
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องคการบริหารสวนตําบลปากอดํา

อําเภอ แมลาว   จังหวัดเชียงราย

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 24,500,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 8,736,490 บาท

งบบุคลากร รวม 5,133,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 1,447,920 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท

- เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนรายเดือน จํานวน 12 เดือน ดังนี้
  (1) นายก อบต. จํานวน 1 อัตราๆ ละ 20,400 บาท/เดือน
  (2) รองนายก อบต. จํานวน 2 อัตราๆ ละ 11,220  บาท/เดือน
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2554
 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 และหนังสือสั่งการ
ตางๆ ที่เกี่ยวข้อง
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เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

- เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนประจําตําแหนง จํานวน 12
 เดือน ดังนี้
  (1) นายก อบต. จํานวน 1 อัตราๆ ละ 1,750 บาท/เดือน
  (2) รองนายก อบต. จํานวน 2 อัตราๆ ละ 880 บาท/เดือน
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบลและเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554
 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 และหนังสือสั่งการ
ตางๆ ที่เกี่ยวข้อง

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

- เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนพิเศษ จํานวน 12 เดือน ดังนี้
  (1) นายก อบต. จํานวน 1 อัตราๆ ละ 1,750 บาท/เดือน
  (2) รองนายก อบต. จํานวน 2 อัตราๆ ละ 880 บาท/เดือน
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบลและเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554
 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 และหนังสือสั่งการ
ตางๆ ที่เกี่ยวข้อง
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เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองคการ
บริหารสวนตําบล

จํานวน 86,400 บาท

- เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนเลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน 1 อัตราๆ ละ 7,200 บาท/เดือน จํานวน 12
 เดือน  
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบลและเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554
 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 และหนังสือสั่งการ
ตางๆ ที่เกี่ยวข้อง

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 763,200 บาท

- เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนรายเดือน จํานวน 12 เดือน ดังนี้
  (1) ประธานสภา อบต. จํานวน 1 อัตราๆ ละ 11,220
 บาท/เดือน 
  (2) รองประธานสภา อบต. จํานวน 1 อัตราๆ ละ 9,180
 บาท/เดือน
  (3) สมาชิกสภา อบต. จํานวน 5 อัตราๆ ละ 7,200 บาท/เดือน
  (4) เลขานุการสภา อบต. จํานวน 1 อัตราๆ ละ 7,200
 บาท/เดือน
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบลและเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554
 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที 2) พ.ศ. 2557 และหนังสือสั่งการ
ตางๆ ที่เกี่ยวข้อง
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,685,080 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,691,720 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนตําบลประจําปี พร้อมเงินปรับ
ปรุงเงินเดือนพนักงานประจําปี ตามคําสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน เลื่อน
ระดับประจําปี 8 อัตรา จํานวน 12 เดือน ดังนี้
  (1) ปลัดองคการบริหารสวนตําบล 1 อัตรา
  (2) รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล 1 อัตรา
  (3) หัวหน้าสํานักปลัด 1 อัตรา
  (4) นักวิเคราะหนโยบายและแผน 1 อัตรา
  (5) นักพัฒนาชุมชน 1 อัตรา
  (6) นักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา
  (7) นักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา
  (8) เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1 อัตรา
- เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 25 วรรคท้าย ประกอบมาตรา 13(2
)/ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือนและ
ประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6)/ประกาศคณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบลจังหวัดเชียงราย เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล (เพิ่ม
เติม) พ.ศ. 2559 และหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวข้อง
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 168,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงของพนักงานสวน
ตําบล จํานวน 12 เดือน ดังนี้
  (1) ปลัด อบต. (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) 1 อัตราๆ
 ละ 7,000 บาท/เดือน 
  (2) รองปลัด อบต. (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) 1 อัตราๆ
 ละ 3,500 บาท/เดือน
  (3) หัวหน้าสํานักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) 1
 อัตราๆ ละ 3,500 บาท/เดือน
- เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 25 วรรคท้าย ประกอบมาตรา 13(2
)/ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือนและ
ประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6)/ประกาศคณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบลจังหวัดเชียงราย เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล (เพิ่ม
เติม) พ.ศ. 2559 และหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวข้อง

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 657,360 บาท

- เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนสําหรับพนักงานจ้าง จํานวน 12
 เดือน ดังนี้
  (1) ผู้ชวย จพง.ธุรการ (พนักงานจ้างตามภารกิจ) จํานวน 1
 อัตรา
  (2) คนงานทั่วไป (พนักงานจ้างทั่วไป) จํานวน 5 อัตรา 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น
 พ.ศ. 2542 มาตรา 35 และมาตรา 85 (1)/ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยวิธีงบประมาณของ อปท. พ.ศ. 2541 และแก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 ตามมติ ครม. ระเบียบ และ
หนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวข้อง
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 84,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงาน
จ้าง จํานวน 12 เดือน ดังนี้
  (1) ผู้ชวย จพง.ธุรการ (พนักงานจ้างตามภารกิจ) จํานวน 1
 อัตรา
  (2) คนงานทั่วไป (พนักงานจ้างทั่วไป) จํานวน 5 อัตรา
- เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น
 พ.ศ. 2542 มาตรา 35/ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวน
ตําบลจังหวัดเชียงราย เรื่อง กําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการให้
พนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ขององคการบริหาร
สวนตําบลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวัน
ที่ 10 สิงหาคม 2558 และตามมติ ครม. ระเบียบ และหนังสือสั่ง
การที่เกี่ยวข้อง

เงินอื่นๆ จํานวน 84,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานสวนตําบล คาตอบแทน
รายเดือน ปลัดองคการบริหารสวนตําบล (นักบริหารงานท้อง
ถิ่น ระดับกลาง) ในอัตราเดือนละ 7,000 บาท/เดือน จํานวน 12
 เดือน 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น
 พ.ศ. 2542 มาตรา 25 วรรคท้าย ประกอบมาตรา 13(2
)/ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือนและ
ประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6)/ประกาศคณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบลจังหวัดเชียงราย เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล (เพิ่ม
เติม) พ.ศ. 2559 และหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวข้อง
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งบดําเนินงาน รวม 3,341,590 บาท
ค่าตอบแทน รวม 696,890 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 479,090 บาท

- เพื่อจายเปนคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน
แก อปท. โดยมีรายละเอียดดังนี้
  (1) คาตอบแทนคณะกรรมการ เพื่อจายเปนคาตอบแทนคณะ
กรรมการผู้ที่ได้รับการแตงตั้งเปนคณะกรรมการตางๆ คาตอบ
แทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง ฯลฯ ตามระเบียบ หนังสือสั่งการ
ตางๆ ที่เกี่ยวข้อง จํานวน 100,000 บาท
  (2) เงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ เพื่อจายเปนเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ(เงินรางวัลประจําปี) ของ
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้าง สังกัดสํานักงานปลัด เปนไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวับ
ประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เปนรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557/หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน
ที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3072 ลงวันที่ 29 กันยายน 2557
 เรื่อง แนวทางการเบิกจายเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณี
พิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนท้อง
ถิ่น และหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวข้อง จํานวน 279,090 บาท
  (3) คาตอบแทนอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อจายเปนคาตอบ
แทนอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นของ อปท. เปนไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นของ อปท
. และการเบิกคาใช้จาย พ.ศ.2562 และหนังสือสั่งการตางๆ ที่
เกี่ยวข้อง จํานวน 50,000 บาท
  (4) คาตอบแทนอื่นๆ ที่เปนผู้ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน
แก อปท. จํานวน 50,000 บาท
   คาใช้จายดังกลาวสามารถถัวจายได้ทุกรายการ ภายในวงเงินที่
ตั้งประมาณการไว้สําหรับรายจายประเภท คาตอบแทนผู้ปฏิบัติ
ราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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คาเชาบ้าน จํานวน 142,800 บาท

- เพื่อจายเปนคาเชาบ้าน คาเชาซื้อบ้าน คาผอนชําระเงินกู้เพื่อที่
อยูอาศัยให้แกพนักงานสวนตําบล ผู้มีสิทธิ์เบิกจายสังกัดสํานักงาน
ปลัด อบต.  
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้านของข้า
ราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4
) พ.ศ. 2562 และหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวข้อง

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 75,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกพนักงานสวน
ตําบล ผู้มีสิทธิ์เบิกจายสังกัดสํานักงานปลัด อบต.
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่
แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549/หนังสือกรมบัญชี
กลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559
 เรื่อง 
ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและคาเลาเรียน และหนังสือ
สั่งการตางๆ ที่เกี่ยวข้อง
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ค่าใช้สอย รวม 1,586,700 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 616,700 บาท

- ประเภทรายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ โดยมีรายละเอียดดังนี้
  - คาธรรมเนียมตางๆ เพื่อจายเปนคาธรรมเนียมตางๆ ที่เกี่ยวกับ
การปฏิบัติราชการ ไปราชการ ฯลฯ ตามระเบียบ หนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้อง 
  - คาจ้างเหมาบริการ เพื่อจายเปนคาจ้างเหมาบริการตางๆ 
  - คาถายเอกสาร 
  - คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ 
  - คาซักฟอก 
  - คากําจัดสิ่งปฏิกูล 
  - คาติดตั้งประปา 
  - คาติดตั้งโทรศัพท 
  - คาจ้างแรงงาน 
  - คาติดตั้งไฟฟ้า
  - คาเชาทรัพยสิน
  - คาเบี้ยประกัน
  - คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ
  - คาระวางบรรทุก
  - คาใช้จายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา
  - คาโฆษณาและเผยแพร เพื่อเปนรายจายเกี่ยวกับการจ้างเหมา
โฆษณาและเผยแพรขาวสาร 
  - คาวารสารสิ่งพิมพ เพื่อจายเปนคาวารสารสิ่งพิมพ หนังสือ
พิมพขาวสารตางๆ ตามภารกิจถายโอน 
  - อื่นๆ ฯลฯ
  คาใช้จายดังกลาวสามารถถัวจายได้ทุกรายการ ภายในวงเงินที่
ตั้งประมาณการไว้สําหรับรายจายประเภท รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ 0808.2/ว 1536 ลง
วันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใช้สอย คาวัสดุ และคาสาธารณูปโภค และหนังสือสั่ง
การตางๆ ที่เกี่ยวข้อง 

วันที่พิมพ : 18/5/2563  13:59:38 หน้า : 9/101



รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อเปนรายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ โดยมีราย
ละเอียดดังนี้
  (1) คารับรอง เพื่อจายเปนคารับรองในการต้อนรับบุคคล คณะ
บุคคลของ อปท. เชน คาอาหาร คาเครื่องดื่ม คาใช้จายที่เกี่ยว
เนื่องในการรับรอง ฯลฯ รวมถึง การนิเทศงาน ตรวจงาน ตรวจ
เยี่ยม รวมต้อนรับคณะบุคคลหรือทัศนศึกษาดูงาน ฯลฯ เปนไป
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวัน
ที่ 28 กรกฎาคม 2548 เรื่อง การตั้งงบประมาณและการเบิกจาย
เงินคารับรองและคาเลี้ยงรับรองของ อปท. จํานวน 20,000 บาท
  (2) คาเลี้ยงรับรอง เพื่อจายเปนคาเลี้ยงรับรองในการประชุม
สภาฯ การประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามกฎหมายจัด
ตั้ง ของ อปท. เชน คาอาหาร คาเครื่องดื่ม คาใช้จายเกี่ยวเนื่องใน
การเลี้ยงรับรอง ฯลฯ เปนไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548
 เรื่อง การตั้งงบประมาณและการเบิกจายเงินคารับรองและคา
เลี้ยงรับรองของ อปท. จํานวน 60,000 บาท
  (3) คาใช้จายสําหรับพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี เพื่อจายเปนคาใช้จาย
สําหรับพิธีทางศาสนา พิธีการวันสําคัญตางๆ เชน คาของ
ขวัญ พวงมาลา พานพุม ชอดอกไม้ ในการจัดกิจกรรมตางๆ ฯลฯ
 เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงานฯ ของ อปท. พ.ศ. 2559 จํานวน 10,000 บาท
  (4) พิธีเปิดอาคารตางๆ เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการจัดงานฯ ของ อปท. พ.ศ. 
 2559 จํานวน 10,000 บาท
  คาใช้จายดังกลาวสามารถถัวจายได้ทุกรายการ ภายในวงเงินที่
ตั้งประมาณการไว้สําหรับรายจายประเภท รายจายเกี่ยวกับการ
รับรองและพิธีการ
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คา
เชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวน
พิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน คาลงทะเบียนตางๆ ฯลฯ 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของ จนท.ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิ่ม
เติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559/หนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20
 มิถุนายน 2559/หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560/หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28
 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จายประจําปี พ.ศ.2563 ของ อปท. และหนังสือสั่งการตางๆ ที่
เกี่ยวข้อง

คาใช้จายสําหรับการเลือกตั้ง จํานวน 300,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใช้จายตางๆ สําหรับการเลือกตั้งของ อปท. กรณี
ตางๆ และการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎร และหรือสมาชิก
วุฒิสภา กรณีครบวาระ ยุบสภา หรือแทนตําแหนงที่วางลง  โดย
เชน คาจัดตกแตงสถานที่ อาหารกลางวัน อาหารวาง วัสดุอุปกรณ
ที่ใช้ในการเลือกตั้ง ฯลฯ 
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0890.4
/ว 3992 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2556/หนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0890.4/468 ลงวันที่ 17 มกราคม 2556
/หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลง
วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2563 ของ อปท. และหนังสือสั่ง
การตางๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับ
ทบทวน ลําดับที่ 1 หน้าที่ 64
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โครงการท้องถิ่นปลอดทุจริต จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใช้จายตางๆ ในการดําเนินกิจกรรมตามโครงการ
ท้องถิ่นปลอดทุจริต เชน คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม คา
วัสดุ อุปกรณ คาตอบแทนวิทยากร ฯลฯ 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557/หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2562 ของ อปท. และ
หนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับ
ทบทวน ลําดับที่ 3 หน้าที่ 64

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นําและบุคลากรท้องถิ่น จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อเปนคาใช้จายตางๆ ในการดําเนินกิจกรรมตางๆ ตาม
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นําและบุคลากรท้องถิ่น เชน คาตอบ
แทนวิทยากร คาอาหารกลางวัน อาหารวางและเครื่องดื่ม วัสดุ
อุปกรณ ฯลฯ 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557/หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2563 ของ อปท. และ
หนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับ
ทบทวน ลําดับที่ 5 หน้าที่ 64
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โครงการวันท้องถิ่นไทย จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อเปนคาใช้จายตางๆ ในการดําเนินกิจกรรมตางๆ ตาม
โครงการวันท้องถิ่นไทย เชน คาวัสดุ อุปกรณ ป้ายประชา
สัมพันธ การจัดแสดงผลงาน การจัดทําบอรดเผยแพรความ
รู้ บอรดประชาสัมพันธ การจัดกิจกรรมนิทรรศการตางๆ ฯลฯ 
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2563 ของ อปท. และ
หนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับ
ทบทวน ลําดับที่ 2 หน้าที่ 64 

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและความโปรงใสสําหรับเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น

จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใช้จายตางๆ ในการดําเนินกิจกรรมตามโครงการ
อบรมคุณธรรมจริยธรรมและความโปรงใสสําหรับเจ้า
หน้าที่ เชน คาตอบแทนวิทยากร คาอาหารกลางวัน อาหารวาง
และเครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณ ฯลฯ 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557/หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2563 ของ อปท. และ
หนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับ
ทบทวน ลําดับที่ 4 หน้าที่ 64 
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 130,000 บาท

- เพื่อจายเปนรายจายคาซอมปกติ คาซอมกลาง ที่ใช้ในการบํารุง
รักษาและซอมแซมทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เปน
การจ้างผู้รับจ้างดําเนินการ หรือการจ้างเหมาแรงงาน เชน คาซอม
แซมวัสดุ ครุภัณฑตางๆ ตู้ โต๊ะ คอมพิวเตอร รถจักรยานยนต รถ
ยนต ฯลฯ 
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559/หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561/หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 0444 ลงวันที่ 25 มกราคม 2561/หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28
 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จายประจําปี พ.ศ. 2563 ของ อปท. และหนังสื่อสั่งการตางๆ ที่
เกี่ยวข้อง
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ค่าวัสดุ รวม 700,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 175,000 บาท

- เพื่อจายเปนรายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดย
สภาพ เปนวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและ
อะไหล ที่ใช้ในการปฏิบัติงานของสํานักงานปลัด อบต. เชน เก้าอี้
พลาสติก เครื่องคิดเลข เครื่องเจาะ
กระดาษ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ เทปกาว ลวดเย็บ
กระดาษ ซองเอกสาร น้ําหมึกปริ้นท ไม้บรรทัด สมุดประวัติข้า
ราชการ สิ่งพิมพที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ ตะแกรงวาง
เอกสาร น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ 
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559/หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561/หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 0444 ลงวันที่ 25 มกราคม 2561/หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28
 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จายประจําปี พ.ศ. 2563 ของ อปท. และหนังสือสั่งการตางๆ ที่
เกี่ยวข้อง
- ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับ
ทบทวน ลําดับที่ 20 หน้าที่ 67 
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 35,000 บาท

- เพื่อจายเปนรายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดย
สภาพ เปนวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและ
อะไหล ที่ใช้ในการปฏิบัติงานของสํานักงานปลัด อบต. เชน ผงซัก
ฟอก สบู น้ํายาดับกลิ่น แปรง ไม้กวาด ถัง กระทะ แก้วน้ํา จาน
รอง กะละมัง ถังแก๊ส เตา ฯลฯ 
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559/หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561/หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 0444 ลงวันที่ 25 มกราคม 2561/หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28
 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จายประจําปี พ.ศ. 2563 ของ อปท. และหนังสือสั่งการตางๆ ที่
เกี่ยวข้อง
- ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับ
ทบทวน ลําดับที่ 20 หน้าที่ 67 

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเปนรายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดย
สภาพ เปนวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและ
อะไหล ที่ใช้ในการปฏิบัติงานของสํานักงานปลัด อบต
. เชน กระจกโค้งมน แผงหยุดตรวจสามเหลี่ยน กรวยจราจร ยาง
รถยนต ล้อรถ อะไหลเครื่องยนต ฯลฯ 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559/หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561
/หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 25
 มกราคม 2561/หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2563 ของ อปท
. และหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับ
ทบทวน ลําดับที่ 20 หน้าที่ 67
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 270,000 บาท

- เพื่อจายเปนรายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดย
สภาพ เปนวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและ
อะไหล ที่ใช้ในการปฏิบัติงานของสํานักงานปลัด อบต. เชน น้ํามัน
เชื้อเพลิง แก๊สหุงต้ม น้ํามันเบนซิน น้ํามันเครื่อง น้ํามันจารบี ฯลฯ
 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559/หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561
/หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 25
 มกราคม 2561/หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2563 ของ อปท
. และหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับ
ทบทวน ลําดับที่ 20 หน้าที่ 67

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเปนรายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดย
สภาพ เปนวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและ
อะไหล ที่ใช้ในการปฏิบัติงานของสํานักงานปลัด อบต. เชน เปล
หามคนไข้ เวชภัณฑ สําลีและผ้าพันแผล เคมีภัณฑ น้ํายาตางๆ ถุง
มือ  ออกซิเจน ฯลฯ
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559/หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561/หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 0444 ลงวันที่ 25 มกราคม 2561/หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28
 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จายประจําปี พ.ศ. 2563 ของ อปท. และหนังสือสั่งการตางๆ ที่
เกี่ยวข้อง
- ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับ
ทบทวน ลําดับที่ 20 หน้าที่ 67
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเปนรายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดย
สภาพ เปนวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและ
อะไหล ที่ใช้ในการปฏิบัติงานของสํานักงานปลัด อบต. เชน ขาตั้ง
กล้อง พูกัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร ฟิลมสไลด แถบบันทึกเสียง
หรือภาพ ฯลฯ 
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559/หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561/หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 0444 ลงวันที่ 25 มกราคม 2561/หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28
 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จายประจําปี พ.ศ. 2563 ของ อปท. และหนังสือสั่งการตางๆ ที่
เกี่ยวข้อง
- ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับ
ทบทวน ลําดับที่ 20 หน้าที่ 67
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 55,000 บาท

- เพื่อจายเปนรายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดย
สภาพ เปนวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและ
อะไหล ที่ใช้ในการปฏิบัติงานของสํานักงานปลัด อบต. เชน ตลับ
ผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร เทปบันทึกข้อมูล กระดาษ
ตอเนื่อง เมนบอรด แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ เมมโมรี่
ซิป เมาส อุปกรณบันทึกข้อมูล ฯลฯ 
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559/หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561/หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 0444 ลงวันที่ 25 มกราคม 2561/หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28
 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จายประจําปี พ.ศ. 2563 ของ อปท. และหนังสือสั่งการตางๆ ที่
เกี่ยวข้อง
- ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับ
ทบทวน ลําดับที่ 20 หน้าที่ 67

ค่าสาธารณูปโภค รวม 358,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 270,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาไฟฟ้าในการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวน
ตําบลปากอดํา และในที่สาธารณะ 
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536
 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค/หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28
 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จายประจําปี พ.ศ. 2563 ของ อปท. และหนังสือสั่งการตางๆ ที่
เกี่ยวข้อง
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คาบริการโทรศัพท จํานวน 18,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาบริการโทรศัพทพื้นฐาน คาโทรศัพทเคลื่อน
ที่ ฯลฯ และให้หมายความรวมถึงคาใช้จายเพื่อให้ได้ใช้บริการดัง
กลาวและคาใช้จายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการขององคการ
บริหารสวนตําบลปากอดํา 
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536
 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค/หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28
 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จายประจําปี พ.ศ. 2563 ของ อปท. และหนังสือสั่งการตางๆ ที่
เกี่ยวข้อง

คาบริการไปรษณีย จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาบริการไปรษณีย คาธนาณัติ คาดวงตรา
ไปรษณียากร คาธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงิน
การคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส ฯลฯ ในการปฏิบัติงานของ
องคการบริหารสวนตําบลปากอดํา
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536
 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค/หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28
 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จายประจําปี พ.ศ. 2563 ของ อปท. และหนังสือสั่งการตางๆ ที่
เกี่ยวข้อง
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คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ในการปฏิบัติ
งานขององคการบริหารสวนตําบลปากอดํา คาวิทยุติดตามตัว คา
วิทยุสื่อสาร คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอรเน็ต รวมถึงอิน
เทอรเน็ตการดและคาสื่อสารอื่นๆ ฯลฯ
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536
 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค/หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28
 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จายประจําปี พ.ศ. 2563 ของ อปท. และหนังสือสั่งการตางๆ ที่
เกี่ยวข้อง
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งบลงทุน รวม 167,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 167,400 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) จํานวน 36,400 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ แบบติด
ผนัง (ระบบ Inverter) ขนาดไมน้อยกวา 24,000 บีทียู จํานวน 1
 เครื่อง โดยมีรายละเอียดและคุณสมบัติการจัดหาตามบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑของสํานักงบประมาณ ดังนี้
  (1) ขนาดที่กําหนดเปนขนาดไมต่ํากวา 24,000 บีทียู
  (2) ราคาที่กําหนดเปนราคาที่รวมคาติดตั้ง
  (3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทําความเย็นขนาด
ไมเกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร 5
  (4) ต้องเปนเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด ทั้ง
หนวยสงความเย็นและหนวยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
  (5) มีความหนวงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร
  (6) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ (นอกจากข้อ 3) นอก
จากการพิจารณาด้านราคาแล้ว เพื่อเปนการประหยัดพลังงานควร
พิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีคาประสิทธิภาพพลังงานตาม
ฤดูกาล (SEER) สูงกวา
  (7) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน 1
 เครื่อง ประกอบด้วยอุปกรณ ดังนี้ สวิตซเปิด-ปิด สายไฟฟ้า ทอ
ทองแดงไปกลับหุ้มฉนวน ทอระบายน้ําทิ้ง ฯลฯ
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การ
ปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
ของ อปท./หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ และหนังสือสั่งการ
ตางๆ ที่เกี่ยวข้อง 
- ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับ
ทบทวน ลําดับที่ 5 หน้าที่ 75

วันที่พิมพ : 18/5/2563  13:59:38 หน้า : 22/101



ครุภัณฑการเกษตร

จัดซื้อเครื่องพนหมอกควัน จํานวน 59,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพนหมอกควัน จํานวน 1 เครื่อง โดย
มีรายละเอียดและคุณสมบัติการจัดหาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ
ของสํานักงบประมาณ ดังนี้
  (1) บริมาณการฉีดพนน้ํายาไมน้อยกวา 40 ลิตร/ชั่วโมง
  (2) ความจุถังน้ํายาไมน้อยกวา 6 ลิตร
  (3) กําลังเครื่องยนตไมน้อยกวา 25 แรงม้า
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การ
ปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
ของ อปท./หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ และหนังสือสั่งการ
ตางๆ ที่เกี่ยวข้อง 
- ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 5/2563 ลําดับที่ 1 หน้าที่ 3

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จํานวน 22,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวล
ผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 1
 เครื่อง โดยมีรายละเอียดการจัดหาตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ดังนี้
  - มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 4 แกน
หลัก (4 core) จํานวน 1 หนวย โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา
พื้นฐานไมน้อยกวา 2.8 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณ
นาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผล
สูง จํานวน 1 หนวย 
  - มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม
น้อยกวา 8 MB
  - มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใด
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อยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้
    1) เปนแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหนวย
ความจํา ขนาดไมน้อยกวา 2 GB หรือ
    2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 2 GB หรือ
    3) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการ
ใช้หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 2 GB
  - มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
น้อยกวา 4 GB
  - มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกวา ขนาดความจุไม
น้อยกวา 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมน้อย
กวา 120 GB จํานวน 1 หนวย
  - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมน้อยกวา 1
 ชอง 
  - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมน้อย
กวา 3 ชอง
  - มีแป้นพิมพและเมาส
  - มีจอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
- เปนไปตามหนังสือหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การ
ปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
ของ อปท. /หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ  
- ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับ
ทบทวน ลําดับที่ 21 หน้าที่ 67

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 50,000 บาท
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- เพื่อจายเปนรายจายเพื่อซอมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของ
ครุภัณฑขนาดใหญ เชน เครื่องจักรกล ยานพาหนะ ฯลฯ ซึ่งไม
รวมถึงคาซอมบํารุงตามปกติหรือคาซอมกลาง 
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561/หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 0444 ลงวันที่ 25 มกราคม 2561/หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28
 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จายประจําปี พ.ศ. 2563 ของ อปท. และหนังสือสั่งการตางๆ ที่
เกี่ยวข้อง
- ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับ
ทบทวน ลําดับที่ 19 หน้าที่ 67 

งบเงินอุดหนุน รวม 94,500 บาท
เงินอุดหนุน รวม 94,500 บาท
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนท้องถิ่น

โครงการศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนของ อปท
.ระดับอําเภอ

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุน อบต. ในการดําเนินงานตามโครงการ
ศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนของ อปท.ระดับ
อําเภอ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ของ อปท. พ.ศ. 2560
/ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ อปท. พ.ศ
. 2559/หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2563 ของ อปท. และ
หนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) ฉบับ
ทบทวน ลําดับที่ 5 หน้าที่ 70
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เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการจัดกิจกรรมงานพอขุนเม็งรายมหาราชและงานกาชาด
จังหวัดเชียงราย

จํานวน 27,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนที่ทําการปกครอง อ.แมลาว ในการ
ดําเนินงานตามโครงการจัดกิจกรรมงานพอขุนเม็งรายมหาราช
และงานกาชาดจังหวัดเชียงราย
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุน
ของ อปท. พ.ศ. 2559/หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซัก
ซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2563
 ของ อปท. และหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับ
ทบทวน ลําดับที่ 13 หน้าที่ 66 

โครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและถวายสดุดี เนื่องในวันพอ
แหงชาติและวันชาติ

จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนที่ทําการปกครอง อ.แมลาว ในการ
ดําเนินงานตามโครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและถวาย
สดุดี เนื่องในวันพอแหงชาติและวันชาติ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุน
ของ อปท. พ.ศ. 2559/หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซัก
ซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2563
 ของ อปท. และหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่
 5/2563 ลําดับที่ 1 หน้าที่ 2
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โครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและถวายสดุดีเนื่องในวโรกาสวัน
คล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (งาน
พิธีไหว้สาแมฟ้าหลวง)

จํานวน 2,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนที่ทําการปกครอง อ.แมลาว ในการ
ดําเนินงานตามโครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและถวายสดุดี
เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนคริน
ทราบรมราชชนนี (งานพิธีไหว้สาแมฟ้าหลวง)
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุน
ของ อปท. พ.ศ. 2559/หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซัก
ซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2563
 ของ อปท. และหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับ
ทบทวน ลําดับที่ 16 หน้าที่ 66

โครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและถวายสดุดีเนื่องในวโรกาสวัน
คล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี(งานทาน
หาแมฟ้าหลวง)

จํานวน 2,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนที่ทําการปกครอง อ.แมลาว ในการ
ดําเนินงานตามโครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและถวายสดุดี
เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระศรีนครินทราบ
รมราชชนนี(งานทานหาแมฟ้าหลวง)
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุน
ของ อปท. พ.ศ. 2559/หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซัก
ซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2563
 ของ อปท. และหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับ
ทบทวน ลําดับที่ 15 หน้าที่ 66
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โครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและถวายสดุดีเนื่องในวโรกาสวัน
เฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหัว

จํานวน 5,500 บาท

- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนที่ทําการปกครอง อ.แมลาว ในการ
ดําเนินงานตามโครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและถวายสดุดี
เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้า
อยูหัว  
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุน
ของ อปท. พ.ศ. 2559/หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซัก
ซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2563
 ของ อปท. และหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับ
ทบทวน ลําดับที่ 14 หน้าที่ 66

โครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและถวายสดุดีเนื่องในวโรกาสวัน
เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
พระบรมราชชนนีพันปีหลวงในรัชกาลที่ 9

จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนที่ทําการปกครอง อ.แมลาว ในการ
ดําเนินงานตามโครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและถวายสดุดี
เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงในรัชกาล
ที่ 9
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุน
ของ อปท. พ.ศ. 2559/หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซัก
ซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2563
 ของ อปท. และหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่
 5/2563 ลําดับที่ 3 หน้าที่ 2
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โครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและถวายสดุดีเนื่องในวโรกาสวัน
เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนที่ทําการปกครอง อ.แมลาว ในการ
ดําเนินงานตามโครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและถวายสดุดี
เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระ
บรมราชินีนาถ  
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุน
ของ อปท. พ.ศ. 2559/หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซัก
ซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2563
 ของ อปท. และหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับ
ทบทวน ลําดับที่ 18 หน้าที่ 67

โครงการจัดกิจกรรมวันปิยมหาราช จํานวน 1,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนที่ทําการปกครอง อ.แมลาว ในการ
ดําเนินงานตามโครงการจัดกิจกรรมวันปิยมหาราช  
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุน
ของ อปท. พ.ศ. 2559/หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซัก
ซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2563
 ของ อปท. และหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับ
ทบทวน ลําดับที่ 17 หน้าที่ 67
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โครงการจัดพิธีบําเพ็ญกุศลและน้อมรําลึกวันคล้ายวันสวรรคตพระ
บาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรม
นาถบพิตร

จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนที่ทําการปกครอง อ.แมลาว ในการ
ดําเนินงานตามโครงการจัดพิธีบําเพ็ญกุศลและน้อมรําลึกวันคล้าย
วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิ
พลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุน
ของ อปท. พ.ศ. 2559/หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซัก
ซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2563
 ของ อปท. และหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่
 5/2563 ลําดับที่ 2 หน้าที่ 2

โครงการดําเนินการและสนับสนุนการดําเนินงานจัดกิจกรรมมวลชน
ของอําเภอแมลาว

จํานวน 11,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนที่ทําการปกครอง อ.แมลาว ในการ
ดําเนินงานตามโครงการดําเนินการและสนับสนุนการดําเนินงาน
จัดกิจกรรมมวลชนของ อ.แมลาว  
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุน
ของ อปท. พ.ศ. 2559/หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซัก
ซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2563
 ของ อปท. และหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับ
ทบทวน ลําดับที่ 12 หน้าที่ 65
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โครงการประเพณีนมัสการและสรงน้ําพระธาตุดอยตุง จํานวน 2,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนที่ทําการปกครอง อ.แมลาว ในการ
ดําเนินงานตามโครงการประเพณีนมัสการและสรงน้ําพระธาตุดอย
ตุง
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุน
ของ อปท. พ.ศ. 2559/หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซัก
ซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2563
 ของ อปท. และหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับ
ทบทวน ลําดับที่ 15 หน้าที่ 53

โครงการสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีสงกรานต (ปี๋ใหมเมือง) จํานวน 4,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนที่ทําการปกครอง อ.แมลาว ในการ
ดําเนินงานตามโครงการสืบสานวัฒนธรรมและประเพณี
สงกรานต (ปี๋ใหมเมือง)
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุน
ของ อปท. พ.ศ. 2559/หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซัก
ซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2563
 ของ อปท. และหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับ
ทบทวน ลําดับที่ 14 หน้าที่ 53
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 13,000 บาท
งบรายจ่ายอื่น รวม 13,000 บาท

รายจ่ายอื่น รวม 13,000 บาท
รายจายอื่น

สํารวจความพึงพอใจในการบริการ จํานวน 13,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาสํารวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ
ขององคการบริหารสวนตําบลปากอดํา
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2563 ของ อปท. และ
หนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับ
ทบทวน ลําดับที่ 6 หน้าที่ 65

งานบริหารงานคลัง รวม 2,603,140 บาท
งบบุคลากร รวม 1,641,360 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,641,360 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,479,360 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนตําบลประจําปี พร้อมเงินปรับ
ปรุงเงินเดือนพนักงานประจําปี ตามคําสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนเลื่อน
ระดับประจําปี 4 อัตรา จํานวน 12 เดือน ดังนี้
  (1) ผู้อํานวยการกองคลัง 1 อัตรา
  (2) นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา
  (3) นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา
  (4) นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 1 อัตรา
- เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 25 วรรคท้าย ประกอบมาตรา 13(2
)/ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือนและ
ประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6)/ประกาศคณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบลจังหวัดเชียงราย เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล (เพิ่ม
เติม) พ.ศ. 2559 และหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวข้อง
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงให้แกพนักงานสวนตําบล
 ตําแหนง ผู้อํานวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับ
ต้น) 1 อัตราๆ ละ 3,500 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน
- เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น
 พ.ศ. 2542 มาตรา 25 วรรคท้าย ประกอบมาตรา 13(2
)/ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือนและ
ประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6)/และประกาศคณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบลจังหวัดเชียงราย เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล (เพิ่ม
เติม) พ.ศ. 2559 และหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวข้อง

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนตําแหนง คนงานทั่วไป (พนักงาน
จ้างทั่วไป) 1 อัตรา จํานวน 12 เดือน
- เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น
 พ.ศ. 2542 มาตรา 35 และ 85 (1)/ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยวิธีงบประมาณของ อปท. พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 ตามมติ ครม. ระเบียบ และหนังสือสั่ง
การตางๆ ที่เกี่ยวข้อง

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวสําหรับตําแหนง คนงาน
ทั่วไป (พนักงานจ้างทั่วไป) 1 อัตรา จํานวน 12 เดือน
- เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 35/ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวน
ตําบลจังหวัดเชียงราย เรื่อง กําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการให้
พนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ขององคการบริหาร
สวนตําบลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวัน
ที่ 10 สิงหาคม 2558 ตามมติ ครม. ระเบียบ และหนังสือสั่งการ
ตางๆ ที่เกี่ยวข้อง
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งบดําเนินงาน รวม 961,780 บาท
ค่าตอบแทน รวม 452,280 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 332,280 บาท

- เพื่อจายเปนคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน
แก อปท. โดยมีรายละเอียดดังนี้
  (1) คาตอบแทนคณะกรรมการ เพื่อจายเปนคาตอบแทนคณะ
กรรมการผู้ที่ได้รับการแตงตั้งเปนคณะกรรมการตางๆ ฯลฯ และ
หนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวข้อง จํานวน 200,000 บาท
  (2) เงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ เพื่อจายเปนเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ(เงินรางวัลประจําปี) ของ
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้าง สังกัดกอง
คลัง จํานวน 132,280 บาท
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัล
ประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เปนรายจายอื่นของ อปท. พ.ศ
.2557/หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3072 ลงวันที่ 29 กันยายน 2557 เรื่อง แนวทางการเบิกจายเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัล
ประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่น และหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยว
ข้อง
  คาใช้จายดังกลาวสามารถถัวจายได้ทุกรายการ ภายในวงเงินที่
ตั้งประมาณการไว้สําหรับรายจายประเภท คาตอบแทนผู้ปฏิบัติ
ราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น

คาเชาบ้าน จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาเชาบ้าน คาเชาซื้อบ้าน คาผอนชําระเงินกู้เพื่อที่
อยูอาศัยให้แกพนักงานสวนตําบล ผู้มีสิทธิ์เบิกจายสังกัดกองคลัง  
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้านของข้า
ราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4
) พ.ศ.2562 และหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวข้อง

วันที่พิมพ : 18/5/2563  13:59:38 หน้า : 34/101



เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกพนักงานสวน
ตําบล ผู้มีสิทธิ์เบิกจายสังกัดกองคลัง
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549/หนังสือกรมบัญชี
กลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559
 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและคาเลาเรียน และ
หนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวข้อง
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ค่าใช้สอย รวม 394,500 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 304,500 บาท

- ประเภทรายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ โดยมีรายละเอียดดังนี้
  - คาธรรมเนียมตางๆ เพื่อจายเปนคาธรรมเนียมตางๆ ที่เกี่ยวกับ
การปฏิบัติราชการ ไปราชการ ฯลฯ ตามระเบียบ หนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้อง 
  - คาจ้างเหมาบริการ เพื่อจายเปนคาจ้างเหมาบริการตางๆ 
  - คาถายเอกสาร 
  - คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ 
  - คาซักฟอก 
  - คากําจัดสิ่งปฏิกูล 
  - คาติดตั้งประปา 
  - คาติดตั้งโทรศัพท 
  - คาจ้างแรงงาน 
  - คาติดตั้งไฟฟ้า
  - คาเชาทรัพยสิน
  - คาเบี้ยประกัน
  - คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ
  - คาระวางบรรทุก
  - คาใช้จายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา
  - คาโฆษณาและเผยแพร เพื่อเปนรายจายเกี่ยวกับการจ้างเหมา
โฆษณาและเผยแพรขาวสาร 
  - คาวารสารสิ่งพิมพ เพื่อจายเปนคาวารสารสิ่งพิมพ หนังสือ
พิมพขาวสารตางๆ ตามภารกิจถายโอน 
  - อื่นๆ ฯลฯ
  คาใช้จายดังกลาวสามารถถัวจายได้ทุกรายการ ภายในวงเงินที่
ตั้งประมาณการไว้สําหรับรายจายประเภท รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ 0808.2/ว 1536 ลง
วันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใช้สอย คาวัสดุ และคาสาธารณูปโภค และหนังสือสั่ง
การตางๆ ที่เกี่ยวข้อง
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คา
เชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวน
พิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน คาลงทะเบียนตางๆ ฯลฯ 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของ จนท.ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และแก้ไขเพิ่ม
เติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559/หนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20
 มิถุนายน 2559/หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560/หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28
 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จายประจําปี พ.ศ.2563 ของ อปท. และหนังสือสั่งการตางๆ ที่
เกี่ยวข้อง

โครงการบริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินกิจกรรมตามโครงการบริการ
จัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ เชน คาตอบแทนวิทยากร คาอาหารกลาง
วัน อาหารวางและเครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณ ฯลฯ 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557/หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2563 ของ อปท. และ
หนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับ
ทบทวน ลําดับที่ 10 หน้าที่ 65

วันที่พิมพ : 18/5/2563  13:59:38 หน้า : 37/101



คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนรายจายคาซอมปกติ คาซอมกลาง ที่ใช้ในการบํารุง
รักษาและซอมแซมทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เปน
การจ้างผู้รับจ้างดําเนินการ หรือการจ้างเหมาแรงงาน เชน คาซอม
แซมวัสดุ ครุภัณฑตางๆ ตู้ โต๊ะ คอมพิวเตอร รถจักรยานยนต รถ
ยนต ฯลฯ 
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559/หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561/หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 0444 ลงวันที่ 25 มกราคม 2561/หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28
 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จายประจําปี พ.ศ.2563 ของ อปท. และหนังสื่อสั่งการตางๆ ที่
เกี่ยวข้อง
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ค่าวัสดุ รวม 115,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 70,000 บาท

- เพื่อจายเปนรายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดย
สภาพ เปนวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและ
อะไหล ที่ใช้ในการปฏิบัติงานของกองคลัง เชน เก้าอี้
พลาสติก เครื่องคิดเลข เครื่องเจาะ
กระดาษ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ เทปกาว ลวดเย็บ
กระดาษ ซองเอกสาร น้ําหมึกปริ้นท ไม้บรรทัด สมุดประวัติข้า
ราชการ สิ่งพิมพที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ ตะแกรงวาง
เอกสาร น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ 
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559/หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561/หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 0444 ลงวันที่ 25 มกราคม 2561/หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28
 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จายประจําปี พ.ศ.2563 ของ อปท. และหนังสือสั่งการตางๆ ที่
เกี่ยวข้อง
- ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับ
ทบทวน ลําดับที่ 20 หน้าที่ 67
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเปนรายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดย
สภาพ เปนวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและ
อะไหล ที่ใช้ในการปฏิบัติงานของกองคลัง เชน ขาตั้ง
กล้อง พูกัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร ฟิลมสไลด แถบบันทึกเสียง
หรือภาพ ฯลฯ 
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559/หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561/หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 0444 ลงวันที่ 25 มกราคม 2561/หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28
 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จายประจําปี พ.ศ.2563 ของ อปท. และหนังสือสั่งการตางๆ ที่
เกี่ยวข้อง
- ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับ
ทบทวน ลําดับที่ 20 หน้าที่ 67

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนรายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดย
สภาพ เปนวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและ
อะไหล ที่ใช้ในการปฏิบัติงานของกองคลัง เชน ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร เทปบันทึกข้อมูล กระดาษตอ
เนื่อง เมนบอรด แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ เมมโมรี่
ซิป เมาส อุปกรณบันทึกข้อมูล ฯลฯ
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559/หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561/หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 0444 ลงวันที่ 25 มกราคม 2561/หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28
 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จายประจําปี พ.ศ.2563 ของ อปท. และหนังสือสั่งการตางๆ ที่
เกี่ยวข้อง
- ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับ
ทบทวน ลําดับที่ 20 หน้าที่ 67

วันที่พิมพ : 18/5/2563  13:59:38 หน้า : 40/101



แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 280,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 280,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 100,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน
แก อปท. ได้แก คาตอบแทน อปพร. อาสาสมัครตางๆ ฯลฯ

ค่าใช้สอย รวม 145,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 25,000 บาท

- เพื่อเปนคาใช้จายในการดําเนินกิจกรรมตามโครงการซักซ้อม
แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เชน คาตอบแทนวิทยากร คา
อาหารกลางวัน อาหารวางและเครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณ ฯลฯ 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน  2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2563 ของ อปท. และ
หนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับ
ทบทวน ลําดับที่ 3 หน้าที่ 68 
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โครงการป้องกันปัญหาไฟปาและปัญหาหมอกควัน จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อเปนคาใช้จายในการดําเนินกิจกรรมตามโครงการป้องกัน
ปัญหาไฟปาและปัญหาหมอกควัน เชน คาตอบแทนวิทยากร คา
อาหารกลางวัน อาหารวางและเครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณ ฯลฯ 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2563 ของ อปท. และ
หนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับ
ทบทวน ลําดับที่ 5 หน้าที่ 68

โครงการรณรงคลดอุบัติเหตุบนท้องถนนและให้บริการประชาชน จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อเปนคาใช้จายในการดําเนินกิจกรรมตามโครงการลด
อุบัติเหตุบนท้องถนนและให้บริการประชาชน เชน คาตอบแทน
การปฏิบัติงาน คาจัดทําป้ายประชาสัมพันธ วัสดุอุปกรณ ฯลฯ 
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0804.5/ว 1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557
 เรื่อง มาตรการในการรักษาความปลอดภัยนักทองเที่ยว/หนังสือ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลง
วันที่ 28 มิถุนายน  2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2563 ของ อปท. และหนังสือสั่ง
การตางๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับ
ทบทวน ลําดับที่ 8 หน้าที่ 69
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โครงการอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจํา อปท. จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อเปนคาใช้จายในการดําเนินกิจกรรมตามครงการอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจํา อปท. เชน คาตอบแทน
วิทยากร คาอาหารกลางวัน อาหารวางและเครื่องดื่ม วัสดุ
อุปกรณ ฯลฯ 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน  2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2563 ของ อปท. และ
หนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 4/2563 ลําดับที่ 1 หน้าที่ 9

ค่าวัสดุ รวม 35,000 บาท
วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนรายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดย
สภาพ เปนวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและ
อะไหล  ที่ใช้ในการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย สํานักงานปลัด อบต. เชน เครื่องแบบ เสื้อ กางเกง ผ้า เครื่อง
หมายยศและสังกัด ถุงเท้า ร้องเท้า เข็มขัด หมวก ผ้าผูกคอ ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคา
วัสดุเครื่องแตงกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2560/หนังสือกรม
สงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559/หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561/หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 25 มกราคม 2561
/หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลง
วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2563 ของ อปท. และหนังสือสั่ง
การตางๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับ
ทบทวน ลําดับที่ 20 หน้าที่ 67

วันที่พิมพ : 18/5/2563  13:59:38 หน้า : 43/101



วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเปนรายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดย
สภาพ เปนวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและ
อะไหล ที่ใช้ในการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย สํานักงานปลัด อบต. เชน น้ํายาดับเพลิง อุปกรณดับเพลิง ถัง
ดับเพลิง ลูกบอลดับเพลิง สายฉีดน้ําดับเพลิง ฯลฯ 
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559/หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561/หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 0444 ลงวันที่ 25 มกราคม 2561/หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28
 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จายประจําปี พ.ศ.2563 ของ อปท. และหนังสือสั่งการตางๆ ที่
เกี่ยวข้อง
- ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับ
ทบทวน ลําดับที่ 20 หน้าที่ 67
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 2,544,450 บาท

งบบุคลากร รวม 1,710,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,710,600 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,227,600 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนตําบลประจําปี พร้อมเงินปรับ
ปรุงเงินเดือนพนักงานประจําปี ตามคําสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน เลื่อน
ระดับประจําปี 4 อัตรา จํานวน 12 เดือน ดังนี้
  (1) ผู้อํานวยการกองการศึกษาฯ 1 อัตรา
  (2) นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา
  (3) ครู (คศ.3) 1 อัตรา
  (4) ครู (คศ.1) 1 อัตรา
- เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 25 วรรคท้าย ประกอบมาตรา 13(2
)/ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือนและ
ประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6)/ประกาศคณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบลจังหวัดเชียงราย เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล (เพิ่ม
เติม) พ.ศ. 2559/พระราชบัญญัติ เงินเดือน เงินวิทยฐานะและเงิน
ประจําตําแหนงข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับ
ที่ 3) พ.ศ. 2558 และหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวข้อง
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงให้แกพนักงานสวน
ตําบล ตําแหนง
ผู้อํานวยการกองการศึกษาฯ (นักบริหารงานการศึกษา ระดับ
ต้น) 1 อัตราๆ ละ 3,500 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน
- เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น
 พ.ศ.2542 มาตรา 25 วรรคท้าย ประกอบมาตรา 13(2)/ประกาศ
คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบ
แทนอื่น (ฉบับที่ 6)/ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล
จังหวัดเชียงราย เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหาร
งานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล (เพิ่มเติม) พ.ศ.2559
 และหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวข้อง

เงินวิทยฐานะ จํานวน 134,400 บาท

- เพื่อจายเปนเงินวิทยฐานะสําหรับตําแหนง ครูที่มีใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ ตําแหนง ครูชํานาญการพิเศษ (คศ.3) 1
 อัตราๆ ละ 5,600 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ เงินเดือน เงินวิทยฐานะและเงิน
ประจําตําแหนงข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับ
ที่ 3) พ.ศ. 2558 และระเบียบหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวข้อง

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 282,600 บาท

- เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนสําหรับพนักงานจ้าง จํานวน 12
 เดือน ดังนี้
  (1) ผู้ดูแลเด็ก (พนักงานจ้างตามภารกิจ) 1 อัตรา
  (2) ผู้ชวย จพง.ธุรการ (พนักงานจ้างตามภารกิจ) 1 อัตรา
- เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น
 พ.ศ.2542 มาตรา 35 และมาตรา 85 (1)/ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยวิธีงบประมาณของ อปท. พ.ศ.2541 และแก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 และตามมติ ครม. ระเบียบ และ
หนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวข้อง
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวสําหรับตําแหนง คนงาน
ทั่วไป (พนักงานจ้างทั่วไป) 1 อัตรา จํานวน 12 เดือน
- เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น
 พ.ศ. 2542 มาตรา 35/ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวน
ตําบลจังหวัดเชียงราย เรื่อง กําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการให้
พนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ขององคการบริหาร
สวนตําบลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวัน
ที่ 10 สิงหาคม 2558 และตามมติ ครม. ระเบียบ และหนังสือสั่ง
การตางๆ ที่เกี่ยวข้อง

งบดําเนินงาน รวม 805,850 บาท
ค่าตอบแทน รวม 145,850 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 125,850 บาท

- เพื่อจายเปนคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน
แก อปท. ของพนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้าง สังกัดกองการ
ศึกษาฯ โดยจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ(เงิน
รางวัลประจําปี) 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัล
ประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เปนรายจายอื่นของ อปท. พ.ศ
.2557/หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3072 ลงวันที่ 29 กันยายน 2557 เรื่อง แนวทางการเบิกจายเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัล
ประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่น และหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยว
ข้อง
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกพนักงานสวน
ตําบล ผู้มีสิทธิ์เบิกจายสังกัดกองการศึกษาฯ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่
แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549/หนังสือกรมบัญชี
กลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559
 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและคาเลาเรียน และ
หนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
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ค่าใช้สอย รวม 575,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 400,000 บาท

- ประเภทรายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ โดยมีรายละเอียดดังนี้
  - คาธรรมเนียมตางๆ เพื่อจายเปนคาธรรมเนียมตางๆ ที่เกี่ยวกับ
การปฏิบัติราชการ ไปราชการ ฯลฯ ตามระเบียบ หนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้อง 
  - คาจ้างเหมาบริการ เพื่อจายเปนคาจ้างเหมาบริการตางๆ 
  - คาถายเอกสาร 
  - คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ 
  - คาซักฟอก 
  - คากําจัดสิ่งปฏิกูล 
  - คาติดตั้งประปา 
  - คาติดตั้งโทรศัพท 
  - คาจ้างแรงงาน 
  - คาติดตั้งไฟฟ้า
  - คาเชาทรัพยสิน
  - คาเบี้ยประกัน
  - คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ
  - คาระวางบรรทุก
  - คาใช้จายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา
  - คาโฆษณาและเผยแพร เพื่อเปนรายจายเกี่ยวกับการจ้างเหมา
โฆษณาและเผยแพรขาวสาร 
  - คาวารสารสิ่งพิมพ เพื่อจายเปนคาวารสารสิ่งพิมพ หนังสือ
พิมพขาวสารตางๆ ตามภารกิจถายโอน 
  - อื่นๆ ฯลฯ
  คาใช้จายดังกลาวสามารถถัวจายได้ทุกรายการ ภายในวงเงินที่
ตั้งประมาณการไว้สําหรับรายจายประเภท รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ 0808.2/ว 1536 ลง
วันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใช้สอย คาวัสดุ และคาสาธารณูปโภค และหนังสือสั่ง
การตางๆ ที่เกี่ยวข้อง
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อเปนรายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ โดยเปนคาใช้
จายสําหรับพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี พิธีการวันสําคัญตางๆ เชน คา
ของขวัญ พวงมาลา พานพุม ชอดอกไม้ ในการจัดกิจกรรม
ตางๆ ฯลฯ 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้า
รวมการแขงขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.2559 และหนังสือสั่งการ
ตางๆ ที่เกี่ยวข้อง

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 45,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คา
เชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวน
พิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน คาลงทะเบียนตางๆ ฯลฯ 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของ จนท.ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และแก้ไขเพิ่ม
เติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559/หนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20
 มิถุนายน 2559/หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560/หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28
 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จายประจําปี พ.ศ.2563 ของ อปท. และหนังสือสั่งการตางๆ ที่
เกี่ยวข้อง
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โครงการพัฒนาทักษะศักยภาพเด็กและเยาวชน จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใช้จายตางๆ ในการดําเนินกิจกรรมตามโครงการ
พัฒนาทักษะศักยภาพเด็กและเยาวชน เชน คาวิทยากร คาอาหาร
กลางวัน อาหารวางและเครื่องดื่ม ป้ายประชาสัมพันธ วัสดุ
อุปกรณ ฯลฯ 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557/หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2563 ของ อปท. และหนัง
สื่อสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับ
ทบทวน ลําดับที่ 15 หน้าที่ 49 

โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรกองการศึกษาฯ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใช้จายตางๆ ในการดําเนินกิจกรรมตามโครงการ
พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรกองการศึกษาฯ เชน คา
วิทยากร คาอาหารกลางวัน อาหารวางและเครื่องดื่ม ป้ายประชา
สัมพันธ วัสดุอุปกรณ ฯลฯ 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557/หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2563 ของ อปท. และหนัง
สื่อสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับ
ทบทวน ลําดับที่ 13 หน้าที่ 49
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โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปกครอง ศพด.อบต.ปากอดํา จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใช้จายตางๆ ในการดําเนินกิจกรรมตามโครงการ
พัฒนาศักยภาพผู้ปกครอง ศพด.อบต.ปากอดํา เชน คา
วิทยากร คาอาหารกลางวัน อาหารวางและเครื่องดื่ม ป้ายประชา
สัมพันธ วัสดุอุปกรณ ฯลฯ 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557/หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2563 ของ อปท. และหนัง
สื่อสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับ
ทบทวน ลําดับที่ 12 หน้าที่ 49

โครงการเรียนรู้สืบสานวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใช้จายตางๆ ในการดําเนินกิจกรรมตามโครงการ
เรียนรู้สืบสานวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  เชน คาตกแตง
สถานที่ จ้างเหมาทําความสะอาด คาเชา คาติดตั้งรื้อถอน  คาวัสดุ
อุปกรณ ฯลฯ 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันและการสงนักกีฬาเข้ารวม
แขงขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.2559/หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28
 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จายประจําปี พ.ศ. 2563 ของ อปท. และหนังสื่อสั่งการตางๆ ที่
เกี่ยวข้อง
- ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับ
ทบทวน ลําดับที่ 16 หน้าที่ 49
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โครงการสายใยรัก 3 วัย จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใช้จายตางๆ ในการดําเนินกิจกรรมตามโครงการ
สายใยรัก 3 วัย เชน คาวิทยากร คาอาหารกลางวัน อาหารวาง
และเครื่องดื่ม ป้ายประชาสัมพันธ วัสดุอุปกรณ ฯลฯ 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557/หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2563 ของ อปท. และหนัง
สื่อสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับ
ทบทวน ลําดับที่ 5 หน้าที่ 47

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนรายจายคาซอมปกติ คาซอมกลาง ที่ใช้ในการบํารุง
รักษาและซอมแซมทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เปน
การจ้างผู้รับจ้างดําเนินการ หรือการจ้างเหมาแรงงาน เชน คาซอม
แซมวัสดุ ครุภัณฑตางๆ ตู้ โต๊ะ คอมพิวเตอร รถจักรยานยนต รถ
ยนต ฯลฯ 
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559/หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561/หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 0444 ลงวันที่ 25 มกราคม 2561/หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28
 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จายประจําปี พ.ศ.2563 ของ อปท. และหนังสือสั่งการตางๆ ที่
เกี่ยวข้อง
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ค่าวัสดุ รวม 85,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเปนรายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดย
สภาพ เปนวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและ
อะไหล ที่ใช้ในการปฏิบัติงานของกองการศึกษาฯ เชน เก้าอี้
พลาสติก เครื่องคิดเลข เครื่องเจาะ
กระดาษ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ เทปกาว ลวดเย็บ
กระดาษ ซองเอกสาร น้ําหมึกปริ้นท ไม้บรรทัด สมุดประวัติข้า
ราชการ สิ่งพิมพที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ ตะแกรงวาง
เอกสาร น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ 
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559/หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561/หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 0444 ลงวันที่ 25 มกราคม 2561/หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28
 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จายประจําปี พ.ศ.2563 ของ อปท. และหนังสือสั่งการตางๆ ที่
เกี่ยวข้อง
- ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับ
ทบทวน ลําดับที่ 20 หน้าที่ 67 
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วัสดุกอสร้าง จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนรายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดย
สภาพ เปนวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและ
อะไหล ที่ใช้ในการปฏิบัติงานของกองการศึกษาฯ เชน ปูน
ซีเมนต ทราย อิฐหรือซีเมนต
บล็อก กระเบื้อง สังกะสี  เลื่อย ค้อน ชะแลง ตะปู เหล็ก
เส้น แปรงทาสี ฯลฯ 
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559/หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561/หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 0444 ลงวันที่ 25 มกราคม 2561/หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28
 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จายประจําปี พ.ศ.2563 ของ อปท. และหนังสือสั่งการตางๆ ที่
เกี่ยวข้อง
- ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับ
ทบทวน ลําดับที่ 20 หน้าที่ 67
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วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนรายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดย
สภาพ เปนวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและ
อะไหล ที่ใช้ในการปฏิบัติงานของกองการศึกษาฯ เชน สปริงเก
ลอร จอบหมนุ กระชัง อุปกรณในการขยายพันธพืช ผ้าใบหรือผ้า
พลาสติก ปุย ยาป้องกันและกําจัดศัตรูพืชและสัตว พืชและ
สัตว วัสดุเพาะชํา ฯลฯ
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559/หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561/หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 0444 ลงวันที่ 25 มกราคม 2561/หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28
 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จายประจําปี พ.ศ.2563 ของ อปท. และหนังสือสั่งการตางๆ ที่
เกี่ยวข้อง
- ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับ
ทบทวน ลําดับที่ 20 หน้าที่ 67

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเปนรายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดย
สภาพ เปนวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและ
อะไหล ที่ใช้ในการปฏิบัติงานของกองการศึกษาฯ เชน ป้าย ขาตั้ง
กล้อง พูกัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร ฟิลมสไลด แถบบันทึกเสียง
หรือภาพ ฯลฯ 
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559/หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561/หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 0444 ลงวันที่ 25 มกราคม 2561/หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28
 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จายประจําปี พ.ศ.2563 ของ อปท. และหนังสือสั่งการตางๆ ที่
เกี่ยวข้อง
- ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับ
ทบทวน ลําดับที่ 20 หน้าที่ 67
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนรายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดย
สภาพ เปนวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและ
อะไหล ที่ใช้ในการปฏิบัติงานของกองการศึกษาฯ เชน ตลับผง
หมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร เทปบันทึกข้อมูล กระดาษตอ
เนื่อง เมนบอรด แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ เมมโมรี่
ซิป เมาส อุปกรณบันทึกข้อมูล ฯลฯ
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559/หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561/หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 0444 ลงวันที่ 25 มกราคม 2561/หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28
 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จายประจําปี พ.ศ.2563 ของ อปท. และหนังสือสั่งการตางๆ ที่
เกี่ยวข้อง
- ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับ
ทบทวน ลําดับที่ 20 หน้าที่ 67
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งบลงทุน รวม 28,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 28,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

จัดซื้อโต๊ะพับโฟเมก้าขาว จํานวน 28,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโต๊ะพับโฟเมก้าขาว จํานวน 20 ตัว โดยมี
รายละเอียดและคุณสมบัติการจัดหาราคาตามท้องตลาด ดังนี้
  (1) ขนาดกว้างไมน้อยกวา 0.45 เมตร ยาวไมน้อยกวา 1.50
 เมตร สูงไมน้อยกวา 0.75 เมตร 
  (2) โครงขาเหล็กพับได้ผลิตจากเหล็กแป๊บ ขนาดไมน้อย
กวา 1.20 นิ้ว ชุบโครเมี่ยม
  - เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การ
ปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
ของ อปท./หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ และหนังสือสั่งการ
ตางๆ ที่เกี่ยวข้อง 
- ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับ
ทบทวน ลําดับที่ 8 หน้าที่ 76
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 1,505,100 บาท
งบดําเนินงาน รวม 870,100 บาท

ค่าใช้สอย รวม 466,500 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการการเรียนรู้/อนุรักษภูมิปัญญาท้องถิ่น จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใช้จายตางๆ ในการดําเนินการจัดกิจกรรมตาม
โครงการการเรียนรู้/อนุรักษภูมิปัญญาท้องถิ่น เชน คาป้ายประชา
สัมพันธ วัสดุอุปกรณ ฯลฯ 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย คาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557/หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2563 ของ อปท. และ
หนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับ
ทบทวน ลําดับที่ 11 หน้าที่ 48 

โครงการกีฬาสีสัมพันธ ศพด.อบต.ปากอดํา จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใช้จายตางๆ ในการดําเนินการจัดกิจกรรมตาม
โครงการกีฬาสีสัมพันธ ศพด.อบต.ปากอดํา เชน คาป้าย คา
ตกแตงสถานที่ จ้างเหมาทําความสะอาด คาเชา คาติดตั้งรื้อ
ถอน  ของรางวัล คาวัสดุอุปกรณ ฯลฯ 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันและการสงนักกีฬาเข้ารวม
แขงขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.2559/หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28
 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จายประจําปี พ.ศ.2563 ของ อปท. และหนังสือสั่งการตางๆ ที่
เกี่ยวข้อง
- ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับ
ทบทวน ลําดับที่ 4 หน้าที่ 47
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โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใช้จายตางๆ ในการดําเนินการจัดกิจกรรมตาม
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ เชน คาป้าย คาตกแตงสถาน
ที่ จ้างเหมาทําความสะอาด คาเชา คาติดตั้งรื้อถอน  ของ
รางวัล คาวัสดุอุปกรณ ฯลฯ 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันและการสงนักกีฬาเข้ารวม
แขงขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.2559/หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28
 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จายประจําปี พ.ศ.2563 ของ อปท. และหนังสือสั่งการตางๆ ที่
เกี่ยวข้อง
- ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับ
ทบทวน ลําดับที่ 10 หน้าที่ 48

โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กนักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กอบต.ปากอ
ดํา

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใช้จายตางๆ ในการดําเนินการจัดกิจกรรมตาม
โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กนักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.ปา
กอดํา เชน คาตอบแทนวิทยากร คาตกแตงจัดสถานที่ ป้ายประชา
สัมพันธ คาอาหารกลางวัน อาหารวางและเครื่องดื่ม วัสดุ
อุปกรณ ฯลฯ 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557/หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2563 ของอปท. และหนังสือ
สั่งการตางๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับ
ทบทวน ลําดับที่ 7 หน้าที่ 48
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โครงการศึกษาแหลงเรียนรู้นอกสถานที่ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใช้จายตางๆ ในการดําเนินการจัดกิจกรรมตาม
โครงการศึกษาแหลงเรียนรู้นอกสถานที่ เชน คาตอบแทน
วิทยากร คาอาหารกลางวัน อาหารวางและเครื่องดื่ม วัสดุ
อุปกรณ ฯลฯ 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย คาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557/หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2563 ของ อปท. และ
หนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับ
ทบทวน ลําดับที่ 1 หน้าที่ 47

โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ศพด.อบต.ปากอดํา จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินการจัดกิจกรรมตางๆ ตาม
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ศพด.อบต.ปากอดํา เชน คาตอบแทน
วิทยากร คาตกแตงจัดสถานที่ ป้ายประชาสัมพันธ คาอาหารกลาง
วัน อาหารวางและเครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณ ฯลฯ 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557/หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2563 ของอปท. และหนังสือ
สั่งการตางๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับ
ทบทวน ลําดับที่ 6 หน้าที่ 48
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โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา (คาจัดการเรียน
การสอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก)

จํานวน 85,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดการเรียนการสอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
สังกัด อบต.ปากอดํา จํานวน 50 คนๆ ละ 1,700 บาท
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา
ของ อปท. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562/หนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด
 ที่ มท 0808.4/ว 2674 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2563 เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และ
หนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับ
ทบทวน ลําดับที่ 9 หน้าที่ 48 

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา (สนับสนุน
อาหารกลางวันของศพด.อบต.ปากอดํา)

จํานวน 245,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดหาอาหารกลางวันสําหรับเด็กเล็กในศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก
 อบต.ปากอดํา จํานวน 50 คน 245 วัน
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา
ของ อปท. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562/หนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด
 ที่ มท 0808.4/ว 2674 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2563 เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และ
หนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับ
ทบทวน ลําดับที่ 8 หน้าที่ 48
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โครงการสนับสนุนคาใช้จายบริหารสถานศึกษา(คาใช้จายในการ
จัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก)

จํานวน 56,500 บาท

- เพื่อจายเปนคาใช้จายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก 
 อบต.ปากอดํา รายละเอียดดังนี้
  - เพื่อเปนจายเปนคาหนังสือเรียน สําหรับเด็กปฐมวัย อายุ 3-5
 ปี อัตราคนละ 200 บาท/ปี 
  - เพื่อเปนจายเปนคาอุปกรณการเรียน สําหรับเด็ก
ปฐมวัย อายุ 3-5 ปี อัตราคนละ 200 บาท/ปี 
  - เพื่อเปนจายเปนคาเครื่องแบบนักเรียน สําหรับเด็ก
ปฐมวัย อายุ 3-5 ปี อัตราคนละ 300 บาท/ปี 
  - เพื่อเปนจายเปนคากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สําหรับเด็ก
ปฐมวัย อายุ 3-5 ปี อัตราคนละ 430 บาท/ปี 
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา
ของ อปท. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562/หนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด
 ที่ มท 0808.4/ว 2674 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2563 เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และ
หนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับ
ทบทวน ลําดับที่ 9 หน้าที่ 48
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ค่าวัสดุ รวม 403,600 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเปนรายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดย
สภาพ เปนวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและ
อะไหล ที่ใช้ในการปฏิบัติงานของกองการศึกษาฯ เชน ผงซัก
ฟอก สบู น้ํายาดับกลิ่น แปรง ไม้กวาด ถัง กระทะ แก้วน้ํา จาน
รอง กะละมัง ถังแก๊ส เตา ฯลฯ 
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด
 ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559/หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561/หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 0444 ลงวันที่ 25 มกราคม 2561/หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28
 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จายประจําปี พ.ศ.2563 ของ อปท. และหนังสือสั่งการตางๆ ที่
เกี่ยวข้อง
- ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับ
ทบทวน ลําดับที่ 20 หน้าที่ 67

วันที่พิมพ : 18/5/2563  13:59:38 หน้า : 64/101



คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 353,600 บาท

- ประเภทคาอาหารเสริม (นม) เพื่อจายเปนคาอาหาร
เสริม (นม) สําหรับเด็กเล็กและประถมศึกษาปีที่ 1 - ประถมศึกษา
ปีที่ 6 ในโรงเรียนสังกัด สพฐ.  จํานวน 120 คน จํานวน 260
 วัน  และสําหรับเด็กเล็กใน ศพด.อบต.ปากอดํา 1
 ศูนย จํานวน 50 คน จํานวน 260 วัน
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา
ของ อปท. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562/หนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด
 ที่ มท 0808.4/ว 2674 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2563 เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และ
หนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับ
ทบทวน ลําดับที่ 3 หน้าที่ 47

งบเงินอุดหนุน รวม 635,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 635,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

คาอาหารกลางวัน (อุดหนุนโรงเรียนบ้านโปงมอญ) จํานวน 360,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านโปงมอญ คาอาหารกลาง
วันสําหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านโปงมอญ จํานวน 90 คน 200 วัน
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559/หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด
 ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซัก
ซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2563
 ของ อปท. และหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับ
ทบทวน ลําดับที่ 17 หน้าที่ 49

วันที่พิมพ : 18/5/2563  13:59:38 หน้า : 65/101



คาอาหารกลางวัน (อุดหนุนโรงเรียนบ้านแมผง) จํานวน 120,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านแมผง คาอาหารกลางวัน
สําหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านแมผง จํานวน 30 คน 200 วัน
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559/หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด
 ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซัก
ซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2563
 ของ อปท. และหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับ
ทบทวน ลําดับที่ 18 หน้าที่ 49

โครงการการศึกษานอกสถานที่ “พาน้องทองเที่ยวไทย ไมไปไมรู้” 
(อุดหนุนโรงเรียนบ้านโปงมอญ)

จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านโปงมอญ ในการดําเนิน
งานตามโครงการการศึกษานอกสถานที่ "พาน้องทองเที่ยวไทย ไม
ไปไมรู้" ของโรงเรียนบ้านโปงมอญ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559/หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด
 ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซัก
ซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2563
 ของ อปท. และหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่
 4/2563 ลําดับที่ 1 หน้าที่ 8
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โครงการภาษาจีนกลางพื้นฐานสูประชาคมอาเซียน(อุดหนุนโรงเรียน
บ้านโปงมอญ)

จํานวน 45,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านโปงมอญ ในการดําเนิน
งานตามโครงการภาษาจีนกลางพื้นฐานสูประชาคมอาเซียน ของ
โรงเรียนบ้านโปงมอญ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559/หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด
 ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซัก
ซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2563
 ของ อปท. และหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่
 4/2563 ลําดับที่ 2 หน้าที่ 8

โครงการเลี้ยงไกพันธุไขเพื่ออาหารกลางวันนักเรียน(อุดหนุนโรงเรียน
บ้านแมผง)

จํานวน 25,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านแมผง ในการดําเนินงาน
ตามโครงการเลี้ยงไกพันธุไขเพื่ออาหารกลางวันนักเรียน ของ
โรงเรียนบ้านแมผง
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559/หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28
 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จายประจําปี พ.ศ.2563 ของ อปท. และหนังสือสั่งการตางๆ ที่
เกี่ยวข้อง
- ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับ
ทบทวน ลําดับที่ 25 หน้าที่ 51
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โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างทักษะชีวิตต้านทุจริต(อุดหนุน
โรงเรียนบ้านโปงมอญ)

จํานวน 25,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านโปงมอญ ในการดําเนิน
งานตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างทักษะชีวิตต้าน
ทุจริต ของโรงเรียนบ้านโปงมอญ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559/หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28
 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จายประจําปี พ.ศ.2563 ของ อปท. และหนังสือสั่งการตางๆ ที่
เกี่ยวข้อง
- ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับ
ทบทวน ลําดับที่ 24 หน้าที่ 50

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 190,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการป้องกัน ควบคุม โรคติดตอและไมติดตอชนิดตางๆ จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อเปนคาใช้จายตางๆ ในการดําเนินกิจกรรมตามโครงการ
ป้องกันโรคติดตอ/โรคไมติดตอชนิดตางๆ เชน คาตอบแทน
วิทยากร คาอาหารและเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ คาจัดทําป้าย
ประชาสัมพันธ คาจ้างเหมา ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557/หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3886 ลงวันที่ 
 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําปี พ.ศ.2563 ของอปท. และหนังสือสั่งการตางๆ ที่
เกี่ยวข้อง
- ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับ
ทบทวน ลําดับที่ 1 หน้าที่ 55 
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โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 35,000 บาท

- เพื่อเปนคาใช้จายตางๆ ในการดําเนินกิจกรรมตามโครงการสัตว
ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า เชน คาวัคซีน วัสดุ
อุปกรณ ในการฉีด คาสํารวจข้อมูลจํานวนสัตวและขึ้นทะเบียน
สัตว ฯลฯ 
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด
 ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561/หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 
 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําปี พ.ศ.2563 ของอปท. และหนังสือสั่งการตางๆ ที่
เกี่ยวข้อง
- ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับ
ทบทวน ลําดับที่ 4 หน้าที่ 55

งบเงินอุดหนุน รวม 140,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 140,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน

การดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข 
(อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน)

จํานวน 140,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนให้แกคณะกรรมการหมู
บ้าน/ชุมชน สําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราช
ดําริด้านสาธารณสุข หมูบ้านละ 20,000 บาท จํานวน 7
 หมู อาทิ โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา ต้านภัย
มะเร็งเต้านม การควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน การปรับปรุงภาวะ
โภชนาการและสุขภาพเด็ก เปนต้น โดยเปนคาใช้จาย เชน คา
ตอบแทนวิทยากร คาตกแตงสถานที่ คาวัสดุอุปกรณ คาอาหาร
และเครื่องดื่ม ฯลฯ 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559/หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28
 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จายประจําปี พ.ศ.2563 ของ อปท. และหนังสือสั่งการตางๆ ที่
เกียวข้อง
- ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับ
ทบทวน ลําดับที่ 6 หน้าที่ 56
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 2,272,580 บาท

งบบุคลากร รวม 1,153,920 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,153,920 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 730,560 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนตําบลประจําปี พร้อมเงินปรับ
ปรุงเงินเดือนพนักงานประจําปี ตามคําสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน เลื่อน
ระดับประจําปี 2 อัตรา จํานวน 12 เดือน ดังนี้
  (1) ผู้อํานวยการกองชาง 1 อัตรา
  (2) นายชางโยธา 1 อัตรา
- เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น
 พ.ศ. 2542 มาตรา 25 วรรคท้าย ประกอบมาตรา 13(2
)/ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือนและ
ประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6)/และประกาศคณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบลจังหวัดเชียงราย เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล (เพิ่ม
เติม) พ.ศ. 2559 และหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวข้อง

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงให้แกพนักงานสวน
ตําบล ตําแหนง ผู้อํานวยการกองชาง (นักบริหารงานชาง ระดับ
ต้น) 1 อัตราๆ ละ 3,500 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน
- เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542 มาตรา 25 วรรคท้าย ประกอบมาตรา 13(2)/ประกาศ
คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบ
แทนอื่น (ฉบับที่ 6)/ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล
จังหวัดเชียงราย เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหาร
งานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล (เพิ่มเติม) พ.ศ. 2559
 และหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวข้อง
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 333,360 บาท

- เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนสําหรับพนักงานจ้าง จํานวน 12
 เดือน ดังนี้
  (1) ผู้ชวย จพง.ธุรการ (พนักงานจ้างตามภารกิจ) 1 อัตรา
  (2) คนงานทั่วไป (พนักงานจ้างทั่วไป) 2 อัตรา
- เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น 
 พ.ศ. 2542 มาตรา 35 และมาตรา 85 (1)/ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยวิธีงบประมาณของ อปท. พ.ศ.2541 และแก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 และตามมติ ค
รม. ระเบียบ และหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวข้อง 

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 48,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจ้าง
 จํานวน 12 เดือน ดังนี้
  (1) ผู้ชวย จพง.ธุรการ (พนักงานจ้างตามภารกิจ) 1 อัตรา
  (2) คนงานทั่วไป (พนักงานจ้างทั่วไป) 2 อัตรา
- เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น 
 พ.ศ. 2542 มาตรา 35/ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวน
ตําบลจังหวัดเชียงราย เรื่อง กําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการให้
พนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ขององคการบริหาร
สวนตําบลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวัน
ที่ 10 สิงหาคม 2558 และตามมติ ครม. ระเบียบ และหนังสือสั่ง
การตางๆ ที่เกี่ยวข้อง
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งบดําเนินงาน รวม 968,660 บาท
ค่าตอบแทน รวม 173,660 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 88,660 บาท

- เพื่อจายเปนคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน
แก อปท. ของพนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้าง สังกัดกอง
ชาง โดยจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ(เงิน
รางวัลประจําปี) 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัล
ประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เปนรายจายอื่นของ อปท. พ.ศ
.2557/หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3072 ลงวันที่ 29 กันยายน 2557 เรื่อง แนวทางการเบิกจายเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัล
ประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่น และหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยว
ข้อง

คาเชาบ้าน จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาเชาบ้าน คาเชาซื้อบ้าน คาผอนชําระเงินกู้เพื่อที่
อยูอาศัยให้แกพนักงานสวนตําบล ผู้มีสิทธิ์เบิกจายสังกัดกองชาง  
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้านของข้า
ราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4
) พ.ศ.2562 และหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวข้อง

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 25,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกพนักงานสวน
ตําบล ผู้มีสิทธิ์เบิกจายสังกัดกองชาง
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่
แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549/หนังสือกรมบัญชี
กลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559
 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและคาเลาเรียน และ
หนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
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ค่าใช้สอย รวม 500,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 350,000 บาท

- ประเภทรายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ โดยมีรายละเอียดดังนี้
  - คาธรรมเนียมตางๆ เพื่อจายเปนคาธรรมเนียมตางๆ ที่เกี่ยวกับ
การปฏิบัติราชการ ไปราชการ ฯลฯ ตามระเบียบ หนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้อง 
  - คาจ้างเหมาบริการ เพื่อจายเปนคาจ้างเหมาบริการตางๆ 
  - คาถายเอกสาร 
  - คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ 
  - คาซักฟอก 
  - คากําจัดสิ่งปฏิกูล 
  - คาติดตั้งประปา 
  - คาติดตั้งโทรศัพท 
  - คาจ้างแรงงาน 
  - คาติดตั้งไฟฟ้า
  - คาเชาทรัพยสิน
  - คาเบี้ยประกัน
  - คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ
  - คาระวางบรรทุก
  - คาใช้จายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา
  - คาโฆษณาและเผยแพร เพื่อเปนรายจายเกี่ยวกับการจ้างเหมา
โฆษณาและเผยแพรขาวสาร 
  - คาวารสารสิ่งพิมพ เพื่อจายเปนคาวารสารสิ่งพิมพ หนังสือ
พิมพขาวสารตางๆ ตามภารกิจถายโอน 
  - อื่นๆ ฯลฯ
  คาใช้จายดังกลาวสามารถถัวจายได้ทุกรายการ ภายในวงเงินที่
ตั้งประมาณการไว้สําหรับรายจายประเภท รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ 0808.2/ว 1536 ลง
วันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใช้สอย คาวัสดุ และคาสาธารณูปโภค และหนังสือสั่ง
การตางๆ ที่เกี่ยวข้อง
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คา
เชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวน
พิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน คาลงทะเบียนตางๆ ฯลฯ 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของ จนท.ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และแก้ไขเพิ่ม
เติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559/หนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20
 มิถุนายน 2559/หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560/หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28
 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จายประจําปี พ.ศ.2563 ของ อปท. และหนังสือสั่งการตางๆ ที่
เกี่ยวข้อง

โครงการบริหารจัดการน้ําด้วยระบบธนาคารน้ําใต้ดิน จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อเปนคาใช้จายตางๆ ในการดําเนินกิจกรรมตามโครงการ
บริหารจัดการน้ําด้วยระบบธนาคารน้ําใต้ดิน เชน คาป้าย คาวัสดุ
อุปกรณ ฯลฯ 
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2563 ของอปท. และ
หนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับ
ทบทวน ลําดับที่ 4 หน้าที่ 71
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อจายเปนรายจายคาซอมปกติ คาซอมกลาง ที่ใช้ในการบํารุง
รักษาและซอมแซมทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เปน
การจ้างผู้รับจ้างดําเนินการ หรือการจ้างเหมาแรงงาน เชน คาซอม
แซมวัสดุ ครุภัณฑตางๆ ตู้ โต๊ะ คอมพิวเตอร รถจักรยานยนต รถ
ยนต ฯลฯ 
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559/หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561/หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 0444 ลงวันที่ 25 มกราคม 2561/หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28
 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จายประจําปี พ.ศ.2563 ของ อปท. และหนังสือสั่งการตางๆ ที่
เกี่ยวข้อง
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ค่าวัสดุ รวม 295,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนรายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดย
สภาพ เปนวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและ
อะไหล ที่ใช้ในการปฏิบัติงานของกองชาง เชน เก้าอี้
พลาสติก เครื่องคิดเลข เครื่องเจาะ
กระดาษ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ เทปกาว ลวดเย็บ
กระดาษ ซองเอกสาร น้ําหมึกปริ้นท ไม้บรรทัด สมุดประวัติข้า
ราชการ สิ่งพิมพที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ ตะแกรงวาง
เอกสาร น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ 
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559/หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561/หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 0444 ลงวันที่ 25 มกราคม 2561/หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28
 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จายประจําปี พ.ศ.2563 ของ อปท. และหนังสือสั่งการตางๆ ที่
เกี่ยวข้อง
- ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับ
ทบทวน ลําดับที่ 20 หน้าที่ 67
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเปนรายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดย
สภาพ เปนวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและ
อะไหล ที่ใช้ในการปฏิบัติงานของกองชาง เชน ฟิวส เทปพันสาย
ไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปลั๊ก
ไฟฟ้า สวิตซไฟฟ้า รีซีสเตอร ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ เบรก
เกอร ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟ้า เครื่องวัดกระแส
ไฟฟ้า ฯลฯ 
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559/หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561/หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 0444 ลงวันที่ 25 มกราคม 2561/หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28
 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จายประจําปี พ.ศ.2563 ของ อปท. และหนังสือสั่งการตางๆ ที่
เกี่ยวข้อง
- ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับ
ทบทวน ลําดับที่ 20 หน้าที่ 67
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วัสดุกอสร้าง จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเปนรายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดย
สภาพ เปนวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและ
อะไหล ที่ใช้ในการปฏิบัติงานของกองชาง เชน ปูน
ซีเมนต ทราย อิฐหรือซีเมนต
บล็อก กระเบื้อง สังกะสี  เลื่อย ค้อน ชะแลง ตะปู เหล็ก
เส้น แปรงทาสี ฯลฯ 
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559/หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561/หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 0444 ลงวันที่ 25 มกราคม 2561/หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28
 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จายประจําปี พ.ศ.2563 ของ อปท. และหนังสือสั่งการตางๆ ที่
เกี่ยวข้อง
- ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับ
ทบทวน ลําดับที่ 20 หน้าที่ 67

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนรายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดย
สภาพ เปนวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและ
อะไหล ที่ใช้ในการปฏิบัติงานของกองชาง เชน กระจกโค้ง
มน แผงหยุดตรวจสามเหลี่ยม กรวยจราจร ยางรถยนต ล้อ
รถ อะไหลเครื่องยนต ฯลฯ 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559/หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561
/หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 25
 มกราคม 2561/หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2563 ของ อปท
. และหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับ
ทบทวน ลําดับที่ 20 หน้าที่ 67
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนรายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดย
สภาพ เปนวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและ
อะไหล ที่ใช้ในการปฏิบัติงานของกองชาง เชน น้ํามันเชื้อ
เพลิง แก๊สหุงต้ม น้ํามันเบนซิน น้ํามันเครื่อง น้ํามันจารบี ฯลฯ 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559/หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561
/หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 25
 มกราคม 2561/หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2563 ของ อปท
. และหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับ
ทบทวน ลําดับที่ 20 หน้าที่ 67

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเปนรายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดย
สภาพ เปนวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและ
อะไหล ที่ใช้ในการปฏิบัติงานของกองชาง เชน ป้าย ขาตั้ง
กล้อง พูกัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร ฟิลมสไลด แถบบันทึกเสียง
หรือภาพ ฯลฯ 
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559/หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561/หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 0444 ลงวันที่ 25 มกราคม 2561/หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28
 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จายประจําปี พ.ศ.2563 ของ อปท. และหนังสือสั่งการตางๆ ที่
เกี่ยวข้อง
- ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับ
ทบทวน ลําดับที่ 20 หน้าที่ 67
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนรายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดย
สภาพ เปนวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและ
อะไหล ที่ใช้ในการปฏิบัติงานของกองชาง เชน ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร เทปบันทึกข้อมูล กระดาษตอ
เนื่อง เมนบอรด แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ เมมโมรี่
ซิป เมาส อุปกรณบันทึกข้อมูล ฯลฯ
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559/หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561/หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 0444 ลงวันที่ 25 มกราคม 2561/หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28
 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จายประจําปี พ.ศ.2563 ของ อปท. และหนังสือสั่งการตางๆ ที่
เกี่ยวข้อง
- ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับ
ทบทวน ลําดับที่ 20 หน้าที่ 67
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งบลงทุน รวม 150,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 30,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนรายจายเพื่อซอมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของ
ครุภัณฑขนาดใหญ เชน เครื่องจักรกล ยานพาหนะ ฯลฯ ซึ่งไม
รวมถึงคาซอมบํารุงตามปกติหรือคาซอมกลาง 
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561/หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 0444 ลงวันที่ 25 มกราคม 2561/หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28
 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จายประจําปี พ.ศ. 2563 ของ อปท. และหนังสือสั่งการตางๆ ที่
เกี่ยวข้อง
- ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับ
ทบทวน ลําดับที่ 19 หน้าที่ 67

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 120,000 บาท
คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายให้แกเอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภาย
นอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งกอสร้าง

รายจายเพื่องานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานกอสร้าง จํานวน 120,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายให้แกเอกชน
นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งกอสร้าง(รายจาย
เพื่องานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานกอสร้าง) 
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561/หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 0444 ลงวันที่ 25 มกราคม 2561/หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28
 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จายประจําปี พ.ศ. 2563 ของ อปท. และหนังสือสั่งการตางๆ ที่
เกี่ยวข้อง
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 200,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 200,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการจัดนิทรรศการร้านสินค้างานมหกรรมอาหารและของดี
อําเภอแมลาว

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อเปนคาใช้จายตางๆ ในการดําเนินกิจกรรมตามโครงการจัด
นิทรรศการร้านสินค้างานมหกรรมอาหารและของดี อ.แม
ลาว เชน คาตกแตงสถานที่ จัดทําร้านค้านิทรรศการ คาวัสดุ
อุปกรณ คาจ้างเหมา คากล้าไม้ ฯลฯ  
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันและการสงนักกีฬาเข้ารวม
แขงขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.2559/หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28
 มิถุนายน  2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จายประจําปี พ.ศ. 2563 ของ อปท. และหนังสือสั่งการตางๆ ที่
เกี่ยวข้อง
- ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับ
ทบทวน ลําดับที่ 1 หน้าที่ 70 

โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ตําบลปากอดํา จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อเปนคาใช้จายตางๆ ในการดําเนินกิจกรรมตามโครงการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอยตําบลปากอดํา เชน  คาจ้างเหมา คา
ตอบแทนวิทยากร คาอาหารกลางวัน อาหารวางและเครื่องดื่ม จัด
ทําป้ายประชาสัมพันธ คาวัสดุอุปกรณ คาเอกสารประกอบ ฯลฯ 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย คาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557/หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน  2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของ อปท
. และหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับ
ทบทวน ลําดับที่ 2 หน้าที่ 62
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โครงการประชาชนรวมใจต้านภัยยาเสพติด จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อเปนคาใช้จายตางๆ ในการดําเนินกิจกรรมตามโครงการ
ประชาชนรวมใจต้านภัยยาเสพติด  เชน คาตอบแทนวิทยากร คา
อาหารกลางวัน อาหารวางและเครื่องดื่ม จัดทําป้ายประชา
สัมพันธ คาวัสดุอุปกรณ คาเอกสารประกอบ ฯลฯ 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557/หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน  2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2563 ของ อปท. และ
หนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับ
ทบทวน ลําดับที่ 1 หน้าที่ 57

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้สูงอายุ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อเปนคาใช้จายตางๆ ในการดําเนินกิจกรรมตามโครงการแลก
เปลี่ยนเรียนรู้ผู้สูงอายุ  เชน คาตอบแทนวิทยากร คาอาหารกลาง
วัน อาหารวางและเครื่องดื่ม จัดทําป้ายประชาสัมพันธ คาวัสดุ
อุปกรณ คาเอกสารประกอบ ฯลฯ 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557/หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน  2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2563 ของ อปท. และ
หนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับ
ทบทวน ลําดับที่ 18 หน้าที่ 59
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โครงการสงเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อเปนคาใช้จายตางๆ ในการดําเนินกิจกรรมตามโครงการสง
เสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ  เชน คาตอบแทนวิทยากร คา
อาหารกลางวัน อาหารวางและเครื่องดื่ม จัดทําป้ายประชา
สัมพันธ คาวัสดุอุปกรณ คาเอกสารประกอบ ฯลฯ 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557/หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน  2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2563 ของ อปท. และ
หนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับ
ทบทวน ลําดับที่ 15 หน้าที่ 58

โครงการอบรมสงเสริมศักยภาพผู้พิการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อเปนคาใช้จายตางๆ ในการดําเนินกิจกรรมตามโครงการ
อบรมสงเสริมศักยภาพผู้พิการ  เชน คาตอบแทนวิทยากร คา
อาหารกลางวัน อาหารวางและเครื่องดื่ม จัดทําป้ายประชา
สัมพันธ คาวัสดุอุปกรณ คาเอกสารประกอบ ฯลฯ 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557/หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน  2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2563 ของ อปท. และ
หนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับ
ทบทวน ลําดับที่ 17 หน้าที่ 59
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โครงการอบรมสงเสริมอาชีพกลุมพัฒนาสตรี จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อเปนคาใช้จายตางๆ ในการดําเนินกิจกรรมตามโครงการ
อบรมสงเสริมอาชีพกลุมพัฒนาสตรี  เชน คาตอบแทนวิทยากร คา
อาหารกลางวัน อาหารวางและเครื่องดื่ม จัดทําป้ายประชา
สัมพันธ คาวัสดุอุปกรณ คาเอกสารประกอบ ฯลฯ 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557/หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน  2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2563 ของ อปท. และ
หนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับ
ทบทวน ลําดับที่ 8 หน้าที่ 57

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 215,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 215,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 180,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการแขงขันกีฬาประชาชนตําบลปากอดํา จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อเปนคาใช้จายตางๆ ในการดําเนินกิจกรรมตามโครงการแขง
ขันกีฬาประชาชนตําบลปากอดํา เชน คาจัดเตรียมสถานที่ ตกแตง
สถานที่ คาวัสดุอุปกรณ เงินรางวัล คาตอบแทนกรรมการ ฯลฯ 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันและการสงนักกีฬาเข้ารวม
แขงขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.2559/หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28
 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จายประจําปี พ.ศ. 2563 ของ อปท. และหนังสือสั่งการตางๆ ที่
เกี่ยวข้อง
- ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับ
ทบทวน ลําดับที่ 9 หน้าที่ 53
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โครงการจัดสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาระดับตางๆ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อเปนคาใช้จายตางๆ ในการดําเนินกิจกรรมตามโครงการจัด
สงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาระดับตางๆ เชน คาจ้าง
เหมารถ คาผู้ควบคุมหรือผู้ฝึกสอน คาวัสดุอุปกรณ คาใช้จายการ
ฝึกซ้อม คาอาหารและเครื่องดื่ม ฯลฯ 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันและการสงนักกีฬาเข้ารวม
แขงขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.2559/หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28
 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จายประจําปี พ.ศ. 2563 ของ อปท. และหนังสือสั่งการตางๆ ที่
เกี่ยวข้อง
- ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับ
ทบทวน ลําดับที่ 10 หน้าที่ 53

ค่าวัสดุ รวม 35,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 35,000 บาท

- ประเภทวัสดุกีฬา เพื่อจายเปนรายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพ เปนวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ
ประกอบและอะไหล ที่ใช้ในการปฏิบัติงานของกองการ
ศึกษาฯ อบต.  เชน ลูกฟุตบอล ตาขายกีฬา ลูกแชร
บอล ตะกร้อ นกหวีด นาฬิกาจับเวลา เสาตาขายกีฬา เสาตาขาย
วอลเลย หวงบาสเก็ตบอลเหล็กตาขายฯลฯ
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559/หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561/หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 0444 ลงวันที่ 25 มกราคม 2561/หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28
 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จายประจําปี พ.ศ.2563 ของ อปท. และหนังสือสั่งการตางๆ ที่
เกี่ยวข้อง
- ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับ
ทบทวน ลําดับที่ 20 หน้าที่ 67
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 100,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการสืบสานจัดงานประเพณีลอยกระทง จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อเปนคาใช้จายตางๆ ในการดําเนินกิจกรรมตามโครงการสืบ
สานจัดงานประเพณีลอยกระทง เชน คาตกแตงสถานที่ จ้างเหมา
ทําความสะอาด คาเชา คาติดตั้งรื้อถอน คาวัสดุอุปกรณ ฯลฯ 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันและการสงนักกีฬาเข้ารวม
แขงขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.2559/หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28
 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จายประจําปี พ.ศ.2563 ของ อปท. และหนังสือสั่งการตางๆ ที่
เกี่ยวข้อง
- ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับ
ทบทวน ลําดับที่ 5 หน้าที่ 52 

โครงการสืบสานจัดงานประเพณีสรงน้ําพระธาตุไชยสิทธิ์ หมูที่ 11 จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อเปนคาใช้จายตางๆ ในการดําเนินกิจกรรมตามโครงการสืบ
สานจัดงานประเพณีสรงน้ําพระธาตุไชยสิทธิ์ หมูที่ 11 เชน คา
ตกแตงสถานที่ จ้างเหมาทําความสะอาด คาเชา คาติดตั้งรื้อ
ถอน คาวัสดุอุปกรณ ฯลฯ 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันและการสงนักกีฬาเข้ารวม
แขงขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.2559/หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28
 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จายประจําปี พ.ศ.2563 ของ อปท. และหนังสือสั่งการตางๆ ที่
เกี่ยวข้อง
- ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับ
ทบทวน ลําดับที่ 4 หน้าที่ 52
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โครงการสืบสานจัดงานประเพณีสรงน้ําพระธาตุมณีนาถสันต้นมวง 
หมูที่ 3

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อเปนคาใช้จายตางๆ ในการดําเนินกิจกรรมตามโครงการสืบ
สานจัดงานประเพณีสรงน้ําพระธาตุมณีนาถสันต้นมวง หมูที่ 3
 เชน คาตกแตงสถานที่ จ้างเหมาทําความสะอาด คาเชา คาติดตั้ง
รื้อถอน คาวัสดุอุปกรณ ฯลฯ 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันและการสงนักกีฬาเข้ารวม
แขงขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.2559/หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28
 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จายประจําปี พ.ศ.2563 ของ อปท. และหนังสือสั่งการตางๆ ที่
เกี่ยวข้อง
- ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับ
ทบทวน ลําดับที่ 2 หน้าที่ 52

โครงการสืบสานจัดงานประเพณีสรงน้ําพระธาตุมหารัตนมงคลเจดีย 
หมูที่ 1

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อเปนคาใช้จายตางๆ ในการดําเนินกิจกรรมตามโครงการสืบ
สานจัดงานประเพณีสรงน้ําพระธาตุมหารัตนมงคลเจดีย หมูที่ 1
 เชน คาตกแตงสถานที่ จ้างเหมาทําความสะอาด คาเชา คาติดตั้ง
รื้อถอน คาวัสดุอุปกรณ ฯลฯ 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันและการสงนักกีฬาเข้ารวม
แขงขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.2559/หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28
 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จายประจําปี พ.ศ.2563 ของ อปท. และหนังสือสั่งการตางๆ ที่
เกี่ยวข้อง
- ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับ
ทบทวน ลําดับที่ 1 หน้าที่ 52
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โครงการสืบสานจัดงานประเพณีสรงน้ําพระธาตุหมอกมุงเมือง หมูที่ 
4

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อเปนคาใช้จายตางๆ ในการดําเนินกิจกรรมตามโครงการสืบ
สานจัดงานประเพณีสรงน้ําพระธาตุหมอกมุงเมือง หมูที่ 4 เชน คา
ตกแตงสถานที่ จ้างเหมาทําความสะอาด คาเชา คาติดตั้งรื้อ
ถอน  คาวัสดุอุปกรณ ฯลฯ 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันและการสงนักกีฬาเข้ารวม
แขงขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.2559/หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28
 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จายประจําปี พ.ศ.2563 ของ อปท. และหนังสือสั่งการตางๆ ที่
เกี่ยวข้อง
- ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับ
ทบทวน ลําดับที่ 3 หน้าที่ 52

โครงการสืบสานจัดงานประเพณีหลอเทียนพรรษา จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อเปนคาใช้จายตางๆ ในการดําเนินกิจกรรมตามโครงการสืบ
สานจัดงานประเพณีหลอเทียนพรรษา เชน คาตกแตงสถานที่ จ้าง
เหมาทําความสะอาด คาเชา คาติดตั้งรื้อถอน  คาวัสดุ
อุปกรณ ฯลฯ 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันและการสงนักกีฬาเข้ารวม
แขงขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.2559/หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28
 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จายประจําปี พ.ศ.2563 ของ อปท. และหนังสือสั่งการตางๆ ที่
เกี่ยวข้อง
- ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับ
ทบทวน ลําดับที่ 7 หน้าที่ 52
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โครงการอบรมคุณธรรมนําชีวิต จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อเปนคาใช้จายตางๆ ในการดําเนินกิจกรรมตามโครงการ
อบรมคุณธรรมนําชีวิต เชน คาตอบแทนวิทยากร คาอาหารกลาง
วัน อาหารวางและเครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณ ฯลฯ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557/หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2563 ของ อปท. และ
หนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับ
ทบทวน ลําดับที่ 8 หน้าที่ 52

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รวม 4,960,000 บาท

งบลงทุน รวม 4,960,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 4,960,000 บาท
คาชดเชยผลอาสิน

เงินชดเชยคางานสิ่งกอสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (คาK) จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินชดเชยคางานสิ่งกอสร้างตามสัญญาแบบปรับ
ราคาได้ (คาK) ตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0214.2/ว 1984
 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2544 เรื่อง การพิจารณาแก้ไขปัญหาการ
ชดเชยคางานกอสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K) และ
หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริ
หารพัสุดภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว
 110 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561
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อาคารตาง ๆ

โครงการกอสร้างอาคารคัดแยกและเก็บขยะ จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อจายเปนคากอสร้างอาคารคัดแยกและเก็บขยะ อบต.ปากอ
ดํา หมูที่ 1 บ้านโปงมอญ ต.ปากอดํา อ.แมลาว จ.เชียงราย ขนาด
กว้าง 6.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร สูง 5.00 เมตร หรือมีพื้นที่
อาคารไมน้อยกวา 120.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ
แปลนและรายการที่กําหนดของ อบต.ปากอดํา   
- เปนไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก อปท. พ.ศ.2542 มาตรา 16 (4)/หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28
 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จายประจําปี พ.ศ.2563 ของ อปท. และหนังสือสั่งการตางๆ ที่
เกี่ยวข้อง
- ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน
 ลําดับที่ 3 หน้าที่ 62

โครงการกอสร้างอาคารอเนกประสงคฌาปนสถาน หมูที่ 11 จํานวน 600,000 บาท

- เพื่อจายเปนคากอสร้างอาคารอเนกประสงคฌาปนสถาน หมู
ที่ 11 บ้านสันหนองบัว ต.ปากอดํา อ.แมลาว จ.เชียงราย ขนาด
กว้าง 6.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร สูง 5.00 เมตร หรือมีพื้นที่
อาคารไมน้อยกวา 120.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ
แปลนและรายการที่กําหนดของ อบต.ปากอดํา   
- เปนไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก อปท. พ.ศ.2542 มาตรา 16 (4)/หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28
 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จายประจําปี พ.ศ.2563 ของ อปท. และหนังสือสั่งการตางๆ ที่
เกี่ยวข้อง
- ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 4/2563 ลําดับที่ 39 หน้าที่ 6
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โครงการกอสร้างอาคารอเนกประสงคฌาปนสถาน หมูที่ 3 จํานวน 600,000 บาท

- เพื่อจายเปนคากอสร้างอาคารอเนกประสงคฌาปนสถาน หมูที่ 3
 บ้านต้นมวง ต.ปากอดํา อ.แมลาว จ.เชียงราย ขนาดกว้าง 6.00
 เมตร ยาว 20.00 เมตร สูง 5.00 เมตร หรือมีพื้นที่อาคารไมน้อย
กวา 120.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการ
ที่กําหนดของ อบต.ปากอดํา   
- เปนไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก อปท. พ.ศ.2542 มาตรา 16 (4)/หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28
 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จายประจําปี พ.ศ.2563 ของ อปท. และหนังสือสั่งการตางๆ ที่
เกี่ยวข้อง
- ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับ
ทบทวน ลําดับที่ 12 หน้าที่ 41

โครงการกอสร้างอาคารอเนกประสงคฌาปนสถาน หมูที่ 5 จํานวน 600,000 บาท

- เพื่อจายเปนคากอสร้างอาคารอเนกประสงคฌาปนสถาน หมูที่ 5
 บ้านแมผง ต.ปากอดํา อ.แมลาว จ.เชียงราย ขนาดกว้าง 6.00
 เมตร ยาว 20.00 เมตร สูง 5.00 เมตร หรือมีพื้นที่อาคารไมน้อย
กวา 120.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการ
ที่กําหนดของ อบต.ปากอดํา   
- เปนไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก อปท. พ.ศ.2542 มาตรา 16 (4)/หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28
 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จายประจําปี พ.ศ.2563 ของ อปท. และหนังสือสั่งการตางๆ ที่
เกี่ยวข้อง
- ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับ
ทบทวน ลําดับที่ 25 หน้าที่ 42
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โครงการกอสร้างอาคารอเนกประสงคประจําหมูบ้าน หมูที่ 4 จํานวน 650,000 บาท

- เพื่อจายเปนคากอสร้างอาคารอเนกประสงคประจําหมูบ้าน หมู
ที่ 4 บ้านธาตุขี้เหล็ก ต.ปากอดํา อ.แมลาว จ.เชียงราย ขนาด
กว้าง 6.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร สูง 5.00 เมตร หรือมีพื้นที่
อาคารไมน้อยกวา 120.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ
แปลนและรายการที่กําหนดของ อบต.ปากอดํา   
- เปนไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก อปท. พ.ศ.2542 มาตรา 16 (4)/หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28
 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จายประจําปี พ.ศ.2563 ของ อปท. และหนังสือสั่งการตางๆ ที่
เกี่ยวข้อง
- ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับ
ทบทวน ลําดับที่ 19 หน้าที่ 42

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างถนน คสล. ซอย 10 หมูที่ 1 จํานวน 230,000 บาท

- เพื่อจายเปนคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 10 หมู
ที่ 1 บ้านโปงมอญ ต.ปากอดํา อ.แมลาว จ.เชียงราย ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 215.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
ผิวจราจรไมน้อยกวา 860.00 ตารางเมตร ชนิดไมมีไหลทาง ราย
ละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่กําหนดของ อบต.ปากอ
ดํา   
- เปนไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก อปท. พ.ศ.2542 มาตรา 16 (2) (4)/หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28
 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จายประจําปี พ.ศ.2563 ของ อปท. และหนังสือสั่งการตางๆ ที่
เกี่ยวข้อง
- ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่
 4/2563 ลําดับที่ 2 หน้าที่ 2

โครงการกอสร้างระบบประปาหมูบ้าน หมูที่ 2 จํานวน 600,000 บาท

โครงการกอสร้างระบบประปาหมูบ้าน หมูที่ 6 จํานวน 650,000 บาท
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โครงการกอสร้างรั้ว อบต.ปากอดํา จํานวน 400,000 บาท

- เพื่อจายเปนคากอสร้างรั้ว อบต.ปากอดํา อ.แมลาว จ
.เชียงราย ขนาดความยาว 260 เมตร สูง 1.50 เมตร รายละเอียด
ตามแบบแปลนและรายการที่กําหนดของ อบต.ปากอดํา   
- เปนไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก อปท. พ.ศ.2542 มาตรา 16 (4)/หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28
 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จายประจําปี พ.ศ.2563 ของ อปท. และหนังสือสั่งการตางๆ ที่
เกี่ยวข้อง
- ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับ
ทบทวน ลําดับที่ 2 หน้าที่ 71

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง จํานวน 120,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง ซึ่ง
รวมถึงสิ่งตางๆ ที่ติดตรึงกับที่ดินและหรือสิ่งกอสร้าง เชน คาปรับ
ปรุงถนน ปรับปรุงระบบระบายน้ํา คาปรับปรุงสิ่งกอสร้าง
ตางๆ ฯลฯ
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่
 มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที1่6 กรกฎาคม 2556/หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28
 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จายประจําปี พ.ศ.2563 ของ อปท. และหนังสือสั่งการตางๆ ที่
เกี่ยวข้อง
- ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับ
ทบทวน ลําดับที่ 12 หน้าที่ 72
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 80,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 80,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการพัฒนาการบริหารจัดการศูนยถายทอดเทคโนโลยีการ
เกษตรประจําตําบล

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อเปนคาใช้จายตางๆ ในการดําเนินกิจกรรมตามโครงการ
พัฒนาการบริหารจัดการศูนยถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ประจําตําบล เชน  คาตอบแทนวิทยากร คาอาหารกลาง
วัน อาหารวางและเครื่องดื่ม จัดทําป้ายประชาสัมพันธ คาวัสดุ
อุปกรณ คาเอกสารประกอบ ฯลฯ 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557/หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2563 ของ อปท. และ
หนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับ
ทบทวน ลําดับที่ 2 หน้าที่ 60
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โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกัน กําจัดศัตรูพืชและโรคระบาด
ของสัตว

จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อเปนคาใช้จายตางๆ ในการดําเนินกิจกรรมตามโครงการ
อบรมให้ความรู้การป้องกัน กําจัดศัตรูพืชและโรคระบาดของ
สัตว เชน คาตอบแทนวิทยากร คาอาหารกลางวัน อาหารวางและ
เครื่องดื่ม จัดทําป้ายประชาสัมพันธ คาวัสดุอุปกรณ คาเอกสาร
ประกอบ ฯลฯ 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557/หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2563 ของ อปท. และ
หนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับ
ทบทวน ลําดับที่ 1 หน้าที่ 60

ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนรายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดย
สภาพ เปนวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและ
อะไหล ที่ใช้ในการปฏิบัติงานของสํานักงานปลัด อบต. เชน สปริง
เกลอร จอบหมนุ กระชัง อุปกรณในการขยายพันธพืช ผ้าใบหรือ
ผ้าพลาสติก ปุย ยาป้องกันและกําจัดศัตรูพืชและสัตว พืชและ
สัตว วัสดุเพาะชํา ฯลฯ 
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด
 ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559/หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561/หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 0444 ลงวันที่ 25 มกราคม 2561/หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28
 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จายประจําปี พ.ศ.2563 ของ อปท. และหนังสือสั่งการตางๆ ที่
เกี่ยวข้อง
- ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับ
ทบทวน ลําดับที่ 20 หน้าที่ 67
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งานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้ รวม 70,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 70,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการกอสร้างฝายชะลอน้ํากักเก็บความชุมชื้น จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อเปนคาใช้จายตางๆ ในการดําเนินการตามโครงการกอสร้าง
ฝายชะลอน้ํากักเก็บความชุมชื้น เพื่อฟนฟูสภาพบริเวณต้นน้ํา
ลําธาร ให้เปนแหลงเก็บกักน้ําของราษฎรในท้องถิ่น เชน คาป้าย
โครงการ-ป้ายประชาสัมพันธ คาวัสดุอุปกรณในการสร้างฝาย คา
จ้างแรงงานในการสร้างฝาย ฯลฯ
- เปนไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก อปท. พ.ศ.2542 มาตรา 16 (24)/หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28
 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จายประจําปี พ.ศ.2563 ของ อปท. และหนังสือสั่งการตางๆ ที่
เกี่ยวข้อง
- ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับ
ทบทวน ลําดับที่ 2 หน้าที่ 63

โครงการตามแนวพระราชดําริฯ รวมใจปลูกปา จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อเปนคาใช้จายตางๆ ในการดําเนินกิจกรรมตามโครงการตาม
แนวพระราชดําริฯ รวมใจปลูกปา เชน คากล้าไม้พันธุไม้ จัดทํา
ป้ายประชาสัมพันธ คาวัสดุอุปกรณ  ฯลฯ 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก อปท. พ.ศ.2542 มาตรา 16 (24)/หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28
 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จายประจําปี พ.ศ.2563 ของ อปท. และหนังสือสั่งการตางๆ ที่
เกี่ยวข้อง
- ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับ
ทบทวน ลําดับที่ 1 หน้าที่ 63
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โครงการปรับปรุงภูมิทัศนสิ่งแวดล้อม จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อเปนคาใช้จายตางๆ ในการดําเนินกิจกรรมโครงการปรับปรุง
ภูมิทัศนสิ่งแวดล้อม เชน คาจัดสถานที่ คารื้อถอน คากล้าไม้พันธุ
ไม้ คาจัดทําป้ายประชาสัมพันธ คาวัสดุอุปกรณ ฯลฯ 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก อปท. พ.ศ.2542 มาตรา 16 (24)/หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28
 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จายประจําปี พ.ศ.2563 ของ อปท. และหนังสือสั่งการตางๆ ที่
เกี่ยวข้อง
- ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับ
ทบทวน ลําดับที่ 1 หน้าที่ 62

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 730,240 บาท

งบกลาง รวม 730,240 บาท
งบกลาง รวม 730,240 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อสงเปนเงินสมทบกองทุนประกันสังคมในอัตราร้อยละห้าของ
คาจ้างพร้อมกับหักคาจ้างของพนักงานจ้าง สงเปนเงินสมทบใน
อัตราเดียวกัน
- เปนไปตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 และแก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2558/หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28
 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จายประจําปี พ.ศ.2563 ของ อปท. และหนังสือสั่งการตางๆ ที่
เกี่ยวข้อง
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เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 3,200 บาท

- เพื่อจายเปนเงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทน ในอัตราร้อย
ละ 0.2 ของคาตอบแทนพนักงานจ้าง อบต.ปากอดํา
- เปนไปตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561/หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ 
มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2563
 ของ อปท. และหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวข้อง

เบี้ยยังชีพผู้ปวยเอดส จํานวน 270,000 บาท

- เพื่อจายเปนการสนับสนุนการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผู้ปวยโรค
เอดส ให้แกผู้ปวยเอดสที่แพทยได้รับรองและทําการวินิจฉัย
แล้ว โดยผู้ปวยเอดสมีสิทธิจะได้รับเบี้ยยังชีพคนละ 500 บาทตอ
คน จํานวน 45 คน รวม 12 เดือน 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการจายเงินสงเคราะหเพื่อ
การยังชีพขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548/หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28
 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จายประจําปี พ.ศ.2563 ของ อปท. และหนังสือสั่งการตางๆ ที่
เกี่ยวข้อง
- ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับ
ทบทวน ลําดับที่ 3 หน้าที่ 61 
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สํารองจาย จํานวน 149,590 บาท

- เพื่อสํารองจายในกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือบรรเทา
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเปนสวนรวม และการป้องกัน
บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน เชน การป้องกันและแก้ไข
ปัญหาอุทกภัย น้ําปาไหลหลาก แผนดินถลม แผนดินไหว ภัย
แล้ง ภัยหนาว วาตภัย อัคคีภัย ไฟปาและหมอกควัน ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายเพื่อชวย
เหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ของ อปท. พ.ศ.2560 และแก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561/หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28
 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จายประจําปี พ.ศ.2563 ของอปท. และหนังสือสั่งการตางๆ ที่
เกี่ยวข้อง
- ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับ
ทบทวน ลําดับที่ 9 หน้าที่ 69

รายจายตามข้อผูกพัน

การสมทบเงินระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น จํานวน 70,000 บาท

- เพื่อจายเงินสมทบเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้อง
ถิ่น อบต.ปากอดํา ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกัน
สุขภาพแหงชาติ ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ 2557 เรื่อง การกําหนด
หลักเกณฑเพื่อสนับสนุนให้องคกรปกครองสวนท้องถิ่นดําเนินการ
และบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพื้นที่ พ.ศ.2557
- เปนไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก อปท. พ.ศ.2542 มาตรา 16 (19)/หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28
 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จายประจําปี พ.ศ.2563 ของอปท. และหนังสือสั่งการตางๆ ที่
เกี่ยวข้อง
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เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น (กบท.) จํานวน 157,450 บาท

- เพื่อจายเปนเงินสมทบเข้ากองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
สวนท้องถิ่น (กบท.) ของพนักงานสวนตําบล อบต.ปากอดํา 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ.2546 ข้อ 8/หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28
 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จายประจําปี พ.ศ.2563 ของอปท. และหนังสือสั่งการตางๆ ที่
เกี่ยวข้อง
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