 11,400 บาท 
  ครุภัณฑส์ำนักงาน    
   จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร แบบ 2 บาน จำนวน 11,400 บาท 
    - เพื ่อจ่ายเป็นค่าจัดซื ้อตู ้เก็บเอกสาร แบบ 2 บาน จำนวน 2 ใบ         

โดยมีรายละเอียดและคุณสมบัติการจัดหาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์
ของสำนักงบประมาณ ดังนี้ 

   

     1) มีมือจับชนิดบิด 
2) มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น 
3) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 

   

    - เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้    
     1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่  

22 มิถุนายน 2552 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 

ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่  

30 มิถุนายน 2565 
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งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 404,740 บาท 
 งบบุคลากร รวม 275,760 บาท 
  เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 275,760 บาท 
  เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 275,760 บาท 
    - เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น และเงินปรับปรุงประจำปี 

ตามกรอบแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564 - 2566) โดยคำนวณ  
ตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน ดังนี้  

   

     1) นักวิชาการตรวจสอบภายใน    
    - เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้    
     1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญและเงินอ่ืน
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 

3) หนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 

4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่   
30 มิถุนายน 2565 

   

 งบดำเนินงาน รวม 106,980 บาท 
  ค่าตอบแทน รวม 57,980 บาท 
  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 22,980 บาท 
    - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
   

     1) เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงาน
ส่วนท้องถิ่นและพนักงานจ้าง  

2) เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนอื่น ๆ แก่ผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   

    - เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ  ดังนี้     
     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์      

ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี   
แก่พนักงานส่วนท้องถิ ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557  

2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 

3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 
30 มิถุนายน 2565 

   

  ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 10,000 บาท 
    - เพ่ือจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้  
   

     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทน   
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2559 

2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
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  เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร    
   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ จำนวน 25,000 บาท 
    - เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วน

ท้องถิ่นตามสิทธิที่ควรจะได้รับ 
- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้  

   

     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวสัดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 

2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2 /ว 4657 ลงวันที่ 
30 มิถุนายน 2565 

   

  ค่าใช้สอย รวม 42,000 บาท 
  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ    
   ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 20,000 บาท 
    - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ

นอกราชอาณาจักร ได้แก่ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ 
รวมถึงค่าเช่ายานพาหนะ ค่าเชื้อเพลิงหรือพลังงานสำหรับยานพาหนะ 
ค่าระวางรถบรรทุก ค่าจ้างคนหาบหามและอื ่น ๆ ทำนองเดียวกัน     
ค่าพาหนะรับจ้างข้ามเขตจังหวัด เงินชดเชย ค่าขนย้ายสิ่งของส่วนตัว
ในการเดินทางไปราชการประจำในราชอาณาจักร และค่าใช้จ่ายอ่ืน    
ที่จำเป็นต้องจ่ายในการเดินทางไปราชการของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง    
หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการ
เพื่อประชุม ฝึกอบรม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือไปติดต่อราชการ 
รวมถึงการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นให้ผู ้บริหาร  สมาชิกสภาท้องถิ่น 
ข้าราชการและพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้  

   

     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม    
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที ่4) พ.ศ. 2561 

3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 
30 มิถุนายน 2565 

   

   ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จำนวน 20,000 บาท 
    - เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้

เกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้แก่ผู้บริหาร 
สมาชิกสภาท้องถิ ่น ข้าราชการและพนักงานขององค์กรปกครอง   
ส่วนท้องถิ่น  

- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

   

     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม       
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 
30 มิถุนายน 2565 
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  ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 2,000 บาท 
    - เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้

ตามปกติ ฯลฯ  
- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้  

   

     1) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่7) พ.ศ. 2562 

2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  

3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  

4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 

5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 
30 มิถุนายน 2565 

   

  ค่าวัสดุ รวม 7,000 บาท  
  วัสดุสำนักงาน จำนวน 2,000 บาท 
    - เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน โดยแบ่งการพิจารณาออกเป็น 2 ประเภท 

ดังนี้ 
   

     1) ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ สิ ่งของที ่โดยสภาพมีลักษณะคงทน      
แต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนำไปใช้งานแล้ว
เกิดความชำรุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม   
หรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ ้มค่า เช่น หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก
เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก 
กรรไกร เก้าอี้พลาสติก ตรายาง ตะแกรงวางเอกสารเครื่องตัดโฟม 
เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ 
พระบรมฉายาลักษณ์ แผงปิดประกาศ แผ่นป้ายชื ่อสำนักงาน    
หรือหน่วยงาน หรือแผ่นป้ายต่าง ๆ  ที่ใช้ในสำนักงาน มู่ลี่ ม่านปรับแสง 
(ต่อผืน) พรม(ต่อผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป พระบรมรูป
จำลอง กระเป๋า ตาชั่งขนาดเล็ก ผ้าใบติดตั้งในสำนักงาน ผ้าใบเต็นท์
ขนาดใหญ่ ตู้ยาสามัญประจำบ้าน แผงกันห้องแบบรื ้อถอนได้ 
(Partition) ฯลฯ  

2) ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก ่สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้ว
ย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น ไม่คงสภาพเดิม เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ 
น้ำยาลบคำผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุด ซองเอกสาร 
ตลับผงหมึก น้ำหมึกปรินท์ เทปพีวีซีแบบใส น้ำยาลบกระดาษไข 
ไม้บรรทัด คลิป ตัวเย็บกระดาษ เข็มหมุด กระดาษคาร์บอน 
กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ์ 
ผ้าสำลี ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ 
น้ำมัน ไข ขี ้ผ ึ ้ง น้ำดื ่มสำหรับบริการประชาชนในสำนักงาน       
พวงมาลา พวงมาลัย กรวยดอกไม้ ฯลฯ 

   

    - เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้      
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     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 

3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่  
27 เมษายน 2565 

4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่  
30 มิถุนายน 2565 

   

  วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5,000 บาท 
    - เพื ่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยแบ่งการพิจารณาออกเป็น          

3 ประเภท ดังนี้ 
   

     1) ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ สิ ่งของที ่โดยสภาพมีลักษณะคงทน      
แต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนำไปใช้งานแล้ว
เกิดความชำรุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม   
หรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ 

2) ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก ่สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้ว
ย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั ้น ไม่คงสภาพเดิม เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล(Diskette, 
Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Digital Video Disc, 
Flash Drive) เทปบันทึกข้อมูล(ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, 
Cartridge Tape) หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ 
ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ สายเคเบิล ฯลฯ 

3) ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ สิ่งของที่เป็นอุปกรณ์
ประกอบหรืออะไหล่สำหรับการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน        
ให้คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง 
เช่น หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ ซีดีรอมไดร์ฟ แผ่นกรองแสง 
แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์(Key board) เมนบอร์ด(Main Board) 
เมมโมรี่ชิป(MeMory Chip) เช่น Ram คัตซีทฟิดเตอร์(Cut Sheet 
Feeder) เมาส์(Mouse) พรินเตอร์สวิตชิ่งบ๊อกซ์(Printer Switching 
Box) เครื่องกระจายสัญญาณ(Hub) แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์(Card) 
Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Card) เป็นต้น 
เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่าง ๆ เช่น แบบดิสเกตต์(Diskette) 
แบบฮาร์ดดิสต์(Hard Disk) แบบซีดีรอม(CD ROM) แบบออพติคอล
(Optical) เป็นต้น เราเตอร(์Router) ฯลฯ 

   

    - เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้      
     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช ้จ ่ายในการ

บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 

ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 

27 เมษายน 2565 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 

30 มิถุนายน 2565 
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 งบลงทุน รวม 22,000 บาท 
  ค่าครุภัณฑ์ รวม 22,000 บาท 
  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์    
   จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที ่1 จำนวน 22,000 บาท 
    - เพื ่อจ่ายเป็นค่าจัดซื ้อเครื ่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล     

แบบที่ 1 โดยมีรายละเอียดและคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลาง    
และคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์     
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

   

     1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่  
22 มิถุนายน 2552 

2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 

3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่  
30 มิถุนายน 2565 
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 784,480 บาท 
 งบบุคลากร รวม 254,280 บาท 
  เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 254,280 บาท 
  เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 254,280 บาท 
    - เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น และเงินปรับปรุงประจำปี 

ตามกรอบแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564 - 2566) โดยคำนวณ  
ตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน ดังนี้  

   

     1) เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย    
    - เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้    
     1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญและเงินอ่ืน
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 

3) หนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 

4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่   
30 มิถุนายน 2565 

   

 งบดำเนินงาน รวม 495,000 บาท 
  ค่าตอบแทน รวม 112,000 บาท 
  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 70,000 บาท 
    - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
   

     1) เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงาน
ส่วนท้องถิ่นและพนักงานจ้าง  

2) เพื่อจ่ายเป็นค่าป่วยการชดเชยการงานที่เสียไปให้แก่อาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนในการปฏิบัติหน้าที่งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยหรือการรักษาความสงบเรียบร้อยตามกฎหมาย      
ตามหลักเกณฑ์ท่ีกำหนด 

3) เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนอื่น ๆ แก่ผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   

    - เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ  ดังนี้     
     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์      

ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี   
แก่พนักงานส่วนท้องถิ ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557  

2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช ้จ ่ายให ้แก่
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2560 

3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 

4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 
30 มิถุนายน 2565 
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  ค่าเช่าบ้าน จำนวน 42,000 บาท 
    - เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซื้อ หรือค่าผ่อนชำระเงินกู้เพื่อชำระ

ราคาบ้านที่ค้างชำระอยู่ ของพนักงานส่วนตำบลตามสิทธิที่จะได้รับ   
- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้  

   

     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 

2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12 
ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน
ค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

   

  ค่าใช้สอย รวม 255,000 บาท 
  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ    
   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 10,000 บาท 
    - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่าง ๆ เช่น ค่าจ้างเอกชน

ดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่
หรือการประชาสัมพันธ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, ค่าถ่ายเอกสาร 
ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ, ค่าจ้างเหมาบริการที่เป็นการจ้าง   
ให้ผู้รับจ้างทำการอย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งมิใช่เป็นการประกอบดัดแปลง 
ต่อเติมครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างอย่างใด และอยู่ในความรับผิดชอบของ 
ผู้รับจ้าง, ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก (ที่ไม่เข้าลักษณะที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง) ฯลฯ 

- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้  

   

     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช ้จ ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2562  

2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่    
10 กรกฎาคม 2563 

3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่
22 มีนาคม 2564         

4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 

5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 
30 มิถุนายน 2565 

   

  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ    
   โครงการซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 25,000 บาท 
    - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการซักซ้อมแผนป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย 
- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้   

   

     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม     
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  

2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 
30 มิถุนายน 2565 

   

    - ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หน้าที่ 74
ลำดับที่ 3  
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   โครงการป้องกันปัญหาไฟป่าและปัญหาหมอกควัน จำนวน 20,000 บาท 
    - เพื ่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันปัญหาไฟป่า    

และปัญหาหมอกควัน 
- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้   

   

     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม     
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  

2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2553 

3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 
30 มิถุนายน 2565 

   

    - ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หน้าที่ 74
ลำดับที่ 5  

   

   โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน จำนวน 150,000 บาท 
    - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกัน

ฝ่ายพลเรือน และหลักสูตรที่เกี่ยวกับกิจการอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน 
เช่น การฝึกอบรมจัดตั้ง การฝึกอบรมทบทวน เป็นต้น 

- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้   

   

     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม     
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  

2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2553 

3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 
30 มิถุนายน 2565 

   

    - ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หน้าที่ 75 
ลำดับที่ 7  

   

   โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุบนท้องถนนและให้บริการประชาชน จำนวน 10,000 บาท 
    - เพื ่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการรณรงค์ลดอุบัต ิเหตุ       

บนท้องถนนและให้บริการประชาชน 
- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้   

   

     1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0804.5/
ว 1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557 

2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.4/
ว 4202 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2561 

3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3892 ลงวันที่  
28 มิถุนายน 2562 

4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.4/
ว 1123 ลงวันที่ 9 เมษายน 2563 

5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.4/
ว 4024 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2563 

6) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.4/
ว 694 ลงวันที่ 2 เมษายน 2564 

7) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.4/
ว 3048 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2564 

   

    - ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หน้าที่ 75 
ลำดับที่ 8  

   



วันที่พิมพ์ : 27/7/2565 11:45:26  หน้า 45/97 

   โครงการอบรมการป้องกันสาธารณภัย จำนวน 10,000 บาท 
    - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมการป้องกันสาธารณภัย 

เช่น การอบรมการป้องกันอัคคีภัย เป็นต้น 
- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้   

   

     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม     
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  

2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 
30 มิถุนายน 2565 

   

    - ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หน้าที่ 74 
ลำดับที่ 1  

   

   โครงการอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำ อปท. จำนวน 30,000 บาท 
    - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสา

ภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้   

   

     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม     
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  

2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/
ว 440 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 

3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 
30 มิถุนายน 2565 

   

    - ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หน้าที่ 75 
ลำดับที่ 10  

   

  ค่าวัสดุ รวม 128,000 บาท  
  วัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 100,000 บาท 
    - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยแบ่งการพิจารณาออกเป็น          

2 ประเภท ดังนี้ 
   

     1) ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ สิ ่งของที ่โดยสภาพมีลักษณะคงทน      
แต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนำไปใช้งานแล้ว
เกิดความชำรุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม   
หรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า เช่น เครื่องแบบ/ชุดปฏิบัติงาน เสื้อ กางเกง 
ผ้า เครื่องหมายต่าง ๆ ถุงเท้า/ถุงมือ รองเท้า เข็มขัด หมวก ผ้าผูกคอ 
เสื้อสะท้อนแสง เสื้อชูชีพ ชุดดับเพลิงรวมถึงชนิดกันไฟ(ไม่รวมถัง
ออกซิเจน) ชุดประดาน้ำ(ไม่รวมถังออกซิเจน) เครื่องแต่งกายสำหรับ
งานกวาดถนน/ล้างท่อใส่สารเคมี เครื่องแต่งกายของผู้ปฏิบัติงาน      
ในโรงพยาบาล/ศูนย์บริการสาธารณสุข ชุดนาฎศิลป์ ชุดดุริยางค ์ฯลฯ 

2) ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก ่สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้ว
ย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น ไม่คงสภาพเดิม วุฒิบัตร อปพร. บัตรประจำตัว อปพร.  
เข็มเครื่องหมาย อปพร. ฯลฯ 

   

    - เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้      
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     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช ้จ ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่  
29 มีนาคม 2562 

3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 

4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่  
27 เมษายน 2565 

5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 
มิถุนายน 2565 

   

  วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8,000 บาท 
    - เพื ่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยแบ่งการพิจารณาออกเป็น          

3 ประเภท ดังนี้ 
   

     1) ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ สิ ่งของที ่โดยสภาพมีลักษณะคงทน      
แต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนำไปใช้งานแล้ว
เกิดความชำรุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม   
หรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ 

2) ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก ่สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้ว
ย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั ้น ไม่คงสภาพเดิม เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล(Diskette, 
Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Digital Video Disc, 
Flash Drive) เทปบันทึกข้อมูล(ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, 
Cartridge Tape) หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ 
ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ สายเคเบิล ฯลฯ 

3) ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ สิ่งของที่เป็นอุปกรณ์
ประกอบหรืออะไหล่สำหรับการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน        
ให้คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง 
เช่น หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ ซีดีรอมไดร์ฟ แผ่นกรองแสง 
แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์(Key board) เมนบอร์ด(Main Board) 
เมมโมรี่ชิป(MeMory Chip) เช่น Ram คัตซีทฟิดเตอร์(Cut Sheet 
Feeder) เมาส์(Mouse) พรินเตอร์สวิตชิ่งบ๊อกซ์(Printer Switching 
Box) เครื่องกระจายสัญญาณ(Hub) แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์(Card) 
Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Card) เป็นต้น 
เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่าง ๆ เช่น แบบดิสเกตต์(Diskette) 
แบบฮาร์ดดิสต์(Hard Disk) แบบซีดีรอม(CD ROM) แบบออพติคอล
(Optical) เป็นต้น เราเตอร(์Router) ฯลฯ 

   

    - เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้      
     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช ้จ ่ายในการ

บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 

ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 

27 เมษายน 2565 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 

30 มิถุนายน 2565 
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  วัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน 20,000 บาท 
    - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง โดยแบ่งการพิจารณาออกเป็น          

2 ประเภท ดังนี้ 
   

     1) ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ สิ ่งของที ่โดยสภาพมีลักษณะคงทน      
แต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนำไปใช้งานแล้ว
เกิดความชำรุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม   
หรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า เช่น วาล์วน้ำดับเพลิง(เชื่อมกับรถดับเพลิง) 
ท่อสายส่งน้ำ สายดับเพลิง อุปกรณ์ดับไฟป่า เช่น สายฉีด ถัง ไม้ตบไฟ ฯลฯ 

2) ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก ่สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้ว
ย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น ไม่คงสภาพเดิม เช่น ถังดับเพลิง ลูกบอลดับเพลิง ฯลฯ 

   

    - เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้      
     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช ้จ ่ายในการ

บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 

ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 

27 เมษายน 2565 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 

30 มิถุนายน 2565 

   

 งบลงทุน รวม 35,200 บาท 
  ค่าครุภัณฑ์ รวม 35,200 บาท 
  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์    
   จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที ่1 จำนวน 22,000 บาท 
    - เพื ่อจ่ายเป็นค่าจัดซื ้อเครื ่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล     

แบบที่ 1 โดยมีรายละเอียดและคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลาง    
และคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์     
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

   

     1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่  
22 มิถุนายน 2552 

2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 

3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่  
30 มิถุนายน 2565 

   

   จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank Printer) 

จำนวน 7,500 บาท 

    - เพื ่อจ ่ายเป ็นค่าจ ัดซ ื ้อเครื ่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก    
พร้อมติดตั ้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) โดยมีรายละเอียด     
และคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื ้นฐาน        
การจ ัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร ์ของกระทรวงดิจ ิทัล         
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
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- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
     1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่  

22 มิถุนายน 2552 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 

ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่  

30 มิถุนายน 2565 

   

   จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 5,700 บาท 
    - เพื ่อจ ่ายเป็นค่าจ ัดซื ้อเครื ่องสำรองไฟฟ้า  ขนาด 1 kVA โดยมี

รายละเอียดและคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

   

     1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่  
22 มิถุนายน 2552 

2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 

3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่  
30 มิถุนายน 2565 

   

งานจราจร รวม 70,000 บาท 
 งบดำเนินงาน รวม 70,000 บาท 
  ค่าวัสดุ รวม 70,000 บาท  
  วัสดุจราจร จำนวน 70,000 บาท 
    - เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุจราจร โดยแบ่งการพิจารณาออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้    
     1) ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ สิ ่งของที ่โดยสภาพมีลักษณะคงทน      

แต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนำไปใช้งานแล้ว
เกิดความชำรุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม   
หรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ ้มค่า เช่น สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณ   
ไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร แผงกั้นจราจร ป้ายเตือน แท่นแบริเออร์
(แบบพลาสติกและแบบคอนกรีต) ป้ายไฟหยุดตรวจ แผ่นป้ายจราจร 
กระจกโค้งมน ไฟแวบ กระบองไฟ ฯลฯ  

2) ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก ่สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้ว
ย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น ไม่คงสภาพเดิม เช่น ยางชะลอความเร็วรถหรือยานพาหนะ 
สติ๊กเกอร์ติดรถหรือยานพาหนะ ฯลฯ 

   

    - เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้      
     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 

ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่  

27 เมษายน 2565 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่  

30 มิถุนายน 2565 
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แผนงานการศึกษา 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 2,466,900 บาท 
 งบบุคลากร รวม 858,720 บาท 
  เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 858,720 บาท 
  เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 670,560 บาท 
    - เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น และเงินปรับปรุงประจำปี 

ตามกรอบแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564 - 2566) โดยคำนวณ  
ตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน ดังนี้  

   

     1) ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
2) นักวิชาการศึกษา 

   

    - เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้    
     1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญและเงินอ่ืน
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 

3) หนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 

4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่   
30 มิถุนายน 2565 

   

  เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 42,000 บาท 
    - เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ของพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยคำนวณ

ตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน ดังนี้ 
   

     1) ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม    
    - เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้      
     1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญและเงินอ่ืน
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 

3) หนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 

4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่   
30 มิถุนายน 2565 

   

  ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 122,160 บาท 
    - เพื ่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุงประจำปี     

ตามกรอบแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564 - 2566) โดยคำนวณ  
ตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน ดังนี้    

   

     1) พนักงานจ ้างตามภารก ิจ ตำแหน่ง ผ ู ้ช ่วยเจ ้าพน ักงานธ ุรการ 
จำนวน 1 อัตรา 

   

    - เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้      
     1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

2) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2558 
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3) หนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว 36 
ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558 

4) หนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 

5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่   
30 มิถุนายน 2565 

  เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 24,000 บาท 
    - เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวสำหรับพนักงานจ้าง โดยคำนวณ

ตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน ดังนี้ 
   

     1) พนักงานจ ้างตามภารก ิจ ตำแหน่ง ผ ู ้ช ่วยเจ ้าพน ักงานธ ุรการ 
จำนวน 1 อัตรา 

   

    - เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้      
     1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

2) หนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว 138 
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 

3) หนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 1372 
ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 

4) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเช ียงราย       
เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง 
และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลได้รับเงินเพ่ิม    
การครองชีพชั่วคราว (ฉบับที ่2) ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2558 

5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่   
30 มิถุนายน 2565 

   

 งบดำเนินงาน รวม 785,880 บาท 
  ค่าตอบแทน รวม 65,880 บาท 
  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 55,880 บาท 
    - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
   

     1) เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงาน
ส่วนท้องถิ่นและพนักงานจ้าง  

2) เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนอื่น ๆ แก่ผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   

    - เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ  ดังนี้     
     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์      

ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี   
แก่พนักงานส่วนท้องถิ ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557  

2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 

3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 
30 มิถุนายน 2565 
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  ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 10,000 บาท 
    - เพ่ือจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้  
   

     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทน     
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2559 

2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 

   

  ค่าใช้สอย รวม 580,000 บาท 
  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ    
   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 400,000 บาท 
    - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่าง ๆ เช่น ค่าจ้างเอกชน

ดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่
หรือการประชาสัมพันธ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, ค่าถ่ายเอกสาร 
ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ, ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ, ค่าเบี้ยประกัน, 
ค่าจ้างเหมาบริการที่เป็นการจ้างให้ผู้รับจ้างทำการอย่างหนึ่งอย่างใด 
ซึ่งมิใช่เป็นการประกอบดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างอย่างใด 
และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง, ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก
(ที่ไม่เข้าลักษณะที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) เช่น ค่าจ้างที่ปรึกษา, ค่าจ้างออกแบบ, 
ค่ารับรองแบบ, ค่าจ้างทำระบบแผนที่ภาษี, ค่าจ้างทนายความ, ค่าจ้าง
ผู้เชี่ยวชาญบัญชี ค่าจ้างแรงงานราษฎรกรณีดำเนินการเอง ฯลฯ 

- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้  

   

     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช ้จ ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2562  

2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่    
10 กรกฎาคม 2563 

3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่
22 มีนาคม 2564         

4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 

5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 
30 มิถุนายน 2565 

   

  รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จำนวน 10,000 บาท 
    - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ดังนี้    
     1) ค่ารับรอง (รายจ่ายในการรับรองหรือเลี ้ยงรับรองขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น) 
2) ค่าใช่จ่ายในการเตรียมการ ระหว่างการรับเสด็จ ส่งเสด็จ หรือ

เกี่ยวเนื่องกับการรับเสด็จ ส่งเสด็จ พระมหากษัตริย์ พระราชินี 
พระบรมวงศานุวงศ์  
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3) ค่าพานพุ่มดอกไม้ พานประดับพุ ่มดอกไม้ พานพุ่มเงินพุ ่มทอง 
กรวยดอกไม้ พวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือพวงมาลา 
สำหรับอนุสาวรีย์ หรือการใช้ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมเฉลิม
พระเกียรติในวโรกาสต่าง ๆ  

4) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และให้หมายความรวมถึง การประชุมราชการทางไกลผ่านดาวเทียม 
เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารในกรณีที่มีการประชุม
คาบเกี่ยวมื้ออาหาร ค่าเช่าห้องประชุม ค่าใช่จ่ายอ่ืน ๆ ที่จำเป็น เป็นต้น 

5) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร สำหรับกรณีหน่วยงานอ่ืน
หรือบุคคลภายนอกเข้าดูงานหรือเยี ่ยมชมองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น หรือกรณีการตรวจเยี่ยมหรือตรวจราชการ การแถลงข่าว
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การมอบเงินหรือสิ่งของบริจาค   
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

6) ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี/ราชพิธีต่างๆ รวมถึงค่าใช้จ่าย   
ในการประชาสัมพันธ์เชิญชวนหรืออำนวยความสะดวกให้กับ
ประชาชนเพื่อมาร่วมงานรัฐพิธีและพระราชพิธีต่าง ๆ     

7) ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดอาคารต่าง ๆ 
    - เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้     
     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2562  
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 

ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 

30 มิถุนายน 2565 

   

  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ    
   ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 20,000 บาท 
    - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ

นอกราชอาณาจักร ได้แก่ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ 
รวมถึงค่าเช่ายานพาหนะ ค่าเชื้อเพลิงหรือพลังงานสำหรับยานพาหนะ 
ค่าระวางรถบรรทุก ค่าจ้างคนหาบหามและอื่น ๆ ทำนองเดียวกัน     
ค่าพาหนะรับจ้างข้ามเขตจังหวัด เงินชดเชย ค่าขนย้ายสิ่งของส่วนตัว
ในการเดินทางไปราชการประจำในราชอาณาจักร และค่าใช้จ่ายอ่ืน    
ที่จำเป็นต้องจ่ายในการเดินทางไปราชการของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง    
หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการ
เพื่อประชุม ฝึกอบรม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือไปติดต่อราชการ 
รวมถึงการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นให้ผู ้บริหาร  สมาชิกสภาท้องถิ่น 
ข้าราชการและพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้  
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     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม    
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที ่4) พ.ศ. 2561 

3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 
30 มิถุนายน 2565 

   

   ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จำนวน 30,000 บาท 
    - เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้

เกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้แก่ผู้บริหาร 
สมาชิกสภาท้องถิ ่น ข้าราชการและพนักงานขององค์กรปกครอง   
ส่วนท้องถิ่น  

- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

   

     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม       
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 
30 มิถุนายน 2565 

   

   โครงการพัฒนาทักษะศักยภาพเด็กและเยาวชน จำนวน 20,000 บาท 
    - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาทักษะศักยภาพเด็ก

และเยาวชน 
- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้   

   

     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม     
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  

2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 
30 มิถุนายน 2565 

   

    - ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หน้าที่ 56
ลำดับที่ 15  

   

   โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรกองการศึกษาฯ จำนวน 30,000 บาท 
    - เพื ่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพครู      

และบุคลากรกองการศึกษาฯ 
- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้   

   

     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม     
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  

2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 
30 มิถุนายน 2565 

   

    - ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หน้าที่ 55
ลำดับที่ 13 

   

   โครงการเรียนรู้สืบสานวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น จำนวน 50,000 บาท 
    - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเรียนรู้สืบสานวัฒนธรรม

และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้   
     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 

การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 

2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 
30 มิถุนายน 2565 

   

    - ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หน้าที่ 56 
ลำดับที่ 16 

   

  ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 20,000 บาท 
    - เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้

ตามปกติ ฯลฯ  
- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้  

   

     1) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่7) พ.ศ. 2562 

2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  

3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  

4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 

5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 
30 มิถุนายน 2565 

   

  ค่าวัสดุ รวม 140,000 บาท  
  วัสดุสำนักงาน จำนวน 50,000 บาท 
    - เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน โดยแบ่งการพิจารณาออกเป็น 2 ประเภท 

ดังนี้ 
   

     1) ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ สิ ่งของที ่โดยสภาพมีลักษณะคงทน      
แต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนำไปใช้งานแล้ว
เกิดความชำรุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม   
หรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า เช่น หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก
เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก 
กรรไกร เก้าอี้พลาสติก ตรายาง ตะแกรงวางเอกสารเครื่องตัดโฟม 
เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ 
พระบรมฉายาลักษณ์ แผงปิดประกาศ แผ่นป้ายชื ่อสำนักงาน    
หรือหน่วยงาน หรือแผ่นป้ายต่าง ๆ  ที่ใช้ในสำนักงาน มู่ลี่ ม่านปรับแสง 
(ต่อผืน) พรม(ต่อผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป พระบรมรูป
จำลอง กระเป๋า ตาชั่งขนาดเล็ก ผ้าใบติดตั้งในสำนักงาน ผ้าใบเต็นท์
ขนาดใหญ่ ตู้ยาสามัญประจำบ้าน แผงกันห้องแบบรื ้อถอนได้  
(Partition) ฯลฯ  
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2) ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก ่สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้ว
ย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น ไม่คงสภาพเดิม เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ 
น้ำยาลบคำผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุด ซองเอกสาร 
ตลับผงหมึก น้ำหมึกปรินท์ เทปพีวีซีแบบใส น้ำยาลบกระดาษไข 
ไม้บรรทัด คลิป ตัวเย็บกระดาษ เข็มหมุด กระดาษคาร์บอน 
กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ์ 
ผ้าสำลี ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ 
น้ำมัน ไข ขี ้ผ ึ ้ง น้ำดื ่มสำหรับบริการประชาชนในสำนักงาน       
พวงมาลา พวงมาลัย กรวยดอกไม้ ฯลฯ 

    - เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้      
     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 

ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่  

27 เมษายน 2565 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่  

30 มิถุนายน 2565 

   

  วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 10,000 บาท 
    - เพื ่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยแบ่งการพิจารณาออกเป็น        

3 ประเภท ดังนี้ 
   

     1) ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ สิ ่งของที ่โดยสภาพมีลักษณะคงทน      
แต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนำไปใช้งานแล้ว
เกิดความชำรุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม   
หรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ ้มค่า เช่น ไมโครโฟน ขาตั ้งไมโครโฟน       
หัวแร้งไฟฟ้า เครื ่องว ัดกระแสไฟฟ้า เครื ่องว ัดแรงดันไฟฟ้า       
มาตรสำหรับตรวจวงจรไฟฟ้า เครื ่องประจุไฟ โคมไฟ โทรโข่ง       
ไม้ชักฟิวส์ ไมค์ลอยพร้อมเครื่องส่งสัญญาณ ฯลฯ 

2) ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้ว
ย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น ไม่คงสภาพเดิม เช่น ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า 
หลอดไฟฟ้า เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดวิทยุ 
ทรานซิตเตอร์และชิ้นส่วนวิทยุ ลูกถ้วยสายอากาศ รีซีสเตอร์ มูฟวิ่ง
คอยส์คอมเดนเซอร์ ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์ เบรกเกอร์ สายอากาศ
หรือเสาอากาศสำหรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน์ จานรับสัญญาณ
ดาวเทียม แบตเตอร์รี่โซล่าเซลล์ กล่องรับสัญญาณ ฯลฯ 

3) ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ สิ่งของที่เป็นอุปกรณ์
ประกอบหรืออะไหล่สำหรับการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน        
ให้คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง 
เช่น ดอกลำโพง ฮอร์นลำโพง  แผงวงจร ผังแสดงวงจรต่าง ๆ     
แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ 
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    - เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้      
     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 

ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 

27 เมษายน 2565 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 

30 มิถุนายน 2565 

   

  วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 30,000 บาท 
    - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว โดยแบ่งการพิจารณาออกเป็น        

2 ประเภท ดังนี้ 
   

     1) ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ สิ ่งของที ่โดยสภาพมีลักษณะคงทน      
แต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนำไปใช้งานแล้ว
เกิดความชำรุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม   
หรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า เช่น หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว มีด 
ถัง ถาด แก้วน้ำ จานรอง ถ้วยชาม ช้อนส้อม กระจกเงา โอ่งน้ำ ที่นอน 
กระโถน เตาไฟฟ้า เตาน้ำมัน เตารีด เครื่องบดอาหาร เครื่องตีไข่ไฟฟ้า 
เครื ่องปิ ้งขนมปัง กระทะไฟฟ้า หม้อไฟฟ้า หม้อหุงข้าวไฟฟ้า     
กระติกน้ำร้อน กระติกน้ำแข็ง ถังแก๊ส เตา สายยางฉีดน้ำ อ่างล้างจาน 
ถังน้ำ ฯลฯ 

2) ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก ่สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้ว
ย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น ไม่คงสภาพเดิม เช่น ผงซักฟอก สบู่ น้ำยาดับกลิ่น แปรง    
ไม้กวาด เข่ง มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ 
น้ำจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ 

   

    - เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้      
     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 

ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 

27 เมษายน 2565 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 

30 มิถุนายน 2565 

   

  วัสดุก่อสร้าง จำนวน 10,000 บาท 
    - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง โดยแบ่งการพิจารณาออกเป็น 3 ประเภท 

ดังนี้ 
   

     1) ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ สิ ่งของที ่โดยสภาพมีลักษณะคงทน      
แต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนำไปใช้งานแล้ว
เกิดความชำรุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม   
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หรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า เช่น ไม้ต่าง ๆ ค้อน คีม ชะแลง จอบ 
สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน กบไสไม้ เทปวัดระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก 
เช่น ตลับเมตร ลูกดิ ่ง สว่าน โถส้วม อ่างล้างมือ ราวพาดผ้า 
หน้ากากใส่เชื่อมเหล็ก เครื่องยิงตะปู นั่งร้าน ฯลฯ 

2) ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก ่สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้ว
ย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น ไม่คงสภาพเดิม เช่น น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ สี ปูนซีเมนต์ 
ทราย ยางมะตอย อิฐหรือซีเมนต์บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู 
เหล็กเส้น แปรงทาสี ปูนขาว แผ่นดินเหนียวสังเคราะห์ ฯลฯ 

3) ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ สิ่งของที่เป็นอุปกรณ์
ประกอบหรืออะไหล่สำหรับการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน        
ให้คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง 
เช่น ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา ท่อต่าง ๆ ท่อน้ำบาดาล ฯลฯ 

    - เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้      
     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 

ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 

27 เมษายน 2565 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 

30 มิถุนายน 2565 

   

  วัสดุการเกษตร จำนวน 10,000 บาท 
    - เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยแบ่งการพิจารณาออกเป็น 

3 ประเภท ดังนี้ 
   

     1) ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ สิ ่งของที ่โดยสภาพมีลักษณะคงทน      
แต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนำไปใช้งานแล้ว
เกิดความชำรุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม   
หรือซ่อมแซมแล้วไม่ค ุ ้มค่า เช ่น เคียว สปริงเกลอร์ (Sprinkler)        
จอบหมุน จานพรวน ผานไถกระทะ คราดซี ่พรวนดินระหว่างแถว 
เครื ่องดักแมลง ตะแกรงร่อนเบนโธส อวน(สำเร็จรูป) กระชัง      
มีดตัดต้นไม ้ฯลฯ 

2) ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก ่สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้ว
ย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น ไม่คงสภาพเดิม เช่น ปุ๋ย ยาป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ 
อาหารสัตว์ พืชและสัตว์ พันธุ์สัตว์ปีกและสัตว์น้ำ น้ำเชื้อพันธุ์สัตว์  
วัสดุเพาะชำ อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช เช่น ใบมีด เชือก ผ้าใบ
หรือผ้าพลาสติก หน้ากากป้องกันแก๊สพิษ ฯลฯ   

3) ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ สิ่งของที่เป็นอุปกรณ์
ประกอบหรืออะไหล่สำหรับการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน        
ให้คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง 
เช่น หัวกระโหลกดูดน้ำ ฯลฯ 
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    - เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้      
     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 

ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 

27 เมษายน 2565 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 

30 มิถุนายน 2565 

   

  วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 30,000 บาท 
    - เพื ่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยแบ่งการพิจารณาออกเป็น        

3 ประเภท ดังนี้ 
   

     1) ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ สิ ่งของที ่โดยสภาพมีลักษณะคงทน      
แต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนำไปใช้งานแล้ว
เกิดความชำรุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม   
หรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ 

2) ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก ่สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้ว
ย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั ้น ไม่คงสภาพเดิม เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล(Diskette, 
Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Digital Video Disc, 
Flash Drive) เทปบันทึกข้อมูล(ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, 
Cartridge Tape) หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ 
ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ สายเคเบิล ฯลฯ 

3) ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ สิ่งของที่เป็นอุปกรณ์
ประกอบหรืออะไหล่สำหรับการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน        
ให้คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง 
เช่น หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ ซีดีรอมไดร์ฟ แผ่นกรองแสง 
แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์(Key board) เมนบอร์ด(Main Board) 
เมมโมรี่ชิป(MeMory Chip) เช่น Ram คัตซีทฟิดเตอร์(Cut Sheet 
Feeder) เมาส์(Mouse) พรินเตอร์สวิตชิ่งบ๊อกซ์(Printer Switching 
Box) เครื่องกระจายสัญญาณ(Hub) แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์(Card) 
Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Card) เป็นต้น 
เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่าง ๆ เช่น แบบดิสเกตต์(Diskette) 
แบบฮาร์ดดิสต์(Hard Disk) แบบซีดีรอม(CD ROM) แบบออพติคอล
(Optical) เป็นต้น เราเตอร(์Router) ฯลฯ 

   

    - เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้      
     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช ้จ ่ายในการ

บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 

ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 

27 เมษายน 2565 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 

30 มิถุนายน 2565 
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 งบลงทุน รวม 7,500 บาท 
  ค่าครุภัณฑ์ รวม 7,500 บาท 
  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์    
   จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 

(Ink Tank Printer) 
จำนวน 7,500 บาท 

    - เพื ่อจ ่ายเป ็นค่าจ ัดซ ื ้อเครื ่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก    
พร้อมติดตั ้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) โดยมีรายละเอียด     
และคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื ้นฐาน        
การจ ัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร ์ของกระทรวงดิจ ิทัล         
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

   

     1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่  
22 มิถุนายน 2552 

2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 

3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่  
30 มิถุนายน 2565 

   

 งบเงินอุดหนุน รวม 814,800 บาท 
  เงินอุดหนุน รวม 814,800 บาท 
  เงินอุดหนุนส่วนราชการ    
   ค่าอาหารกลางวัน (อุดหนุนโรงเรียนบ้านโป่งมอญ) จำนวน 709,800 บาท 
    - เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านโป่งมอญ ค่าอาหารกลางวัน

สำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านโป่งมอญ จำนวน 130 คน คนละ 21 บาท 
260 วัน 

- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

   

     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 5061 
ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 

   

    - ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หน้าที่ 56
ลำดับที่ 17 

   

   โครงการการศึกษานอกสถานที ่"พาน้องเที่ยวไทย ไม่ไปไม่รู้" จำนวน 60,000 บาท 
    - เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านโป่งมอญ ในการดำเนินโครงการ

การศึกษานอกสถานที่ "พาน้องเที่ยวไทย ไม่ไปไม่รู้" 
- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

   

     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 5061 
ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 

   

    - ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หน้าที่ 56 
ลำดับที่ 18 
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   โครงการภาษาจีนพ้ืนฐานสู่ประชาคมอาเซียน จำนวน 45,000 บาท 
    - เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านโป่งมอญ ในการดำเนินโครงการ

ภาษาจีนพ้ืนฐานสู่ประชาคมอาเซียน 
- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

   

     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 5061 
ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 

   

    - ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หน้าที่ 56 
ลำดับที่ 19 
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 2,140,270 บาท 
 งบบุคลากร รวม 984,820 บาท 
  เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 984,820 บาท 
  เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 658,800 บาท 
    - เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น และเงินปรับปรุงประจำปี 

ตามกรอบแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564 - 2566) โดยคำนวณ  
ตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน ดังนี้  

   

     1) ครู จำนวน 2 อัตรา    
    - เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้    
     1) พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่ง 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 

2) ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับตำแหนง่
ข้าราชการ หรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2559 

3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0809.4/
ว 2140 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 

   

  เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 67,200 บาท 
    - เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้กับพนักงานครูในอัตรา

เท่ากับเงินวิทยฐานะสำหรับวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โดยคำนวณ
ตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน 

   

    - เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้      
     1) พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่ง 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 

2) ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับตำแหนง่
ข้าราชการ หรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2559 

3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0809.4/
ว 2140 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 

   

  เงินวิทยฐานะ จำนวน 84,700 บาท 
    - เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะให้กับพนักงานครู โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้    

12 เดือน ดังนี้ 
   

     1) ระดับชำนาญการ (คศ.2) 
2) ระดับชำนาญการพิเศษ (คศ.3) 

   

    - เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้      
     1) พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่ง 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 
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2) ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับตำแหนง่
ข้าราชการ หรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2559 

3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0809.4/
ว 2140 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 

  ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 174,120 บาท 
    - เพื ่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุงประจำปี     

ตามกรอบแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564 - 2566) โดยคำนวณ  
ตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน ดังนี้    

   

     1) พนักงานจ ้างตามภารก ิจ  ตำแหน่ง  ผ ู ้ด ูแลเด ็ก(ผู้ม ีท ักษะ) 
จำนวน 1 อัตรา 

   

    - เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้      
     1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

2) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2558 

3) หนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว 36 
ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558 

4) หนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 

5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่   
30 มิถุนายน 2565 

6) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0809.4/
ว 2140 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 

   

 งบดำเนินงาน รวม 1,147,950 บาท 
  ค่าตอบแทน รวม 84,700 บาท 
  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 54,900 บาท 
    - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
   

     1) เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงาน
ส่วนท้องถิ่นและพนักงานจ้าง  

2) เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนอื่น ๆ แก่ผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   

    - เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ  ดังนี้     
     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์      

ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี   
แก่พนักงานส่วนท้องถิ ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557  

2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 

3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 
30 มิถุนายน 2565 
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  เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร    
   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ จำนวน 29,800 บาท 
    - เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วน

ท้องถิ่นตามสิทธิที่ควรจะได้รับ 
- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้  

   

     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวสัดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 

2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2 /ว 4657 ลงวันที่ 
30 มิถุนายน 2565 

   

  ค่าใช้สอย รวม 663,250 บาท 
  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ    
   ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 20,000 บาท 
    - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ

นอกราชอาณาจักร ได้แก่ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ 
รวมถึงค่าเช่ายานพาหนะ ค่าเชื้อเพลิงหรือพลังงานสำหรับยานพาหนะ 
ค่าระวางรถบรรทุก ค่าจ้างคนหาบหามและอื่น ๆ ทำนองเดียวกัน     
ค่าพาหนะรับจ้างข้ามเขตจังหวัด เงินชดเชย ค่าขนย้ายสิ่งของส่วนตัว
ในการเดินทางไปราชการประจำในราชอาณาจักร และค่าใช้จ่ายอ่ืน    
ที่จำเป็นต้องจ่ายในการเดินทางไปราชการของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง    
หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการ
เพื่อประชุม ฝึกอบรม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือไปติดต่อราชการ 
รวมถึงการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นให้ผู ้บริหาร  สมาชิกสภาท้องถิ่น 
ข้าราชการและพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้  

   

     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม    
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที ่4) พ.ศ. 2561 

3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 
30 มิถุนายน 2565 

   

   ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จำนวน 30,000 บาท 
    - เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้

เกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้แก่ผู้บริหาร 
สมาชิกสภาท้องถิ ่น ข้าราชการและพนักงานขององค์กรปกครอง   
ส่วนท้องถิ่น  

- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
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     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม       
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 
30 มิถุนายน 2565 

   

   โครงการการเรียนรู้และอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น จำนวน 10,000 บาท 
    - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการการเรียนรู้และอนุรักษ์ 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้   

   

     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 
การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 

2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 
30 มิถุนายน 2565 

   

    - ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หน้าที่ 55
ลำดับที่ 11  

   

   โครงการกีฬาสีสัมพันธ์ ศพด.อบต.ป่าก่อดำ จำนวน 15,000 บาท 
    - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการกีฬาสีสัมพันธ์ศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ 
- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้   

   

     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 
การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 

2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 
30 มิถุนายน 2565 

   

    - ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หน้าที่ 53
ลำดับที่ 4 

   

   โครงการวันเด็กแห่งชาติ จำนวน 10,000 บาท 
    - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 

พ.ศ. 2566 
- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้   

   

     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 
การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 

2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 
30 มิถุนายน 2565 

   

    - ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หน้าที่ 64 
ลำดับที่ 3 
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   โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ จำนวน 10,000 บาท 
    - เพื ่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้       

นอกสถานที ่
- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้   

   

     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม       
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 
30 มิถุนายน 2565 

   

    - ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หน้าที่ 53 
ลำดับที่ 1 

   

   โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน 
ศพด.อบต.ป่าก่อดำ) 

จำนวน 360,150 บาท 

    - เพื ่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก     
ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ 

- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

   

     1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่  
30 มิถุนายน 2565 

2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 5061 
ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 

   

    - ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หน้าที่ 54
ลำดับที่ 8 

   

   โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
เรียนการสอนสำหรับ ศพด.อบต.ป่าก่อดำ) 

จำนวน 198,100 บาท 

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กปฐมวัย 
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ 

- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

   

     1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่  
30 มิถุนายน 2565 

2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 5061 
ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 

   

    - ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หน้าที่ 54
ลำดับที่ 9 

   

   โครงการสายใยรัก 3 วัย จำนวน 10,000 บาท 
    - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสายใยรัก 3 วัย 

- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้   
   

     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 
การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 

2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 
30 มิถุนายน 2565 

   

    - ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หน้าที่ 54 
ลำดับที่ 5 
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  ค่าวัสดุ รวม 400,000 บาท  
  วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 400,000 บาท 
    - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว โดยแบ่งการพิจารณาออกเป็น        

2 ประเภท ดังนี้ 
   

     1) ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ สิ ่งของที ่โดยสภาพมีลักษณะคงทน      
แต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนำไปใช้งานแล้ว
เกิดความชำรุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม   
หรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า เช่น หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว มีด 
ถัง ถาด แก้วน้ำ จานรอง ถ้วยชาม ช้อนส้อม กระจกเงา โอ่งน้ำ ที่นอน 
กระโถน เตาไฟฟ้า เตาน้ำมัน เตารีด เครื่องบดอาหาร เครื่องตีไข่ไฟฟ้า 
เครื ่องปิ ้งขนมปัง กระทะไฟฟ้า หม้อไฟฟ้า หม้อหุงข้าวไฟฟ้า     
กระติกน้ำร้อน กระติกน้ำแข็ง ถังแก๊ส เตา สายยางฉีดน้ำ อ่างล้างจาน 
ถังน้ำ ฯลฯ 

2) ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก ่สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้ว
ย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น ไม่คงสภาพเดิม เช่น ผงซักฟอก สบู่ น้ำยาดับกลิ่น แปรง    
ไม้กวาด เข่ง มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ 
น้ำจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ และอาหารเสริมนม ดังนี้   

    (1) อาหารเสริมนมสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลป่าก่อดำ โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซื้ออาหารเสริม 
(นม) เป็นเงินอุดหนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสำหรับ
สนับสนุนอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลป่าก่อดำ จำนวน 1 แห่ง จัดสรรสำหรับเด็กปฐมวัย    
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 260 วัน และ อบต. ตั้งสมทบให ้  

    (2) อาหารเสริมนมสำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ. โดยจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการซื้ออาหารเสริม (นม) เป็นเงินอุดหนุนจากกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) 
ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(สพฐ) จำนวน 1 แห่ง  (โรงเรียนบ้านโป่งมอญ) จำนวน 260 วัน  
และ อบต. ตั้งสมทบให้ 

   

    - เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้      
     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน

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

5 กุมภาพันธ์ 2563 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว ่าด ้วยรายได ้และการจ ่ายเงิน        

ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2561 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท. 0816.2/ว 2786 

ลงวันที่ 8 พฤษภาคม  2562 
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0816.2/ว 3924 

ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564   
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6) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 

7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่  
30 มิถุนายน 2565 

8) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 5061 
ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 

 งบลงทุน รวม 7,500 บาท 
  ค่าครุภัณฑ์ รวม 7,500 บาท 
  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์    
   จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 

(Ink Tank Printer) 
จำนวน 7,500 บาท 

    - เพื ่อจ ่ายเป ็นค่าจ ัดซ ื ้อเครื ่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก    
พร้อมติดตั ้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) โดยมีรายละเอียด     
และคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื ้นฐาน        
การจ ัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร ์ของกระทรวงดิจ ิทัล         
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

   

     1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่  
22 มิถุนายน 2552 

2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 

3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่  
30 มิถุนายน 2565 
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แผนงานสาธารณสุข 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 120,000 บาท 
 งบดำเนินงาน รวม 120,000 บาท 
  ค่าตอบแทน รวม 120,000 บาท 
  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 120,000 บาท 
    - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
   

     1) เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 
2) เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนอื่น ๆ แก่ผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์

แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   

    - เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ  ดังนี้     
     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น    

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการเบิกค่าใช้จ่าย พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0819.2/ว 2318 

ลงวันที่ 21 เมษายน 2564 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่  

30 มิถุนายน 2565 

   

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน รวม 240,000 บาท 
 งบดำเนินงาน รวม 100,000 บาท 
  ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท 
  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ    
   โครงการการป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อชนิดต่าง ๆ จำนวน 40,000 บาท 
    - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการป้องกันและระงับโรคติดต่อ 

เช่น การป้องกันและระงับโรค การป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก เป็นต้น 
- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้   

   

     1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0819.3/
ว 1375 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 

2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/
ว 4044 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2563 

3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 
30 มิถุนายน 2565 

   

    - ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หน้าที่ 59
ลำดับที่ 1  

   

   โครงการยกระดับสุขอนามัยด้านอาหารและผู้ประกอบการ จำนวน 10,000 บาท 
    - เพื ่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการยกระดับสุขอนามัย    

ด้านอาหารและผู้ประกอบการ 
- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้   

   

     1) พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที ่3) พ.ศ. 2560 

2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม    
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

   



วันที่พิมพ์ : 27/7/2565 11:45:26  หน้า 69/97 

3) กฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ. 2561 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 

30 มิถุนายน 2565 
    - ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หน้าที่ 60

ลำดับที่ 7  
   

   โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 40,000 บาท 
    - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดสวัสดิภาพสัตว์  การสำรวจ

ข้อมูลจำนวนสัตว์ การขึ้นทะเบียนสัตว์ และการขับเคลื่อนโครงการ
สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี 

- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้   

   

     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิภาพ
สัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2)    
พ.ศ. 2563 

3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.5/
ว1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561 

4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0810.5/ว 4052 
ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2561 

5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0819.3/
ว 19 ลงวันที่ 3 มกราคม 2563 

6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 
30 มิถุนายน 2565 

   

    - ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หน้าที่ 59  
ลำดับที่ 4 

   

   โครงการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร จำนวน 10,000 บาท 
    - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมผู้ประกอบกิจการ

และผู้สัมผัสอาหาร 
- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้   

   

     1) พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที ่3) พ.ศ. 2560 

2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช ้จ่ายในการฝึกอบรม      
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

3) กฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ. 2561 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 

30 มิถุนายน 2565 

   

    - ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หน้าที่ 60 
ลำดับที่ 6 
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 งบเงินอุดหนุน รวม 140,000 บาท 
  เงินอุดหนุน รวม 140,000 บาท 
  เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน    
   โครงการการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข 

(อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน) 
จำนวน 140,000 บาท 

    - เพื ่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ      
ด้านสาธารณสุข หมู่บ้านละ 20,000 บาท ในเขตองค์การบริหารส่วน
ตำบลป่าก่อดำ ทั้ง 7 หมู่บ้าน 

- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

   

     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ ่น พ.ศ.2559 และที ่แก้ไขเพิ ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2)      
พ.ศ. 2563 

2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0819.2/
ว 1504 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 

3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่   
30 มิถุนายน 2565 

   

    - ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หน้าที่ 60 
ลำดับที่ 5 
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แผนงานเคหะและชุมชน 

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 50,000 บาท 
 งบดำเนินงาน รวม 50,000 บาท 
  ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท 
  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ    
   โครงการบริหารจัดการขยะตำบลป่าก่อดำ จำนวน 50,000 บาท 
    - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการบริหารจัดการขยะตำบล

ป่าก่อดำ 
- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้   

   

     1) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

2) พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2)    
พ.ศ. 2560 

3) ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2560 
ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560 

4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 
30 มิถุนายน 2565 

   

    - ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หน้าที่ 68 
ลำดับที่ 1  
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวม 454,440 บาท 
 งบบุคลากร รวม 382,560 บาท 
  เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 382,560 บาท 
  เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 382,560 บาท 
    - เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น และเงินปรับปรุงประจำปี 

ตามกรอบแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564 - 2566) โดยคำนวณ  
ตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน ดังนี้  

   

     1) นักพัฒนาชุมชน    
    - เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้    
     1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญและเงินอ่ืน
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 

3) หนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 

4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่   
30 มิถุนายน 2565 

   

 งบดำเนินงาน รวม 71,880 บาท 
  ค่าตอบแทน รวม 61,880 บาท 
  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 31,880 บาท 
    - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
   

     1) เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงาน
ส่วนท้องถิ่นและพนักงานจ้าง  

2) เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนอื่น ๆ แก่ผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   

    - เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ  ดังนี้     
     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์      

ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี   
แก่พนักงานส่วนท้องถิ ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557  

2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 

3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 
30 มิถุนายน 2565 

   

  เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร    
   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ จำนวน 30,000 บาท 
    - เพื ่อจ ่ายเป็นเง ินสวัสดิการเกี ่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงาน       

ส่วนท้องถิ่นตามสิทธิที่ควรจะได้รับ 
- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้  

   

     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวสัดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 

2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2 /ว 4657 ลงวันที่ 
30 มิถุนายน 2565 
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  ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท  
  วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10,000 บาท 
    - เพื ่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยแบ่งการพิจารณาออกเป็น          

3 ประเภท ดังนี้ 
   

     1) ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ สิ ่งของที ่โดยสภาพมีลักษณะคงทน      
แต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนำไปใช้งานแล้ว
เกิดความชำรุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม   
หรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ 

2) ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก ่สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้ว
ย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั ้น ไม่คงสภาพเดิม เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล(Diskette, 
Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Digital Video Disc, 
Flash Drive) เทปบันทึกข้อมูล(ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, 
Cartridge Tape) หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ 
ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ สายเคเบิล ฯลฯ 

3) ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ สิ่งของที่เป็นอุปกรณ์
ประกอบหรืออะไหล่สำหรับการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน        
ให้คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง 
เช่น หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ ซีดีรอมไดร์ฟ แผ่นกรองแสง 
แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์(Key board) เมนบอร์ด(Main Board) 
เมมโมรี่ชิป(MeMory Chip) เช่น Ram คัตซีทฟิดเตอร์(Cut Sheet 
Feeder) เมาส์(Mouse) พรินเตอร์สวิตชิ่งบ๊อกซ์(Printer Switching 
Box) เครื่องกระจายสัญญาณ(Hub) แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์(Card) 
Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Card) เป็นต้น 
เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่าง ๆ เช่น แบบดิสเกตต์(Diskette) 
แบบฮาร์ดดิสต์(Hard Disk) แบบซีดีรอม(CD ROM) แบบออพติคอล
(Optical) เป็นต้น เราเตอร(์Router) ฯลฯ 

   

    - เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้      
     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช ้จ ่ายในการ

บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 

ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 

27 เมษายน 2565 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 

30 มิถุนายน 2565 
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งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน รวม 135,000 บาท 
 งบดำเนินงาน รวม 135,000 บาท 
  ค่าใช้สอย รวม 135,000 บาท 
  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ    
   โครงการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนด้านคุณภาพชีวิต จำนวน 40,000 บาท 
    - เพื ่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการช่วยเหลือประชาชน       

ที่ได้รับความเดือดร้อนด้านคุณภาพชีวิต 
- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้   

   

     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด ้วยค่าใช ้จ ่ายเพื ่อช ่วยเหลือ
ประชาชนตามอำนาจหน้าที ่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2561 

2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่    
30 มิถุนายน 2565 

   

    - ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หน้าที่ 65 
ลำดับที่ 21  

   

   โครงการประชาชนร่วมใจต้านภัยยาเสพติด จำนวน 20,000 บาท 
    - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการประชาชนร่วมใจต้านภัย

ยาเสพติด 
- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้   

   

     1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.6/ว 3188 ลงวันที่    
28 พฤษภาคม 2562 

2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 7467 ลงวันที่    
14 ธันวาคม 2563 

3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 1239 ลงวันที่    
21 กุมภาพันธ์ 2565 

4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่    
30 มิถุนายน 2565 

   

    - ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หน้าที่ 62 
ลำดับที่ 1  

   

   โครงการเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนสร้างสุข จำนวน 20,000 บาท 
    - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงชุมชน

สร้างสุข 
- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้   

   

     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 
การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬา 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 

2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่    
30 มิถุนายน 2565 

   

    - ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หน้าที่ 62 
ลำดับที่ 4 
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   โครงการสร้างงานสร้างรายได้ให้ผู้พิการ จำนวน 20,000 บาท 
    - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสร้างงานสร้างรายได้     

ให้ผู้พิการ 
- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้   

   

     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม    
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่    
30 มิถุนายน 2565 

   

    - ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หน้าที่ 62 
ลำดับที่ 5 

   

   โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพกลุ่มพัฒนาสตรี จำนวน 20,000 บาท 
    - เพื ่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมส่งเสริมอาชีพ    

กลุ่มพัฒนาสตรี 
- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้   

   

     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม    
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่    
30 มิถุนายน 2565 

   

    - ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หน้าที่ 63 
ลำดับที่ 8 

   

   โครงการอบรมสมุนไพรสำหรับผู้สูงอายุ จำนวน 15,000 บาท 
    - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมสมุนไพรสำหรับ

ผู้สูงอายุ 
- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้   

   

     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม    
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่    
30 มิถุนายน 2565 

   

    - ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หน้าที่ 63 
ลำดับที่ 9 
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

งานกีฬาและนันทนาการ รวม 90,000 บาท 
 งบดำเนินงาน รวม 90,000 บาท 
  ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท 
  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ    
   โครงการการแข่งขันกีฬาประชาชน จำนวน 80,000 บาท 
    - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการการแข่งขันกีฬาประชาชน 

- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้   
   

     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 
การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬา 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 

2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่    
30 มิถุนายน 2565 

   

    - ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หน้าที่ 58 
ลำดับที่ 9 

   

  ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท  
  วัสดุกีฬา จำนวน 10,000 บาท 
    - เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุกีฬา โดยแบ่งการพิจารณาออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้    
     1) ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ สิ ่งของที ่โดยสภาพมีลักษณะคงทน      

แต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนำไปใช้งานแล้ว
เกิดความชำรุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม   
หรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ ้มค่า เช่น ห่วงยาง ไม้ตีปิงปอง ไม้แบดมินตัน    
ไม้เทนนิส เชือกกระโดด ดาบสองมือ ตะกร้าหวายแชร์บอล นาฬิกาจับเวลา 
นวม ลูกทุ่มน้ำหนัก เสาตาข่ายกีฬา เช่น เสาตาข่ายตะกร้อ เสาตาข่าย
วอลเลย์บอล เป็นต้น ห่วงบาสเก็ตบอล กระดานแสดงผลการแข่งขัน 
ลูกเปตอง เบาะมวยปล้ำ ยูโด ฯลฯ 

2) ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก ่สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้ว
ย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น ไม่คงสภาพเดิม เช่น ตาข่ายตะกร้อ วอลเลย์บอล เป็นต้น 
ลูกปิงปอง ลูกแบดมินตัน ลูกเทนนิส ลูกฟุตบอล ลูกแชร์บอล   
แผ่นโยคะ ตะกร้อ นกหวีด ฯลฯ  

   

    - เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้      
     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช ้จ ่ายในการ

บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 

ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 

27 เมษายน 2565 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 

30 มิถุนายน 2565 
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 152,000 บาท 
 งบดำเนินงาน รวม 140,000 บาท 
  ค่าใช้สอย รวม 140,000 บาท 
  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ    
   โครงการประเพณีลอยกระทง จำนวน 60,000 บาท 
    - เพื ่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการประเพณีลอยกระทง     

เช่น เงินรางวัล เงินค่าตอบแทนกรรมการ ค่าตกแต่งสถานที ่ฯลฯ 
- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้   

   

     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 
การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬา 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 

2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่    
30 มิถุนายน 2565 

   

    - ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หน้าที่ 57 
ลำดับที่ 5 

   

   โครงการสรงน้ำพระธาตุไชยสิทธิ์ หมู่ที ่11 จำนวน 10,000 บาท 
    - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสรงน้ำพระธาตุไชยสิทธิ์ 

หมู่ที ่11 
- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้   

   

     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 
การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬา 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 

2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่    
30 มิถุนายน 2565 

   

    - ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หน้าที่ 57 
ลำดับที่ 4 

   

   โครงการสรงน้ำพระธาตุมณีนาถสันต้นม่วง หมู่ที ่3 จำนวน 10,000 บาท 
    - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสรงน้ำพระธาตุมณีนาถ

สันต้นม่วง หมู่ที ่3 
- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้   

   

     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 
การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬา 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 

2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่    
30 มิถุนายน 2565 

   

    - ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หน้าที่ 57 
ลำดับที่ 2 

   

   โครงการสรงน้ำพระธาตุมหารัตนมงคลเจดีย์ หมู่ที ่1 จำนวน 10,000 บาท 
    - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสรงน้ำพระธาตุมหารัตนมงคล

เจดีย์ หมู่ที ่1 
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- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้   
     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 

การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬา 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 

2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่    
30 มิถุนายน 2565 

   

    - ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หน้าที่ 57 
ลำดับที่ 1 

   

   โครงการสรงน้ำพระธาตุหมอกมุงเมือง หมู่ที ่4 จำนวน 10,000 บาท 
    - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสรงน้ำพระธาตุหมอกมุง

เมือง หมู่ที ่4 
- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้   

   

     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 
การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬา 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 

2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่    
30 มิถุนายน 2565 

   

    - ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หน้าที่ 57 
ลำดับที่ 3 

   

   โครงการสืบสานจัดงานประเพณีหล่อเทียนพรรษา จำนวน 20,000 บาท 
    - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสืบสานจัดงานประเพณี

หล่อเทียนพรรษา 
- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้   

   

     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 
การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬา 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 

2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่    
30 มิถุนายน 2565 

   

    - ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หน้าที่ 57 
ลำดับที่ 7 

   

   โครงการอบรมคุณธรรมนำชีวิต จำนวน 20,000 บาท 
    - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมคุณธรรมนำชีวิต 

- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้   
   

     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม    
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่    
30 มิถุนายน 2565 

   

    - ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หน้าที่ 57 
ลำดับที่ 8 
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 งบเงินอุดหนุน รวม 12,000 บาท 
  เงินอุดหนุน รวม 12,000 บาท 
  เงินอุดหนุนส่วนราชการ    
   โครงการสืบสานประเพณีนมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยตุง จำนวน 8,000 บาท 
    - เพื ่อจ ่ายเป็นเง ินอุดหนุนสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเช ียงราย           

ในการดำเนินงานตามโครงการสืบสานประเพณีนมัสการและสรงน้ำ
พระธาตุดอยตุง ประจำปี 2566      

- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

   

     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่   
30 มิถุนายน 2565 

   

    - ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หน้าที่ 58  
ลำดับที่ 12 

   

   โครงการสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีสงกรานต์ (ปี๋ใหม่เมือง) จำนวน 4,000 บาท 
    - เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอแม่ลาวในการดำเนินงาน

ตามโครงการสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีสงกรานต์ (ปี๋ใหม่เมือง) 
- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

   

     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่   
30 มิถุนายน 2565 

   

    - ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หน้าที่ 58  
ลำดับที่ 11 
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 1,874,000 บาท 
 งบบุคลากร รวม 1,074,120 บาท 
  เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 1,074,120 บาท 
  เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 647,160 บาท 
    - เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น และเงินปรับปรุงประจำปี 

ตามกรอบแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564 - 2566) โดยคำนวณ  
ตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน ดังนี้  

   

     1) ผู้อำนวยการกองช่าง 
2) นายช่างโยธา 

   

    - เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้    
     1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญและเงนิอ่ืน
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 

3) หนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว 138 
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 

4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่   
30 มิถุนายน 2565 

   

  เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 42,000 บาท 
    - เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ของพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยคำนวณ

ตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน ดังนี้ 
   

     1) ผู้อำนวยการกองช่าง    
    - เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้      
     1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญและเงนิอ่ืน
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 

3) หนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว 138 
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 

4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่   
30 มิถุนายน 2565 

   

  ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 336,960 บาท 
    - เพื ่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุงประจำปี     

ตามกรอบแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564 - 2566) โดยคำนวณ  
ตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน ดังนี้    

   

     1) พนักงานจ ้างตามภารก ิจ ตำแหน่ง ผ ู ้ช ่วยเจ ้าพน ักงานธ ุรการ 
จำนวน 1 อัตรา 

2) พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงาน จำนวน 2 อัตรา 

   

    - เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้   
 
 

   



วันที่พิมพ์ : 27/7/2565 11:45:26  หน้า 81/97 

     1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
2) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐาน

ทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2558 
3) หนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว 36 

ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558 
4) หนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว 138 

ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่   

30 มิถุนายน 2565 

   

  เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 48,000 บาท 
    - เพื ่อจ่ายเป็นเงินเพิ ่มค่าครองชีพชั ่วคราวสำหรับพนักงานจ้าง โดย

คำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน ดังนี้ 
   

     1) พนักงานจ ้างตามภารก ิจ ตำแหน่ง ผ ู ้ช ่วยเจ ้าพน ักงานธ ุรการ 
จำนวน 1 อัตรา 

2) พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงาน จำนวน 2 อัตรา 

   

    - เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้      
     1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

2) หนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว 138 
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 

3) หนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 1372 
ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 

4) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเช ียงราย       
เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง 
และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลได้รับเงินเพ่ิม    
การครองชีพชั่วคราว (ฉบับที ่2) ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2558 

5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่   
30 มิถุนายน 2565 

   

 งบดำเนินงาน รวม 653,380 บาท 
  ค่าตอบแทน รวม 241,880 บาท 
  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 231,880 บาท 
    - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
   

     1) เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงาน
ส่วนท้องถิ่นและพนักงานจ้าง  

2) เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง
ให้ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด 

3) เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนอ่ืน ๆ แก่ผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   

    - เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ  ดังนี้     
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     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์      
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี   
แก่พนักงานส่วนท้องถิ ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557  

2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/
ว 2850 ลงวันที่ 12 กันยายน 2561 

3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 

4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 
30 มิถุนายน 2565 

   

  ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 10,000 บาท 
    - เพ่ือจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้  
   

     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทน     
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2559 

2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 

   

  ค่าใช้สอย รวม 180,000 บาท 
  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ    
   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 70,000 บาท 
    - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่าง ๆ เช่น ค่าจ้างเอกชน

ดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่
หรือการประชาสัมพันธ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, ค่าถ่ายเอกสาร 
ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ, ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ, ค่าเบี้ยประกัน, 
ค่าจ้างเหมาบริการที่เป็นการจ้างให้ผู้รับจ้างทำการอย่างหนึ่งอย่างใด 
ซึ่งมิใช่เป็นการประกอบดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างอย่างใด 
และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง, ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก
(ที่ไม่เข้าลักษณะที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) เช่น ค่าจ้างที่ปรึกษา, ค่าจ้างออกแบบ, 
ค่ารับรองแบบ, ค่าจ้างทำระบบแผนที่ภาษี, ค่าจ้างทนายความ, ค่าจ้าง
ผู้เชี่ยวชาญบัญชี ค่าจ้างแรงงานราษฎรกรณีดำเนินการเอง ฯลฯ 

- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้  

   

     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2562  

2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่    
10 กรกฎาคม 2563 

3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่
22 มีนาคม 2564         

4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 

5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 
30 มิถุนายน 2565 
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  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ    
   ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 30,000 บาท 
    - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ

นอกราชอาณาจักร ได้แก่ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ 
รวมถึงค่าเช่ายานพาหนะ ค่าเชื้อเพลิงหรือพลังงานสำหรับยานพาหนะ 
ค่าระวางรถบรรทุก ค่าจ้างคนหาบหามและอื่น ๆ ทำนองเดียวกัน     
ค่าพาหนะรับจ้างข้ามเขตจังหวัด เงินชดเชย ค่าขนย้ายสิ่งของส่วนตัว
ในการเดินทางไปราชการประจำในราชอาณาจักร และค่าใช้จ่ายอ่ืน    
ที่จำเป็นต้องจ่ายในการเดินทางไปราชการของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง    
หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการ
เพื่อประชุม ฝึกอบรม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือไปติดต่อราชการ 
รวมถึงการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นให้ผู ้บริหาร  สมาชิกสภาท้องถิ่น 
ข้าราชการและพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้  

   

     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม    
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที ่4) พ.ศ. 2561 

3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 
30 มิถุนายน 2565 

   

   ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จำนวน 50,000 บาท 
    - เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้

เกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้แก่ผู้บริหาร 
สมาชิกสภาท้องถิ ่น ข้าราชการและพนักงานขององค์กรปกครอง   
ส่วนท้องถิ่น  

- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

   

     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม       
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 
30 มิถุนายน 2565 

   

  ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 30,000 บาท 
    - เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพ่ือให้สามารถใช้งานได้

ตามปกติ ฯลฯ  
- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้  

   

     1) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่7) พ.ศ. 2562 

2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  

3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  
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4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 

5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 
30 มิถุนายน 2565 

  ค่าวัสดุ รวม 231,500 บาท  
  วัสดุสำนักงาน จำนวน 40,000 บาท 
    - เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน โดยแบ่งการพิจารณาออกเป็น 2 ประเภท 

ดังนี้ 
   

     1) ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ สิ ่งของที ่โดยสภาพมีลักษณะคงทน      
แต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนำไปใช้งานแล้ว
เกิดความชำรุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม   
หรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ ้มค่า เช่น หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก
เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก 
กรรไกร เก้าอี้พลาสติก ตรายาง ตะแกรงวางเอกสารเครื่องตัดโฟม 
เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ 
พระบรมฉายาลักษณ์ แผงปิดประกาศ แผ่นป้ายชื ่อสำนักงาน    
หรือหน่วยงาน หรือแผ่นป้ายต่าง ๆ ที่ใช้ในสำนักงาน มู่ลี่ ม่านปรับแสง
(ต่อผืน) พรม(ต่อผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป พระบรมรูป
จำลอง กระเป๋า ตาชั่งขนาดเล็ก ผ้าใบติดตั้งในสำนักงาน ผ้าใบเต็นท์
ขนาดใหญ่ ตู้ยาสามัญประจำบ้าน แผงกันห้องแบบรื ้อถอนได้ 
(Partition) ฯลฯ  

2) ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก ่สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้ว
ย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น ไม่คงสภาพเดิม เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ 
น้ำยาลบคำผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุด ซองเอกสาร 
ตลับผงหมึก น้ำหมึกปรินท์ เทปพีวีซีแบบใส น้ำยาลบกระดาษไข 
ไม้บรรทัด คลิป ตัวเย็บกระดาษ เข็มหมุด กระดาษคาร์บอน 
กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ์ 
ผ้าสำลี ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ 
น้ำมัน ไข ขี ้ผ ึ ้ง น้ำดื ่มสำหรับบริการประชาชนในสำนักงาน       
พวงมาลา พวงมาลัย กรวยดอกไม้ ฯลฯ 

   

    - เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้      
     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 

ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่  

27 เมษายน 2565 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่  

30 มิถุนายน 2565 
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  วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 80,000 บาท 
    - เพื ่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยแบ่งการพิจารณาออกเป็น        

3 ประเภท ดังนี้ 
   

     1) ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ สิ ่งของที ่โดยสภาพมีลักษณะคงทน      
แต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนำไปใช้งานแล้ว
เกิดความชำรุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม   
หรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ ้มค่า เช่น ไมโครโฟน ขาตั ้งไมโครโฟน       
หัวแร้งไฟฟ้า เครื ่องว ัดกระแสไฟฟ้า เครื ่องว ัดแรงดันไฟฟ้า       
มาตรสำหรับตรวจวงจรไฟฟ้า เครื ่องประจุไฟ โคมไฟ โทรโข่ง       
ไม้ชักฟิวส์ ไมค์ลอยพร้อมเครื่องส่งสัญญาณ ฯลฯ 

2) ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก ่สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้ว
ย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น ไม่คงสภาพเดิม เช่น ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า 
หลอดไฟฟ้า เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดวิทยุ 
ทรานซิตเตอร์และชิ้นส่วนวิทยุ ลูกถ้วยสายอากาศ รีซีสเตอร์ มูฟวิ่ง
คอยส์คอมเดนเซอร์ ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์ เบรกเกอร์ สายอากาศ
หรือเสาอากาศสำหรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน์ จานรับสัญญาณ
ดาวเทียม แบตเตอร์รี่โซล่าเซลล์ กล่องรับสัญญาณ ฯลฯ 

3) ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ สิ่งของที่เป็นอุปกรณ์
ประกอบหรืออะไหล่สำหรับการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน        
ให้คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง 
เช่น ดอกลำโพง ฮอร์นลำโพง  แผงวงจร ผังแสดงวงจรต่าง ๆ     
แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ 

   

    - เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้      
     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 

ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 

27 เมษายน 2565 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 

30 มิถุนายน 2565 

   

  วัสดุก่อสร้าง จำนวน 51,500 บาท 
    - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง โดยแบ่งการพิจารณาออกเป็น 3 ประเภท 

ดังนี้ 
   

     1) ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ สิ ่งของที ่โดยสภาพมีลักษณะคงทน      
แต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนำไปใช้งานแล้ว
เกิดความชำรุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม   
หรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า เช่น ไม้ต่าง ๆ ค้อน คีม ชะแลง จอบ 
สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน กบไสไม้ เทปวัดระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก 
เช่น ตลับเมตร ลูกดิ ่ง สว่าน โถส้วม อ่างล้างมือ ราวพาดผ้า 
หน้ากากใส่เชื่อมเหล็ก เครื่องยิงตะปู นั่งร้าน ฯลฯ 
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2) ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก ่สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้ว
ย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น ไม่คงสภาพเดิม เช่น น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ สี ปูนซีเมนต์ 
ทราย ยางมะตอย อิฐหรือซีเมนต์บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู 
เหล็กเส้น แปรงทาสี ปูนขาว แผ่นดินเหนียวสังเคราะห์ ฯลฯ 

3) ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ สิ่งของที่เป็นอุปกรณ์
ประกอบหรืออะไหล่สำหรับการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน        
ให้คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง 
เช่น ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา ท่อต่าง ๆ ท่อน้ำบาดาล ฯลฯ 

    - เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้      
     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 

ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 

27 เมษายน 2565 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 

30 มิถุนายน 2565 

   

  วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 20,000 บาท 
    - เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยแบ่งการพิจารณาออกเป็น 

3 ประเภท ดังนี้ 
   

     1) ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ สิ ่งของที ่โดยสภาพมีลักษณะคงทน      
แต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนำไปใช้งานแล้ว
เกิดความชำรุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม   
หรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า เช่น ไขควง ประแจ แม่แรง กุญแจปากตาย 
กุญแจเลื่อน คีมล็อค ล็อคเกียร ์ล็อคคลัตซ ์ล็อคพวงมาลัย ฯลฯ 

2) ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก ่สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้ว
ย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น ไม่คงสภาพเดิม เช่น ยางรถยนต์ น้ำมันเบรก น๊อตและสกรู 
สายไมล์ เพลา ฟิล์มกรองแสง น้ำกลั่น ฯลฯ  

3) ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ สิ่งของที่เป็นอุปกรณ์
ประกอบหรืออะไหล่สำหรับการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน        
ให้คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง 
เช่น เบาะรถยนต์ เครื่องยนต์(อะไหล่) ชุดเกียร์รถยนต์ เบรก ครัช 
พวงมาลัย สายพานใบพัด หม้อน้ำ หัวเทียน แบตเตอร์รี่ จานจ่าย ล้อ 
ถังน้ำมัน ไฟหน้า ไฟเบรก อานจักรยาน ตลับลูกปืน กระจกมองข้าง
รถยนต์ กันชนรถยนต์ เข็มขัดนิรภัย สายไฮโดรลิค ฯลฯ 

   

    - เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้      
     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 

ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 

27 เมษายน 2565 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 

30 มิถุนายน 2565 
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  วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 10,000 บาท 
    - เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยแบ่งการพิจารณาออกเป็น 

1 ประเภท ดังนี้ 
   

     1) ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก ่สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้ว
ย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น ไม่คงสภาพเดิม เช่น แก๊สหุงต้ม น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล 
น้ำมันก๊าด น้ำมันเบนซิน น้ำมันเตา น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง ถ่าน 
ก๊าซ น้ำมันเกียร์ น้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ 

   

    - เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้      
     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 

ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 

27 เมษายน 2565 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 

30 มิถุนายน 2565 

   

  วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 30,000 บาท 
    - เพื ่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยแบ่งการพิจารณาออกเป็น        

3 ประเภท ดังนี้ 
   

     1) ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ สิ ่งของที ่โดยสภาพมีลักษณะคงทน      
แต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนำไปใช้งานแล้ว
เกิดความชำรุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม   
หรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ 

2) ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้
แล้วย่อมสิ ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี ่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั ้น ไม่คงสภาพเดิม เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล
(Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Digital 
Video Disc, Flash Drive) เทปบันท ึกข ้อม ูล(ReelMagnetic Tape, 
Cassette Tape, Cartridge Tape) ห ัวพ ิมพ ์หร ือแถบพ ิมพ ์สำหรับ
เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ 
สายเคเบิล ฯลฯ 

3) ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ สิ่งของที่เป็นอุปกรณ์
ประกอบหรืออะไหล่สำหรับการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน        
ให้คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง 
เช่น หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ ซีดีรอมไดร์ฟ แผ่นกรองแสง 
แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์(Key board) เมนบอร์ด(Main Board) 
เมมโมรี่ชิป(MeMory Chip) เช่น Ram คัตซีทฟิดเตอร์(Cut Sheet 
Feeder) เมาส์(Mouse) พรินเตอร์สวิตชิ่งบ๊อกซ์(Printer Switching 
Box) เครื่องกระจายสัญญาณ(Hub) แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์(Card) 
Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Card) เป็นต้น 
เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่าง ๆ เช่น แบบดิสเกตต์(Diskette) 
แบบฮาร์ดดิสต์(Hard Disk) แบบซีดีรอม(CD ROM) แบบออพติ
คอล(Optical) เป็นต้น เราเตอร(์Router) ฯลฯ 
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    - เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้      
     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ

บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 

ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 

27 เมษายน 2565 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 

30 มิถุนายน 2565 

   

 งบลงทุน รวม 146,500 บาท 
  ค่าครุภัณฑ์ รวม 146,500 บาท 
  ครุภัณฑส์ำนักงาน    
   จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแขวน จำนวน 43,500 บาท 
    - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแขวน ขนาด 32,000 บีทียู 

(ราคารวมค่าติดตั้ง) โดยมีคุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
ของสำนักงบประมาณ 

- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

   

     1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่  
22 มิถุนายน 2552 

2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 

3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่  
30 มิถุนายน 2565 

   

  ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง    
   จัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี เกียร์ธรรมดา จำนวน 43,000 บาท 
    - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี เกียร์ธรรมดา 

โดยมีคุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ 
- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

   

     1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่  
22 มิถุนายน 2552 

2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 

3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่  
30 มิถุนายน 2565 

   

  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์    
   จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที ่2 จำนวน 30,000 บาท 
    - เพื ่อจ่ายเป็นค่าจัดซื ้อเครื ่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล     

แบบที่ 2 โดยมีรายละเอียดและคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลาง    
และคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์     
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
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- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
     1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่  

22 มิถุนายน 2552 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 

ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่  

30 มิถุนายน 2565 

   

  ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์    
   ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จำนวน 30,000 บาท 
    - เพื ่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างครุภัณฑ์ขนาดใหญ่      

เช่น ยานพาหนะ เครื่องจักรกล เป็นต้น ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงปกติ
หรือค่าซ่อมกลาง 

- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

   

     1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
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งานก่อสร้าง  3,569,100 บาท 
 งบลงทุน รวม 3,569,100 บาท 
  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 3,569,100 บาท 
  ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ    
   โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กรอบท่ีทำการ อบต.ป่าก่อดำ จำนวน 126,000 บาท 
    - เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กรอบที่ทำการองค์การ

บริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ ปริมาณขนาดงาน สูง 1.50 เมตร ยาว 64 เมตร 
- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

   

     1) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่7) พ.ศ. 2562 

2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  

3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 

4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่   
30 มิถุนายน 2565 

   

    - ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับเพิ่มเติม 
ครั้งที ่1 พ.ศ. 2565 หน้าที่ 4 ลำดับที่ 1 

   

   โครงการก่อสร้างรั้วรอบฌาปนสถานพร้อมบานประตูและป้ายบอกสถานที่ จำนวน 213,400 บาท 
    - เพื ่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรั ้วรอบฌาปนสถานพร้อมบานประตูและ    

ป้ายบอกสถานที่ หมู่ที ่2 ตำบลป่าก่อดำ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 
ปริมาณ รั้ว สูง 1.50 เมตร ยาว 74 เมตร บานประตู สูง 1.50 เมตร 
ยาว 3 เมตร จำนวน 2 ชุด พร้อมป้ายบอกชื่อสถานที่ด้วยตัวอักษรโลหะ 

- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

   

     1) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่7) พ.ศ. 2562 

2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  

3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 

4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่   
30 มิถุนายน 2565 

   

    - ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับเพิ่มเติม 
ครั้งที ่1 พ.ศ. 2565 หน้าที่ 8 ลำดับที่ 3 

   

  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ    
   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที ่5 ซอย 2 จำนวน 152,000 บาท 
    - เพื ่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู ่ที่ 5 ซอย 2        

ตำบลป่าก่อดำ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ปริมาณงาน ผิวจราจร
กว้าง 2.70 เมตร ระยะทาง 93 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่         
ไม่น้อยกว่า 253.08 ตารางเมตร 

- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
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     1) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่7) พ.ศ. 2562 

2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  

3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 

4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่   
30 มิถุนายน 2565 

   

    - ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับเพิ่มเติม 
ครั้งที ่1 พ.ศ. 2565 หน้าที่ 8 ลำดับที่ 4 

   

   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที ่5 ซอย 2/1 จำนวน 117,000 บาท 
    - เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 ซอย 2/1        

ตำบลป่าก่อดำ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ปริมาณงาน ผิวจราจร
กว้าง 3 เมตร ระยะทาง 64 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
192.72 ตารางเมตร 

- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

   

     1) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่7) พ.ศ. 2562 

2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  

3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 

4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่   
30 มิถุนายน 2565 

   

    - ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับเพิ่มเติม 
ครั้งที ่1 พ.ศ. 2565 หน้าที่ 8 ลำดับที่ 5 

   

   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที ่5 ซอย 4 จำนวน 84,000 บาท 
    - เพื ่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู ่ที่ 5 ซอย 4         

ตำบลป่าก่อดำ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ปริมาณงาน ผิวจราจร
กว้าง 3.60 เมตร ระยะทาง 38 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่       
ไม่น้อยกว่า 139.34 ตารางเมตร 

- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

   

     1) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่7) พ.ศ. 2562 

2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  

3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 

4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่   
30 มิถุนายน 2565 

   

    - ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับเพิ่มเติม 
ครั้งที ่1 พ.ศ. 2565 หน้าที่ 8 ลำดับที่ 6 
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   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที ่5 ซอย 6 จำนวน 169,000 บาท 
    - เพื ่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู ่ที่ 5 ซอย 6         

ตำบลป่าก่อดำ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ปริมาณงาน ผิวจราจร
กว้าง 3.50 เมตร ระยะทาง 79 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่  
ไม่น้อยกว่า 285 ตารางเมตร 

- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

   

     1) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่7) พ.ศ. 2562 

2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  

3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 

4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่   
30 มิถุนายน 2565 

   

    - ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับเปลี่ยนแปลง 
ครั้งที ่1 พ.ศ. 2565 หน้าที่ 5 ลำดับที่ 2 

   

   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที ่6 ทางเข้าอาคารอเนกประสงค์ 
ประจำหมู่บ้าน 

จำนวน 54,000 บาท 

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 ทางเข้า
อาคารอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน(ฝั่งซ้าย) ตำบลป่าก่อดำ อำเภอแม่ลาว 
จังหวัดเชียงราย ปริมาณงาน ฝั ่งซ้ายผิวจราจรกว้าง 4.50 เมตร 
ระยะทาง 20 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 90 ตารางเมตร 

- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

   

     1) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่7) พ.ศ. 2562 

2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  

3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 

4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่   
30 มิถุนายน 2565 

   

    - ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หน้าที่ 47 
ลำดับที่ 51 

   

   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บริเวณทางเข้าฌาปณสถาน 
หมู่ที ่3 

จำนวน 500,000 บาท 

    - เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที ่3 บริเวณทางเข้า
ฌาปณสถาน หมู่ที่ 3 ตำบลป่าก่อดำ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 
ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 161 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 653.485 ตารางเมตร 

- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
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     1) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่7) พ.ศ. 2562 

2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  

3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 

4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่   
30 มิถุนายน 2565 

   

    - ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หน้าที่ 39  
ลำดับที่ 22 

   

   โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ ประจำหมู่บ้าน หมู่ที ่2 จำนวน 403,700 บาท 
    - เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 

ตำบลป่าก่อดำ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ปริมาณงาน กว้าง 
3.50 เมตร ยาว 5.20 เมตร สูง 2.75 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
18.20 ตารางเมตร 

- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

   

     1) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่7) พ.ศ. 2562 

2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  

3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 

4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่   
30 มิถุนายน 2565 

   

    - ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับเปลี่ยนแปลง 
ครั้งที ่1 พ.ศ. 2565 หน้าที่ 5 ลำดับที่ 3 

   

   โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ฌาปณสถาน หมู่ 11 จำนวน 448,000 บาท 
    - เพื ่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ฌาปณสถาน หมู่ 11     

ตำบลป่าก่อดำ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ปริมาณขนาดงาน      
กว้าง 6 เมตร ยาว 16 เมตร สูง 3 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 96 
ตารางเมตร 

- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

   

     1) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่7) พ.ศ. 2562 

2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  

3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 

4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่   
30 มิถุนายน 2565 

   

    - ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หน้าที่ 49  
ลำดับที่ 56 
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   โครงการขยายผิวจราจร หมู่ที ่1 ซอย 8 จำนวน 197,000 บาท 
    - เพ่ือจ่ายเป็นค่าดำเนินการขยายผิวจราจร หมู่ที ่1 ซอย 8 ตำบลป่าก่อดำ 

อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ปริมาณงาน มีไหล่ทางคอนกรีต     
หนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร และมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 360.16 ตารางเมตร 

- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

   

     1) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่7) พ.ศ. 2562 

2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  

3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 

4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่   
30 มิถุนายน 2565 

   

    - ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับเพิ่มเติม 
ครั้งที ่1 พ.ศ. 2565 หน้าที่ 7 ลำดับที่ 1 

   

  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค    
   โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที ่4 จำนวน 458,000 บาท 
    - เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 4 ตำบลป่าก่อดำ 

อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ปริมาณงาน เจาะบ่อบาดาลกรุบ่อ  
ด้วยท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า   
160 เมตร หรือปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า 5 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง 

- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

   

     1) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่7) พ.ศ. 2562 

2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  

3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 

4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่   
30 มิถุนายน 2565 

   

    - ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หน้าที่ 40 
ลำดับที่ 29 

   

   โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที ่6 จำนวน 397,000 บาท 
    - เพื ่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู ่ที่ 6 

ตำบลป่าก่อดำ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ปริมาณงาน ระบบกรอง
น้ำบาดาลขนาด 7 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง 

- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

   

     1) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่7) พ.ศ. 2562 

2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  

3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
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4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่   
30 มิถุนายน 2565 

    - ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับเพิ่มเติม 
ครั้งที ่1 พ.ศ. 2565 หน้าที่ 9 ลำดับที่ 8 

   

  ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง    
   ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 30,000 บาท 
    - เพื ่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงที ่ดินและสิ ่งก่อสร้าง  เช่น การปรับปรุง    

ระบบระบายน้ำ, ระบบไฟฟ้า การปรับปรุงสะพาน การปรับปรุงฝาย       
การปรับปรุงบ่อบาดาล การปรับปรุงแหล่งน้ำสาธารณะ การขุดลอกคลอง 
การปรับปรุงอาคาร ฯลฯ  

- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

   

     1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 

2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่   
30 มิถุนายน 2565 

   

   โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที ่1 จำนวน 210,000 บาท 
    - เพ่ือจ่ายเป็นค่าดำเนินปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที ่1 ตำบลป่าก่อดำ 

อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย โดยการปูกระเบื้อง พื้นที่ไม่น้อยกว่า 
262 ตารางเมตร 

- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

   

     1) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่7) พ.ศ. 2562 

2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  

3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 

4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่   
30 มิถุนายน 2565 

   

    - ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับเพิ่มเติม 
ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 หน้าที่ 7 ลำดับที่ 2 

   

  ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)    
   ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) จำนวน 10,000 บาท 
    - เพ่ือจ่ายเป็นค่าชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (K) 

- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
   

     1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1837 
ลงวันที่ 11 กันยายน 2560 

2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 

3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 2485 
ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2564 

4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่   
30 มิถุนายน 2565 
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แผนงานการเกษตร 

งานส่งเสริมการเกษตร รวม 30,000 บาท 
 งบดำเนินงาน รวม 30,000 บาท 
  ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท 
  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ    
   โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันกำจัดศัตรูพืชและโรคระบาดสัตว์ จำนวน 20,000 บาท 
    - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมให้ความรู้การป้องกัน

กำจัดศัตรูพืชและโรคระบาดสัตว์ 
- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้   

   

     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม    
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่    
30 มิถุนายน 2565 

   

    - ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หน้าที่ 66 
ลำดับที่ 1 

   

  ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท  
  วัสดุการเกษตร จำนวน 10,000 บาท 
    - เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยแบ่งการพิจารณาออกเป็น 

3 ประเภท ดังนี้ 
   

     1) ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ สิ ่งของที ่โดยสภาพมีลักษณะคงทน      
แต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนำไปใช้งานแล้ว
เกิดความชำรุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม   
หรือซ่อมแซมแล้วไม่ค ุ ้มค่า เช ่น เคียว สปริงเกลอร์ (Sprinkler)        
จอบหมุน จานพรวน ผานไถกระทะ คราดซี ่พรวนดินระหว่างแถว 
เครื ่องดักแมลง ตะแกรงร่อนเบนโธส อวน(สำเร็จรูป) กระชัง      
มีดตัดต้นไม ้ฯลฯ 

2) ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก ่สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้ว
ย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น ไม่คงสภาพเดิม เช่น ปุ๋ย ยาป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ 
อาหารสัตว์ พืชและสัตว์ พันธุ์สัตว์ปีกและสัตว์น้ำ น้ำเชื้อพันธุ์สัตว์  
วัสดุเพาะชำ อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช เช่น ใบมีด เชือก ผ้าใบ
หรือผ้าพลาสติก หน้ากากป้องกันแก๊สพิษ ฯลฯ   

3) ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ สิ่งของที่เป็นอุปกรณ์
ประกอบหรืออะไหล่สำหรับการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน        
ให้คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง 
เช่น หัวกระโหลกดูดน้ำ ฯลฯ 

   

    - เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้      
     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 

ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 

27 เมษายน 2565 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 

30 มิถุนายน 2565 
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งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 60,000 บาท 
 งบดำเนินงาน รวม 60,000 บาท 
  ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท 
  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ    
   โครงการตามแนวพระราชดำริฯ ร่วมใจปลูกป่า จำนวน 20,000 บาท 
    - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการตามแนวพระราชดำริฯ 

ร่วมใจปลูกป่า 
- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้   

   

     1) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่    
30 มิถุนายน 2565 

   

    - ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หน้าที่ 69 
ลำดับที่ 1 

   

   โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สิ่งแวดล้อม จำนวน 10,000 บาท 
    - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สิ่งแวดล้อม 

- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้   
   

     1) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

2) พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2)    
พ.ศ. 2560 

3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่    
30 มิถุนายน 2565 

   

    - ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หน้าที่ 68 
ลำดับที่ 1 

   

   โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

จำนวน 30,000 บาท 

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช    
ตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี 

- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้   

   

     1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.6/ว 1470 
ลงวันที ่24 กรกฎาคม 2560 

2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่    
30 มิถุนายน 2565 

   

    - ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หน้าที่ 69 
ลำดับที่ 3 
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แผนงานงบกลาง
แผนงานบริหารงาน

ท่ัวไป
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา แผนงานสาธารณสุข
แผนงานการศาสนา 

วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา

แผนงานการเกษตร รวม
แผนงาน

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ
เบ้ียยังชีพความพิการ
เงินส ารองจ่าย
รายจ่ายตามข้อผูกพัน
เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญ
สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพใน

งบบุคลากร

เงินเดือน 
(ฝ่ายการเมือง)

ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รอง
นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/
รองนายก
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ท่ี
ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนต าบล
ค่าตอบแทนประธานสภา/
รองประธานสภา/สมาชิกสภา/
เลขานุการสภาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงาน
ส่วนท้องถ่ิน

647,160

เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือ
พนักงานส่วนท้องถ่ิน
เงินประจ าต าแหน่ง 42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 336,960
เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 48,000
เงินวิทยฐานะ

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน

231,880

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ

10,000

ค่าเช่าบ้าน

รายจ่ายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหาร
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 70,000
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ค่าใช้สอย

งบด าเนินงาน
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110,000 40,000 180,000
50,000 50,000

180,000 60,000 290,000
35,000 35,000
10,000 10,000

200,000 200,000

35,000 35,000

72,000 20,000 122,000

25,000 25,000

20,000 20,000

150,000 150,000

10,000 10,000

10,000 10,000

30,000 30,000

10,000 10,000

15,000 15,000

20,000 20,000

30,000 30,000

50,000 50,000

10,000 10,000

10,000 10,000

360,150 360,150

198,100 198,100

10,000 10,000

40,000 40,000

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติ
ราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอ่ืน ๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 30,000
ค่าใช้จ่ายส าหรับการเลือกต้ัง
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม 50,000
โครงการท้องถ่ินปลอดทุจริต
โครงการบริการจัดเก็บภาษีเคล่ือนท่ี
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้น าและ
บุคลากรท้องถ่ิน
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม
และความโปร่งใสส าหรับ จนท.
ท้องถ่ิน
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 30,000
โครงการซักซ้อมแผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
โครงการป้องกันปัญหาไฟป่าและ
ปัญหาหมอกควัน
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร
ป้องกันฝ่ายพลเรือน
โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุบนท้อง
ถนนและให้บริการประชาชน
โครงการอบรมการป้องกันสาธารณภัย

โครงการอบรมชุดปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบัติประจ า อปท.
โครงการการเรียนรู้และอนุรักษ์ภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน
โครงการกีฬาสีสัมพันธ์ ศพด.อบต.
ป่าก่อด า
โครงการพัฒนาทักษะศักยภาพเด็ก
และเยาวชน
โครงการพัฒนาศักยภาพครูและ
บุคลากรกองการศึกษาฯ
โครงการเรียนรู้สืบสานวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถ่ิน
โครงการวันเด็กแห่งชาติ
โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอก
สถานท่ี
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา (ค่าอาหาร
กลางวัน ศพด.อบต.ป่าก่อด า
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหาร
สถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
เรียนการสอนส าหรับ ศพด.อบต.ป่า
ก่อด า)
โครงการสายใยรัก 3 วัย
โครงการการป้องกัน ควบคุม
โรคติดต่อและไม่ติดต่อชนิดต่าง ๆ

ค่าใช้สอยงบด าเนินงาน
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10,000 10,000

40,000 40,000

10,000 10,000

50,000 50,000

40,000 40,000

20,000 20,000

20,000 20,000

20,000 20,000

20,000 20,000

15,000 15,000

80,000
60,000

10,000

10,000

10,000

10,000

20,000

20,000

20,000 20,000

10,000 10,000

30,000 30,000

20,000 20,000

202,000 50,000 292,000
20,000 10,000 110,000
50,000 430,000 480,000
10,000 10,000 71,500
50,000 70,000

150,000 160,000
10,000 10,000

โครงการยกระดับสุขอนามัย
ด้านอาหารและผู้ประกอบการ
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้า
โครงการอบรมผู้ประกอบกิจการ
และผู้สัมผัสอาหาร
โครงการบริหารจัดการขยะต าบลป่า
ก่อด า
โครงการช่วยเหลือประชาชนท่ีได้รับ
ความเดือดร้อนด้านคุณภาพชีวิต
โครงการประชาชนร่วมใจต้านภัย
ยาเสพติด
โครงการเศรษฐกิจพอเพียงชุมชน
โครงการสร้างงานสร้างรายได้ให้ผู้
พิการ
โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพกลุ่ม
พัฒนาสตรี
โครงการอบรมสมุนไพรส าหรับ
ผู้สูงอายุ
โครงการการแข่งขันกีฬาประชาชน 80,000
โครงการประเพณีลอยกระทง 60,000
โครงการสรงน้ าพระธาตุไชยสิทธ์ิ 
หมู่ท่ี 11

10,000

โครงการสรงน้ าพระธาตุมณีนาถสัน
ต้นม่วง หมู่ท่ี 3

10,000

โครงการสรงน้ าพระธาตุมหารัตนมง
คลเจดีย์ หมู่ท่ี 1

10,000

โครงการสรงน้ าพระธาตุหมอกมุง
เมือง หมู่ท่ี4

10,000

โครงการสืบสานจัดงานประเพณีหล่อ
เทียนพรรษา

20,000

โครงการอบรมคุณธรรมน าชีวิต 20,000
โครงการตามแนวพระราชด าริฯ ร่วม
ใจปลูกป่า
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ส่ิงแวดล้อม

วัสดุงานบ้านงานครัว

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชตาม
แนวพระราชด าริของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกัน
ก าจัดศัตรูพืชและโรคระบาดสัตว์

วัสดุส านักงาน 40,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 80,000

วัสดุก่อสร้าง 51,500
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 20,000
วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 10,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

งบด าเนินงาน
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135,000 8,000 30,000 10,000 213,000
100,000 100,000

20,000 20,000
70,000 70,000

10,000 10,000 20,000
10,000

250,000 250,000
10,000 10,000
30,000 30,000
70,000 70,000

5,000 5,000

11,400 11,400

43,500 87,000

100,000 100,000

44,000 22,000 66,000

22,000 22,000

10,000 10,000

11,400 5,700 17,100

10,000 40,000

7,500 15,000 22,500

43,000

30,000

126,000

213,400

152,000

117,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 30,000
วัสดุเคร่ืองแต่งกาย
วัสดุเคร่ืองดับเพลิง
วัสดุจราจร
วัสดุการเกษตร
วัสดุกีฬา 10,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า
ค่าบริการโทรศัพท์
ค่าบริการไปรษณีย์
ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม
ค่าเช่าพ้ืนท่ีเว็บไซต์ และ
ค่าธรรมเนียมท่ีเก่ียวข้อง

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ส านักงาน
จัดซ้ือตู้เก็บเอกสาร แบบ 2 บาน
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
จัดซ้ือรถจักรยานยนต์ ขนาด 110 
ซีซี เกียร์ธรรมดา

43,500

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
จัดซ้ือชุดไมโครโฟนส าหรับห้อง
ประชุม
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับ
งานประมวลผล แบบท่ี 1
จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงาน
ประมวลผล แบบท่ี 1
จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ Multifunction 
เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า
จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 
kVA
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 30,000
จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ Multifunction 
แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์

โครงการก่อสร้างร้ัวรอบฌาปน
สถานพร้อมบานประตูและป้ายบอก
สถานท่ี

213,400

จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศแบบแขวน 43,000
จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับ
งานประมวลผล แบบท่ี 2

30,000

ค่าก่อสร้างอาคาร หรือส่ิงปลูกสร้าง
ต่าง ๆ
โครงการก่อสร้างร้ัวคอนกรีตเสริม
เหล็กรอบท่ีท าการ อบต.ป่าก่อด า

126,000

ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ท่ี 5 ซอย 2

152,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ท่ี 5 ซอย 2/1

117,000

ค่าวัสดุ

งบด าเนินงาน

งบลงทุน

ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง
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84,000

169,000

54,000

500,000

403,700

448,000

197,000

458,000

397,000

30,000

210,000

10,000

20,000 20,000

27,000 27,000

2,000 2,000

5,000 5,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ท่ี 5 ซอย 4

84,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ท่ี 5 ซอย 6

169,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ท่ี 6 ทางเข้าอาคาร
อเนกประสงค์ ประจ าหมู่บ้าน

54,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ท่ี3 บริเวณทางเข้าฌาปณ
สถาน หมู่ท่ี 3

500,000

โครงการก่อสร้างห้องน้ าสาธารณะ 
ประจ าหมู่บ้าน หมู่ท่ี 2

403,700

โครงการก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ฌาปณสถาน หมู่ 11

448,000

โครงการขยายผิวจราจร หมู่ท่ี 1 
ซอย 8

197,000

ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ท่ี 4 458,000
โครงการปรับปรุงระบบประปา
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 6

397,000

ค่าปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

30,000

โครงการปรับปรุงอาคาร
อเนกประสงค์ หมู่ท่ี 1

210,000

10,000

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินระดับอ าเภอ 
(สถานท่ีกลาง)
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
โครงการจัดกิจกรรมงานพ่อขุน
เม็งรายมหาราชและงานกาชาด
จังหวัดเชียงราย
โครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ
และถวายสดุดี เน่ืองในวโรกาสวัน
คล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จ
พระศรีนครินทร์ทราบรมราชชนนี 
(งานพิธีไหว้สาแม่ฟ้าหลวง)
โครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ
และถวายสดุดี เน่ืองในวันพ่อ
แห่งชาติและวันชาติ

งบลงทุน

ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ 
(ค่า K)

เงินอุดหนุนเงินอุดหนุน

ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง
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2,000 2,000

5,500 5,500

5,000 5,000

5,000 5,000

1,000 1,000

5,000 5,000

709,800 709,800

60,000 60,000

45,000 45,000

140,000 140,000

8,000

4,000

8,369,920 10,393,890 854,480 4,607,170 360,000 50,000 589,440 90,000 31,000,000

โครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ
และถวายสดุดีเน่ืองในวโรกาสวัน
คล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระศรี
นครินทราบรมราชชนนี (งานทานหา
แม่ฟ้าหลวง)
โครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ
และถวายสดุดีเน่ืองในวโรกาสวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
โครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ
และถวายสดุดีเน่ืองในวโรกาสวัน
เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนาง
เจ้าฯ พระบรมราชินี
โครงการจัดกิจกรรมเทิพระเกียรติ
และถวายสดุดี เน่ืองในวโรกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ
 พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ในรัชกาลท่ี 9
โครงการจัดกิจกรรมวันปิยมหาราช
โครงการจัดพิธีบ าเพ็ญกุศลและน้อม
ร าลึกวันคล้ายวันสวรรคตพระบาท
สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหา
ภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถ
ค่าอาหารกลางวัน 
(อุดหนุนโรงเรียนบ้านโป่งมอญ)
โครงการการศึกษานอกสถานท่ี 
"พาน้องเท่ียวไทย ไม่ไปไม่รู้"
โครงการภาษาจีนพ้ืนฐานสู่
ประชาคมอาเซียน
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน
โครงการการด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริ ด้าน
สาธารณสุข (อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน)
โครงการสืบสานประเพณีนมัสการ
และสรงน้ าพระธาตุดอยตุง

8,000

โครงการสืบสานวัฒนธรรมและ
ประเพณีสงกรานต์ (ป๋ีใหม่เมือง)

4,000

รวม 242,000 5,443,100

เงินอุดหนุนเงินอุดหนุน
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