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รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า 
สมัยสามัญ สมัยท่ีสาม   ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕62 

วันพฤหัสบดี ที่ 15 เดือน สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕6๒  เวลา ๐๙.3๐ น. 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า 

ผู้เข้าประชุม 

ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
๑ นายอินตา สุวรรณการ ประธานสภาเทศบาล อินตา  สุวรรณการ  
2 นายฐาณัฐพงษ์ อินศรี รองประธานสภาเทศบาล ฐาณัฐพงษ์  อินศรี  
3 นายอินถา  มะโนคํา สมาชิกสภาเทศบาล อินถา  มะโนคํา  
4 นางดา ริมทอง สมาชิกสภาเทศบาล ดา  ริมทอง  
5 นายบุญสอน  ปงรังษี สมาชิกสภาเทศบาล บุญสอน  ปงรังษี  
6 นายกิตติพิชญ์ มะโนคํา สมาชิกสภาเทศบาล กิตติพิชญ์ มะโนคํา  
7 นายสุคํา  สุวรรณ์ สมาชิกสภาเทศบาล สุคํา สุวรรณ์  
8 นายสมเกียรติ หวายคํา เลขานุการสภาเทศบาล สมเกียรติ หวายคํา  

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 ว่าที่ร้อยตรีดํารงศักดิ์ ขวัญชัย นายกเทศมนตรีตําบลป่าก่อดํา ดํารงศักดิ์ ขวัญชัย  
2 นายสมชาย ขวัญชัย รองนายกเทศมนตรีตําบลป่าก่อดํา สมชาย ขวัญชัย  
3 นายอานนท์  วงษารัตน์ รองนายกเทศมนตรีตําบลป่าก่อดํา อานนท์  วงษารัตน์  
4 นายตา  ภิราษร ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ตา  ภิราษร  
5 นายประสงค์  เมืองมูล  ปลัดเทศบาล ประสงค์  เมืองมูล  
6 นางวาสนา  นันตะกูล ผู้อํานวยการกองการศึกษา วาสนา  นันตะกูล  
7 นายณัฎฐสิทธิ์  เครือวงค์ ผู้อํานวยการกองช่าง ณัฎฐสิทธิ์  เครือวงค์  
8 นายพิชัย  พรมสี หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง พิชัย  พรมสี  
9 นายวิรัตน์ หนุ่มรักชาติ หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ วิรัตน์ หนุ่มรักชาติ  

10 นางมลิกา  เกตุแก้ว หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง มลิกา  เกตุแก้ว  
11 นายพินิจพล  พรมวงค์ ครู คศ.1 รักษาการ ผอ.สถานศึกษา นายพินิจพล  พรมวงค์  
12 นางสาวรัตติกาล  แสนอินทร์ นักจัดการงานทั่วไป รัตติกาล  แสนอินทร์  
13 นายณัฐฤทธิ์  ไชยมงคล นักวิเคราะห์นโยบายฯ ณัฐฤทธิ์  ไชยมงคล  
14 นายถวิล  เมืองสิงห์ จพง.ป้องกันฯ ถวิล  เมืองสิงห์  
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ครบองค์ประชุม เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.3๐ น. 

นายพินิจพล เมื่อครบองค์ประชุม เรียนเชิญประธานสภาเทศบาลตําบลป่าก่อดําจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย    
เพ่ือเปิดการประชุมครับ 

ประธานสภา ก่อนอ่ืนขอสวัสดีสมาชิกสภาเทศบาลตําบลป่าก่อดําทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมสภาในวันนี้ รวมถึง
ทางฝ่ายผู้บริหาร ผู้อํานวยการกอง ข้าราชการในเทศบาลตําบลป่าก่อดํา ที่ได้เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาล
ตําบลป่าก่อดํา สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 1 ประจําปี ๒๕๖๒ วันพฤหัสบดี ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2562                          
เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตําบลป่าก่อดํา 

ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่อง  ที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ประธานสภา    1.1 บันทึกข้อความ ที่ ชร 54401/๕๒๕  ลงวันที่   สิงหาคม  256๒  เรื่อง การมอบหมายให้
เป็นผู้อภิปราย ชี้แจงและแถลง แทน เรียนประธานสภาเทศบาลตําบลป่าก่อดํา ตามที่ เทศบาลตําบลป่าก่อดํา อําเภอ
แม่ลาว จังหวัดเชียงราย จะได้มีการประชุมสภาเทศบาลตําบลป่าก่อดํา สมัยสามัญ สมัยที่สาม  ครั้งที่ 1 ขึ้น ในวัน
พฤหัสบดี  ที่ 15 เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕62 ณ ห้องประชุม สํานักงานเทศบาลตําบลป่าก่อดํา ชั้น 3 นั้น 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้ วยข้อบั งคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๗              
(แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔)  
 ข้อ ๕๖ ญัตติหรือคําแปรญัตติใดที่ถึงวาระพิจารณาในที่ประชุมแล้ว ถ้าผู้เสนอหรือผู้แปรญัตติไม่ขอ
อภิปรายหรือไม่อยู่ในที่ประชุมสภาท้องถิ่น ให้ถือว่าได้ถอนญัตตินั้น ถ้าผู้บริหารเป็นผู้เสนอญัตติหรือผู้แปรญัตติตาม
วรรคหนึ่ง ผู้บริหารอาจมอบหมายเป็นหนังสือให้รองผู้บริหารท้องถิ่น เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ที่ปรึกษาผู้บริหาร
ท้องถิ่นเป็นผู้อภิปราย  ชี้แจงหรือแถลงแทนก็ได้ ดังนั้น จึงมอบหมายผู้ที่ทําหน้าที่เป็นผู้อภิปราย ชี้แจงและแถลง
แทนดังนี้  ๑.เรื่อง การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 วาระที่  1 
ขั้นรับหลักการ 

1.1 มอบนายสมชาย    ขวัญชัย       รองนายกเทศมนตรีตําบลป่าก่อดํา 
1.2  มอบนายประสงค์   เมืองมูล      ปลัดเทศบาล 
1.3  มอบนางวาสนา    นันตะกูล     ผู้อํานวยการกองการศึกษา 
1.4  มอบนายสมศักดิ์    นันทะชัย    ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
1.5  มอบนายณัฎฐสิทธิ์  เครือวงค์    ผู้อํานวยการกองช่าง 
1.6  มอบนางมลิกา      เกตุแก้ว       หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง  
1.7  มอบนายวิรัตน์     หนุ่มรักชาติ       หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ 

 

      2.เรื่อง พิจารณาเรื่องการโอนงบประมาณ ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕62 ญัตติขอโอนงบประมาณรายจ่ายฯ  

          2.1 มอบนายสมชาย     ขวัญชัย            รองนายกเทศมนตรีตําบลป่าก่อดํา 
            2.2 มอบนายณัฎฐสิทธิ์  เครือวงค์    ผู้อํานวยการกองช่าง 

               ดังนั้น จึงมอบหมายให้คณะผู้บริหารเทศบาลตําบลป่าก่อดํา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เป็นผู้อภิปราย ชี้แจง   
และแถลงแทนโดยสามารถให้รายละเอียดที่เกี่ยวข้องต่อสภาเทศบาลตําบลป่าก่อดําได้  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ
และพิจารณาดําเนินการต่อไปขอแสดงความนับถือ ว่าที่ร้อยตรีดํารงศักดิ์ ขวัญชัย นายกเทศมนตรีตําบลป่าก่อดํา  
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ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
2.1 การประชุมสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจ าปี         

พ.ศ. 256๒  วัน พฤหัสบด ีที่ 23 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 256๒ 

ประธานสภา  ตามที่ฝ่ายเลขานุการสภาเทศบาลฯ ได้ส่งรายงานการประชุมให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านได้
ตรวจสอบก่อนวันประชุมแล้วตั้งแต่วันที่ ๙  สิงหาคม  2562  มีสมาชิกสภาเทศบาลฯหรือผู้เข้าร่วม
ประชุมท่านใดจะเปลี่ยนแปลงเนื้อหาหรือข้อความใดในรายงานการ เพ่ือให้สมาชิกทุกท่านได้ตรวจทาน 
ก่อนที่จะเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ สมาชิกสภาท่านใดเห็นควรจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติมเชิญครับ  

นายสุค าฯ  เรียนประธานสภา สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายสุคํา  สุวรรณ์ สมาชิกสภา
เทศบาลตําบลป่าก่อดํา ขอแก้ไขเพ่ิมเติมหน้าที่ 1 ผู้เข้าร่วมการประชุม ลําดับที่ 4 นายณัฏฐสิทธิ์             
เครือวงค์ ตําแหน่งผู้อํานวยการกองช่าง แต่การลงลายมือชื่อเป็นนายเสงี่ยม เครือวงค์ ขอให้เป็นจาก             
นายเสงี่ยม เป็น นายณัฏฐสิทธิ์  ขอบคุณครับ 

ประธานสภา  ขอบคุณทาง สท.สุคํา สุวรรณ ขอแก้ไขจากนายเสงี่ยม เป็น นายณัฏฐสิทธิ์  เนื่องจากว่าสมาชิก
ทุกท่านได้รับรายงานการประชุมก่อนนี้แล้ว มีท่านใดจะแก้ไขเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ เชิญครับ เมื่อไม่มี ผมจะขอ
มติรับรองรายงานการประชุมโดยการยกมือ การประชุมสภาเทศบาลตําบลป่าก่อดํา สมัยสามัญ สมัยที่สอง 
ประจําปี พ.ศ. 256๒ วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 256๒ สมาชิกสภาท่านใดเห็นควรรับรองรายงานการ
ประชุม ขอมติโดยการยกมือเหนือศีรษะ  เชิญครับ 

มติที่ประชุม - รับรอง  8  เสียง , งดออกเสียง  -  คน  

ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่อง  เพื่อพิจารณา 

     3.๑  เรื่อง ญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓
วาระท่ี 1 ขั้นรับหลักการ 

ประธานสภา   ก่อนที่จะให้ทางผู้บริหารได้ดําเนินการเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๓ เชิญเลขานุการสภาได้ชี้แจงครับ 

เลขานุการฯ  เรียนประธานสภาเทศบาล กระผมนายสมเกียรติ หวายคํา ขออธิบายรายละเอียดระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที2่ และ 3) พ.ศ.2543  

ข้อ 9 เงินรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้จัดทําเป็นงบประมาณรายจ่าย  
ประจําปี และให้มีประมาณการรายรับประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีด้วย  

ข้อ 10 งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาจจําแนกเป็น งบประมาณ
รายจ่ายทั่วไป และงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ 

ข้อ 13 งบประมาณรายจ่ายทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วยรายจ่ายงบ กลาง 
และรายจ่ายตามแผนงาน  

ข้อ 14 รายจ่ายตามแผนงาน จําแนกเป็นสองลักษณะ คือ  
(1) รายจ่ายประจํา ประกอบด้วย (ก) หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจํา (ข) หมวดค่าจ้างชั่วคราว 
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(ค) หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (ง) หมวดค่าสาธารณูปโภค (จ) หมวดเงินอุดหนุน (ฉ) หมวด
รายจ่ายอื่น 

 
เลขานุการฯ (2) รายจ่ายเพ่ือการลงทุน ประกอบด้วย หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายละเอียด

ประเภทรายจ่ายงบกลาง หมวดรายจ่ายต่าง ๆ และเงินนอกงบประมาณให้เป็นไป  ตามที่กรมการปกครอง
กําหนด 

ข้อ 15 งบประมาณรายจ่ายซึ่งตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป หรือเงินประเภทอ่ืนที่ต้องนํามาตั้ง  
งบประมาณรายจ่าย ให้จําแนกลักษณะรายจ่ายตามข้อ 14 และให้ระบุประเภทของเงินนั้นคําชี้แจง 
ประมาณการรายรับ และงบประมาณรายจ่ายด้วย  

ข้อ 16 การตั้งงบประมาณรายจ่ายเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้กระทํา  
ตามท่ีมีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทยกําหนด 

ข้อ 17 ประมาณการรายรับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วยรายได้ซึ่งจําแนก เป็น  
(1) หมวดภาษีอากร  
(2) หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต  
(3) หมวดรายได้จากทรัพย์สิน  
(4) หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์  
(5) หมวดเงินอุดหนุน  
(6) หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 

รายละเอียดประเภทรายได้ ให้เป็นไปตามท่ีกรมการปกครองกําหนด  
ข้อ 18 รายละเอียดประเภทรายได้ และรายจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการของ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามที่กรมการปกครองกําหนด 
ข้อ 19 งบประมาณรายจ่ายจะกําหนดให้มีเงินสํารองจ่าย เพ่ือกรณีท่ีจําเป็นได้ตามความ 

เหมาะสม สําหรับการอนุมัติให้ใช้เงินสํารองจ่าย ให้เป็นอํานาจของคณะผู้บริหารท้องถิ่น  
ข้อ 20 งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมให้ตราเป็นงบประมาณรายจ่ายเช่นเดียวกับงบประมาณ 

รายจ่ายประจําปี 
ข้อ 22 ให้ใช้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแนวทางในการจัดทํา งบประมาณ 

ให้หัวหน้าหน่วยงานจัดทําประมาณการรายรับ และประมาณการรายจ่าย และให้หัวหน้า  หน่วยงานคลัง
รวบรวมรายการการเงินและสถิติต่าง ๆ ของทุกหน่วยงานเพ่ือใช้ประกอบการคํานวณขอตั้ง  งบประมาณ
เสนอต่อเจ้าหน้าที่งบประมาณ 

ข้อ 23 ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณทําการพิจารณาตรวจสอบ วิเคราะห์ และแก้ไขงบประมาณใน 
ชั้นต้น แล้วเสนอต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่น  

เมื่อคณะผู้บริหารท้องถิ่น ได้พิจารณาอนุมัติให้ตั้งงบประมาณยอดใดเป็นงบประมาณประจําปี แล้ว 
ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณรวบรวม และจัดทําเป็นร่างงบประมาณรายจ่ายเสนอต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่น อีก
ครั้งหนึ่ง เพ่ือคณะผู้บริหารท้องถิ่นได้นําเสนอต่อสภาท้องถิ่น ภายในวันที่ 15 สิงหาคม ตามที่ระทรวง
มหาดไทยว่าข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2544) 
หมวด 3 ญัตติ 

ข้อ ๔๕ ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระแต่ที่ประชุมสภา
ท้องถิ่น จะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้ ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่น
หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นจํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่ง ในสามของจํานวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ 
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เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระ รวดเดียวแล้ว การพิจารณาวาระที่สองนั้นให้
ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการ
แปรญัตติ 

 
เลขานุการฯ ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ และในการพิจารณาวาระที่ 

สอง ให้กําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการ
แห่งร่าง ข้อบัญญัติงบประมาณนั้น 

ข้อ ๔๖ คําอนุมัติหรือไม่อนุมัติร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นชั่วคราว ให้ทําเป็นร่างข้อบัญญัติอนุมัติให้ใช้ 
ข้อบัญญัติชั่วคราว 

การพิจารณาร่างข้อบัญญัติตามวรรคหนึ่ง ให้ดําเนินการเช่นเดียวกับการพิจารณาร่างข้อบัญญัติ  
ท้องถิ่นท่ีไม่ใช่ร่างข้อบัญญัติงบประมาณ 

ข้อ ๔๗ ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นปรึกษาในหลักการ 
แห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินั้นหรือไม่ หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่น  
ประสงค์จะอภิปราย ห้ามไม่ให้ลงมติก่อนที่สมาชิกสภาท้องถิ่นได้อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแล้ว  

 เพ่ือประโยชน์แก่การพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง สภาท้องถิ่นจะให้คณะกรรมการ 
สภาท้องถิ่น พิจารณาก่อนรับหลักการก็ได้ 

ประธานสภา  ขอบคุณเลขานุการสภา ได้ชี้แจงระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 254๗                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 ญัตติข้อ ๔๕ ดําเนินการถูกต้องตามขั้นตอน ภายในระยะเวลาที่
กําหนด ลําดับต่อไปจะให้ท่านนายกเทศมนตรีตําบลป่าก่อดํา เสนอรายละเอียดเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 256๓ ตลอดจนแนวนโยบายที่จะดําเนินการในงบประมาณหรือฝ่าย
บริหารจะมอบหมายให้ผู้ใดชี้แจงแถลงการณ์แทน เชิญครับ 

ว่าที่ ร.ต. ด ารงศักดิ์ฯ เรียนประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาลตําบลป่าก่อดํา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน บัดนี้
ถึงเวลาที่ทางคณะผู้บริหารขอเทศบาลตําบลป่าก่อดํา จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจําปี พ.ศ. 256๓ ต่อสภาเทศบาลตําบลป่าก่อดํา ในโอกาสนี้คณะผู้บริหารเทศบาลตําบลป่าก่อดํา        
จึงขอชี้แจงให้ประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านได้ทราบถึงสถานการณ์คลัง ตลอดจนหลักการ
และแนวการดําเนินการในปี พ.ศ.256๓ โดยในรายละเอียดขอมอบให้รองนายกนายสมชาย ขวัญชัย          
ได้ชี้แจงตามลําดับต่อไปครับ 

นายสมชายฯ   เรียนประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาลตําบลป่าก่อดํา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 

1. สถานะการคลัง  

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ณ วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2552 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้  

 1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 31,946,971.22 บาท 

 1.1.2 เงินสะสม จํานวน 20,835,743.61 บาท  

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 11,363,052.50 บาท  

1.1.4 รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จํานวน 1 โครงการ                 
รวม 499,000.00 บาท 
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   1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จํานวน 27 โครงการ รวม 51,826.62 
บาท  

1.2 เงินกู้คงค้าง จํานวน 2,631,325.00 บาท 

 

นายสมชายฯ  2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2562 ณ วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2562 

 (1) รายรับจริง จํานวน 44,804,702.92 บาท ประกอบด้วย  

หมวดภาษีอากร  จํานวน 1,185,756.54 บาท หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ
ใบอนุญาต  จํานวน 258,237.00 บาท หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จํานวน 240,889.29 บาท หมวด
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จํานวน  0.00 บาท หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จํานวน 
188,380.00 บาท หมวดรายได้จากทุน จํานวน 0.00 บาท หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 
18,837,968.09 บาท หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 1 24,093,462.00 บาท  

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 152,490.00 บาท 

 (3) รายจ่ายจริง จํานวน 34,810,133.00 บาท ประกอบด้วย งบกลาง  จํานวน 
8,647,214.16 บาท งบบุคลากร จํานวน 12,520,830.74 บาท งบดําเนินงาน จํานวน 
12,815,288.10 บาท  งบลงทุน จํานวน 200,300.00 บาท งบรายจ่ายอ่ืน จํานวน 0.00 บาท             
งบเงินอุดหนุน จํานวน 626,500.00 บาน  

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 98,490.00 
บาท               

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท  

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท  

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จํานวน 0.00 บาท 

 

 

รายจา่ยจริงป ี2561 ประมาณการ ป ี2562 ประมาณการ ป ี2563

งบกลาง 10,850,382.02 11,260,186.00 12,723,783.00
งบบุคลากร 13,397,623.37 18,535,436.00 19,231,693.00
งบด าเนินงาน 14,936,715.78 14,939,678.00 17,976,024.00
งบลงทุน 716,407.94 6,273,400.00 6,099,700.00
งบรายจ่ายอืน่ 11,000.00 12,000.00 12,000.00
งบเงินอดุหนุน 701,520.00 979,300.00 956,800.00

40,613,649.11 52,000,000.00 57,000,000.00
40,613,649.11 52,000,000.00 57,000,000.00

รวมจา่ยจากงบประมาณ
รวม

ค าแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจา่ยประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563

รายจา่ย
จา่ยจากงบประมาณ
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รายรับจริง ป ี 2561

1,153,730.83
1,438,718.10

267,692.48
63,746.00

2,923,887.41

22,010,397.11
22,010,397.11

23,176,403.00
23,176,403.00
48,110,687.52

รวมรายได้ทีร่ัฐบาลอุดหนุนใหอ้งค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ิน 27,750,155.00 33,990,175.00
รวม 52,000,000.00 57,000,000.00

รายได้ทีร่ัฐบาลอุดหนุนใหอ้งค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ิน
หมวดเงินอดุหนุนท่ัวไป 27,750,155.00 33,990,175.00

หมวดภาษจีัดสรร 21,441,765.00 21,441,745.00
รวมรายได้ทีร่ัฐบาลเก็บแลว้จัดสรรใหอ้งค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ิน 21,441,765.00 21,441,745.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 2,808,080.00 1,568,080.00
รายได้ทีร่ัฐบาลเก็บแลว้จัดสรรใหอ้งค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ิน

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 289,000.00 289,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 13,000.00 13,000.00

หมวดภาษอีากร 1,140,000.00 900,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 1,366,080.00 366,080.00

ประมาณการ ป ี2562 ประมาณการ ป ี2563
รายได้จัดเก็บเอง

เทศบาลต าบลป่ากอ่ด า
อ าเภอแมล่าว  จังหวัดเชียงราย

ค าแถลงงบประมาณ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

      

  บันทึกหลักการและเหตุผล     
ประกอบร่างเทศบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ของ เทศบาลตําบลป่าก่อดํา 

อําเภอแม่ลาว  จังหวัดเชียงราย 
        

ด้าน ยอดรวม 
ด้านบริหารทั่วไป   
  แผนงานบริหารงานทั่วไป 12,634,759 
  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 700,000 
ด้านบริการชุมชนและสังคม   
  แผนงานการศึกษา 19,247,738 
  แผนงานสาธารณสุข 3,447,220 
  แผนงานเคหะและชุมชน 467,100 
  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 205,000 
  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 390,000 
ด้านการเศรษฐกิจ   
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 7,184,400 
ด้านการด าเนนิงานอ่ืน   
  แผนงานงบกลาง 12,723,783 

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น 57,000,000 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563     

เทศบาลตําบลป่าก่อดํา 
อําเภอ แม่ลาว   จังหวัดเชียงราย 

        
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 57,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น  

 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

 
งานบริหารทั่วไป รวม 9,947,009 บาท 

 
  

งบบุคลากร รวม 7,152,209 บาท 
 

   
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,624,640 บาท 

 
   

เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 695,520 บาท 
 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนของนายกเทศมนตรี เดือนละ 27,600 บาท ต้ัง
ไว้ 331,200 บาท  
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนของรองนายกเทศมนตรี เดือน
ละ 15,180 บาท จํานวน 2 คน ตั้งไว้ 364,320 บาท ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป) 

      

 
   

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท 
 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายกเทศมนตรี เดือน
ละ 4,000 บาท ตั้งไว้ 48,000 บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งรองนายกเทศมนตรี เดือน
ละ 3,000 บาท จํานวน 2 คน ตั้งไว้ 72,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป) 

      

 
   

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท 
 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี เดือน
ละ 4,000 บาท ตั้งไว้ 48,000 บาท  
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษรองนายกเทศมนตรี เดือน
ละ 3,000 บาท จํานวน 2 คน ตั้งไว้ 72,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป) 

      

 
   

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล 

จํานวน 198,720 บาท 

 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของเลขานุการนายกเทศมนตรี
เดือนละ 9,660 บาท ตั้งไว้ 115,920 บาท  
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
เดือนละ 6,900 บาท ตั้งไว้ 82,800 บาท ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป) 

      

 
   

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 1,490,400 บาท 
 

      
  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของสมาชิกสภาเทศบาล เดือน

ละ 9,660 บาท ตั้วไว้ 1,159,200 บาท  
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- เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของรองประธานสภา
เทศบาล เดือนละ 12,420 บาท ตั้งไว้ 149,040 บาท  
 - เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของประธานสภาเทศบาล เดือน
ละ 15,180 บาท ตั้งไว้ 182,160 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏ
ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป) 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 4,527,569 บาท 

 
   

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,952,629 บาท 
 

      
  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล จํานวน 9 อัตรา พร้อมทั้งเงิน

ปรับปรุงเงินเดือนประจําปี ตั้งไว้ 2,952,629 บาท ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป) 

      

 
   

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 207,000 บาท 
 

      
  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง ปลัดเทศบาล หัวหน้าสํานัก

ปลัดเทศบาล และหัวหน้าฝ่ายอํานวยการ ตั้งไว้ 207,000 บาท ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป) 

      

 
   

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 232,920 บาท 
 

      
  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจํา จํานวน 1 อัตรา พร้อมทั้ง

เงินปรับปรุงค่าจ้างประจําปี ตั้งไว้ 232,920 บาท ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป) 

      

 
   

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 989,760 บาท 
 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 5 อัตรา ต้ัง
ไว้ 665,760 บาท  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 3 อัตรา ต้ัง
ไว้ 324,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป งานบริหารทั่วไป) 

      

 
   

เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 145,260 บาท 
 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ จํานวน 5 อัตรา ตั้งไว้ 109,260 บาท  
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพพนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 3 อัตรา ต้ัง
ไว้ 36,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป งานบริหารทั่วไป) 

      

 
  

งบด าเนินงาน รวม 2,572,800 บาท 
 

   
ค่าตอบแทน รวม 398,800 บาท 

 
   

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 60,000 บาท 
 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าประโยชน์ตอบแทนอ่ืนสําหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็น
กรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) ตามผลการประเมินและหลักเกณฑ์ท่ี
กําหนด 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการต่างๆ เช่น คณะกรรมการ
สอบ แข่งขัน คณะกรรมการแปรญัตติ คณะกรรมการตรวจรายงานการ
ประชุมคณะกรรมการวิสามัญ ฯลฯ ตั้งไว้ 60,000 บาท  
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ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งาน
บริหารทั่วไป) 
- เป็นไปตาม 
1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท  0808.2/ว
1248 ลว 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ 

   
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 288,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน/เช่าซื้อบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล สํานัก
ปลัด ซึ่งมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ตามระเบียบฯเพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของ
พนักงานเทศบาลฯตามสิทธิที่จะได้รับ ตั้งไว้ 288,000บาท ตั้งจ่ายจาก
รายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป) 
- เป็นไปตาม 
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

      

 
   

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 50,800 บาท 
 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ของนายกเทศมนตรี พนักงาน
เทศบาล และลูกจ้างประจําตามสิทธิ ตั้งไว้ 50,800 บาท ตั้งจ่ายจาก
รายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป) 
- เป็นไปตาม 
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

      

 
   

ค่าใช้สอย รวม 1,307,000 บาท 
 

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

 
    

ค่าจ้างเหมาบริการ จํานวน 633,000 บาท 
 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่
ข่าวสาร วิทยุ กระจายเสียง ประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ โรงมหรสพ
โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ค่าแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจัดทําวารสาร
เทศบาลตําบลป่าก่อดํา หรือสื่อพิมพ์ต่างๆ ฯลฯ 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการในการช่วยงานด้านทําเอกสาร, ช่วยงาน
ป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย, ช่วยงานบันทึกข้อมูล,ช่วยงานพัฒนา
ชุมชน, ช่วยงานระบบ คอมพิวเตอร์, ช่วยงานประชาสัมพันธ์, ค่าจ้างเหมา
ทําความสะอาดอาคาร, ค่าจ้างเหมาดูแลสวนสาธารณะ ต้นไม้, ค่าจ้าง
ดูแลรักษาอาคารสถานที่ราชการ, ค่าจ้างในการเก็บข้อมูล, ค่าแปล
เอกสาร, ค่าเย็บเล่มเข้าปกหนังสือ, ค่าทําประกันภัย
รถยนต์ รถจักรยานยนต์ จ้างเหมาหรือเช่าเครื่องมือเกี่ยวกับกิจการของ
เทศบาล และค่าบริการที่จําเป็นอื่นๆ ของเทศบาล ฯลฯ 
ตั้งไว้ 633,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 628,000 บาท ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป 5,000 บาท (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งาน
บริหารทั่วไป) 
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- เป็นไปตาม 
1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท  0808.2/ว
1248 ลว 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ 

    
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จํานวน 36,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 
ตั้งไว้ 36,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป 36,000 บาท (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหาร
ทั่วไป) 
- เป็นไปตาม 
1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท  0808.2/ว
1248 ลว 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ 

      

 
   

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 35,000 บาท 
 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่า
ใช้ จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรองรวมทั้งค่าบริการ และค่าใช้จ่าย
อ่ืน ซึ่งจําเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการรับรอง และค่าบริการ เพ่ือเป็นค่า
รับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มานิเทศงาน ตรวจงาน เยี่ยม
ชมหรือทัศนศึกษาดูงานเทศบาลตําบลป่าก่อดํา ค่าเลี้ยงรับรองในการ
ประชุมสภาท้องถิ่น ฯลฯ 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธี วันสําคัญทางศาสนา พิธีการทาง
ศาสนา งานประเพณีท้องถิ่น หรือวันสําคัญของชาติ เช่น วันวิสาขบูชา วัน
ปิยมหาราช  วันแม่แห่งชาติ ฯลฯ เช่น ค่าพวงมาลา ค่าถวายอาหารพระ
และค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้อง ฯลฯ ตั้งไว้ 35,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป) 
- เป็นไปตาม 
1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท  0808.2/ว
1248 ลว 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ 

      

 
   

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ       
 

    
ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้ง จํานวน 400,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้ง นายกเทศมนตรี และสภา
เทศบาล เทศบาลตําบลป่าก่อดํา โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการ
การเลือกตั้งท้องถิ่น ผู้อํานวยการการเลือกตั้งท้องถิ่น คณะกรรมการและ
เจ้าหน้าที่ท่ีประจําหน่วยเลือก ต้ัง คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่นับ
คะแนน ค่าตอบแทนและค่าปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการของ
เจ้าหน้าที่ ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าป้าย ค่าถ่ายเอกสาร ค่าแบบพิมพ์  
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ค่าฝึก อบรม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่าย
อ่ืนๆ ฯลฯ ตั้งไว้ 400,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏ
ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป) 
- เป็นไปตาม  
1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท  0808.2/ว
1248 ลว 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ 

    
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร จํานวน 100,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียน เบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่า
พาหนะค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ
ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบินค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ เกี่ยวกับการไปฝึกอบรม
สัมมนาศึกษาดูงาน ฯลฯ ของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรีและ
สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง ทุก
ตําแหน่ง ตั้งไว้ 100,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป) 
- เป็นไปตาม  
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557  

      

 
    

โครงการจัดทําแผนชุมชน แผนพัฒนา เทศบาลตําบลป่าก่อดํา จํานวน 12,000 บาท 
 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดทําโครงการแผนชุมชน แผนพัฒนาเทศบาลตําบลป่า
ก่อดํา เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารและ
เครื่องดื่ม และค่าใช้ จ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง ฯลฯ ตั้งไว้ 12,000 บาท ต้ัง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งาน
บริหารทั่วไป) 
- เป็นไปตาม 
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.
2559 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตําบลป่าก่อดํา (พ.ศ.2561-
2565) หน้า 12 ลําดับที่ 4  

      

 
    

โครงการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเทศบาลตําบลป่า
ก่อดํา 

จํานวน 10,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของเทศบาลตําบลป่าก่อดํา เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง ฯลฯ ต้ัง
ไว้ 10,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป) 
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- เป็นไปตาม 
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.
2559 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตําบลป่าก่อดํา (พ.ศ.2561-
2565) หน้า 3 ลําดับที่ 3 

    
โครงการวันท้องถิ่นไทย จํานวน 6,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดทําโครงการวันท้องถิ่นไทย เช่น ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง ฯลฯ ตั้งไว้ 6,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏ
ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป) 
- เป็นไปตาม 
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.
2559 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตําบลป่าก่อดํา (พ.ศ.2561-
2565) หน้า 12 ลําดับที่ 3 

      

 
   

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 75,000 บาท 
 

      

  - เพ่ือจ่ายค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม วัสดุครุภัณฑ์ รถ
ส่วนกลาง กล้อง CCTV ฯลฯ ของสํานักปลัด ที่ชํารุดเสียหาย ต้ัง
ไว้ 75,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป) 
- เป็นไปตาม 
1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท  0808.2/ว
1248 ลว 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ 

      

 
   

ค่าวัสดุ รวม 277,000 บาท 
 

   
วัสดุสํานักงาน จํานวน 70,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงานในกิจการเทศบาล เช่น กระดาษโร
เนียว หมึกโรเนียว กระดาษไข แฟ้ม กุญแจ แผ่นป้ายชื่อ
สํานักงาน กระดาน บอร์ดชานอ้อย ตรายาง แบบพิมพ์ น้ําดื่ม ฯลฯ   
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ค่าบอกรับวารสาร ค่า
หนังสือพิมพ์ นิตยสารท้องถิ่น ประกาศราชกิจจานุเบกษาผู้นํา
ท้องถิ่น ฯลฯ  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแบบพิมพ์งานทะเบียนราษฎร ต้ัง
ไว้ 70,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงาน
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บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป) 
- เป็นไปตาม 
1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท  0808.2/ว
1248 ลว 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ 

   
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 2,500 บาท 

 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น สายไฟ หลอดไฟ  และ
อุปกรณ์ที่เก่ียวข้อง ฯลฯ ตั้งไว้ 2,500 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป) 
- เป็นไปตาม 
1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท  0808.2/ว
1248 ลว 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ 

      

 
   

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท 
 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น คูเลอร์ ถังแก๊ส กระติก
น้ํา ที่นอน มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน ผ้าห่ม มีด กระทะ
ไฟฟ้า ถ้วย ชาม ช้อน แก้วน้ํา ฯลฯ ตั้งไว้ 10,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป) 
- เป็นไปตาม 
1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท  0808.2/ว
1248 ลว 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ 

      

 
   

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 10,000 บาท 
 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ แม่
แรง คีมล็อค กระจกโค้งมน กรวยจราจร ฯลฯ ตั้งไว้ 10,000 บาท ต้ัง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งาน
บริหารทั่วไป) 
- เป็นไปตาม 
1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท  0808.2/ว
1248 ลว 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประ
มาณะมาณ 

      

 
   

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 130,000 บาท 
 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ํามัน
ดีเซล เบนซิน น้ํามันเครื่อง น้ํากลั่น ฯลฯ สําหรับใช้กับรถยนต์หมายเลข
ทะเบียน บธ 5232 เชียงราย , กม 7291 เชียงราย รถจักรยานยนต์
หมายเลขทะเบียน ขษธ 845 เชียงราย , รถยนต์บรรทุกน้ําหมายเลข
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ทะเบียน บธ 4342 เชียงราย , เครื่องตัดหญ้า ฯลฯ ของสํานักปลัด ต้ัง
ไว้ 130,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป) 
- เป็นไปตาม 
1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท  0808.2/ว
1248 ลว 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ 

   
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 10,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ และวัสดุอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้อง เช่น แอลกอฮอร์ สําลี ผ้าพันแผล น้ํายาต่างๆ ฯลฯ ต้ัง
ไว้ 10,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป) 
- เป็นไปตาม 
1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท  0808.2/ว
1248 ลว 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประ
มาณะมาณ 

      

 
   

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 2,500 บาท 
 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น แบตเตอรี่ใส่กล้อง
ถ่ายรูป ค่าอัดรูป ม้วนเทปมินิดีวีดี (Mini DVD) อุปกรณ์ประกอบและต่อ
พ่วงสําหรับกล้องถ่ายรูปดิจิตอลและวัสดุอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง ฯลฯ ต้ัง
ไว้ 2,500 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป) 
- เป็นไปตาม 
1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท  0808.2/ว
1248 ลว 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ 

      

 
   

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท 
 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกปริ้นเตอร์ กระดาษไข
คอมพิวเตอร์ แผ่นดิสก์ แผ่นซีดี และวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ ฯลฯ ต้ัง
ไว้ 30,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป) 
- เป็นไปตาม 
1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท  0808.2/ว
1248 ลว 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ 

      

 
   

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 12,000 บาท 
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  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง และวัสดุอ่ืนๆที่
เกี่ยวข้อง ฯลฯ ตั้งไว้ 12,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป) 
- เป็นไปตาม 
1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท  0808.2/ว
1248 ลว 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ 

      

 
   

ค่าสาธารณูปโภค รวม 590,000 บาท 
 

   
ค่าไฟฟ้า จํานวน 480,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของสํานักงานเทศบาลเทศบาลตําบลป่าก่อ
ดํา ศูนย ์ศตส.อปพร.เทศบาลตําบลป่าก่อดํา, ตลาดกลางเทศบาลตําบล
ป่าก่อดํา ศูนย์บริการประชาชน ฯลฯ ตั้งไว้ 480,000 บาท ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป) 
- เป็นไปตาม 
1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท  0808.2/ว
1248 ลว 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ 

      

 
   

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 45,000 บาท 
 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับโทรศัพท์ของสํานักงาน
เทศบาล ฯลฯ ตั้งไว้ 45,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏ
ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป) 
- เป็นไปตาม 
1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท  0808.2/ว
1248 ลว 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ  

      

 
   

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 36,000 บาท 
 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้
ไปรษณีย์ ค่าส่งพัสดุ หรือบริการไปรษณีย์อ่ืน ๆ ฯลฯ ต้ัง
ไว้ 36,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป) 
- เป็นไปตาม 
1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท  0808.2/ว
1248 ลว 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ 
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ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 29,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้
อินเทอร์เน็ต (INTERNET) ตําบล ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซด์ ค่าสื่อสารอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้อง ฯลฯ ตั้งไว้ 29,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป) 
- เป็นไปตาม 
1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท  0808.2/ว
1248 ลว 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ 

      

 
  

งบลงทุน รวม 165,000 บาท 
 

   
ค่าครุภัณฑ ์ รวม 165,000 บาท 

 
   

ครุภัณฑ์สํานักงาน       
 

    
เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น จํานวน 18,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่ง
เอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น 
1) หมายถึงเครื่อง Facsimile หรือ โทรภาพ 
2) ความเร็วในการส่งเอกสารไม่เกินกว่า 6 วินาทีต่อแผ่น 
3) ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดส่งเอกสารขั้นต่ํา 
จํานวน 1 เครื่อง ตั้งไว้ 18,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป) 
- เป็นไปตาม 
1. บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือน ธันวาคม 2561  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตําบลป่าก่อดํา (พ.ศ.2561-
2565) หน้า 143 ลําดับที่ 6 

      

 
   

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่       
 

    
เครื่องขยายเสียงแบบเคลื่อนที่ จํานวน 10,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องขยายเสียงแบบเคลื่อนที่ ราคาตาม
ท้องตลาด (เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์) จํานวน 1 เครื่อง ตั้งไว้ 10,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป) 
- เป็นไปตาม  
1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท  0808.2/ว
1248 ลว 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ 
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808/
ว 1989 ลว 22 มิถุนายน 2552 เรื่อง การตั้งงบประมาณเพ่ือการ
จัดซื้อครุภัณฑ์และรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตําบลป่าก่อดํา  

      

 



~ 18 ~ 
 

(พ.ศ.2561-2565) หน้า 148 ลําดับที่ 20 

   
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง       

 
    

ชุดดับไฟป่า จํานวน 100,000 บาท 
 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ ชุดดับไฟป่า ราคาตามท้องตลาด (เนื่องจากเป็น
ครุภัณฑ์ที่ไม่มีกําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์) จํานวน 10 ชุด ตั้งไว้ 100,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป) 
- เป็นไปตาม 
1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท  0808.2/ว
1248 ลว 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ 
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808/
ว 1989 ลว 22 มิถุนายน 2552 เรื่อง การตั้งงบประมาณเพ่ือการ
จัดซื้อครุภัณฑ์และรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตําบลป่าก่อดํา (พ.ศ.2561-
2565) หน้า 147 ลําดับที่ 15  

      

 
   

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์       
 

    
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล จํานวน 22,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกน
หลัก (4 core) จํานวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือ
ดีกว่า ดังนี้ 
1) ในกรณีที่มีหน่วยความจํา แบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 2.2 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้าน
กราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 10 แกน หรือ 
2) ในกรณีที่มีหน่วยความจําแบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 1.6 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณ
นาฬิกาได้ในกรณีท่ีต้องใช้ความ สามารถในการประมวลผลสูง 
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อย
กว่า 8 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 1TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 120 GB จํานวน 1 หน่วย 
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และ
มีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB  2.0 หรือดีกว่า  
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ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบ
เครือข่าย (Network interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ
ดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-
Fi (IEEE 802.11b,g,n,ac) และ Bluetooth 
จํานวน 1 เครื่อง  ตั้งไว้ 22,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป) 
- เป็นไปตาม 
1. เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับ
เดือนมีนาคม 2562  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตําบลป่าก่อดํา (พ.ศ.2561-
2565) หน้า 141 ลําดับที่ 3  

        
 

      
 

    
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ส ี จํานวน 15,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิด
เลเซอร์ หรือ LED สี 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer , Copier , Scanner ภายใน
เครื่องเดียวกัน 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้า
ต่อนาที (ppm) 
- มีความเร็วในการพิมพ์สีสําหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อ
นาท ี(ppm) 
- มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 256 MB 
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา และสี) ได้ 
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) 
- สามารถถ่ายสําเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดํา 
- สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สําเนา 
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อย
กว่า1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบ
เครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Bese-T หรือ
ดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้
สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b,g,n) ได้ 
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น 
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- สามารถใช้ได้กับ A4 , Letter , Legal และ Custom 
จํานวน 1 เครื่อง ตั้งไว้ 15,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป) 
- เป็นไปตาม 
1. เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับ
เดือนมีนาคม 2562  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตําบลป่าก่อดํา (พ.ศ.2561-
2565) หน้า 144 ลําดับที่ 9 

        
 

      
 

  
งบรายจ่ายอ่ืน รวม 12,000 บาท 

 
   

รายจ่ายอ่ืน รวม 12,000 บาท 
 

   
รายจ่ายอื่น       

 
    

โครงการสํารวจความพึงพอใจ จํานวน 12,000 บาท 
 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าสํารวจความพึงพอใจของผู้บริการของเทศบาลตําบลป่า
ก่อดํา หรือค่าสํารวจอื่นเกี่ยวกับกิจการเทศบาลตําบลป่าก่อดําฯลฯ ต้ัง
ไว้ 12,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป) 
- เป็นไปตาม 
1. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตําบลป่าก่อดํา (พ.ศ.2561-
2565) หน้า 3 ลําดับที่ 4 

      

 
  

งบเงินอุดหนุน รวม 45,000 บาท 
 

   
เงินอุดหนุน รวม 45,000 บาท 

 
   

เงินอุดหนุนส่วนราชการ       
 

    

โครงการจัดกิจกรรมเทิด พระเกียรติและถวายสดุดี เนื่องในวโรกาสวันคล้าย
วันสวรรคตของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (งานทานหาแม่ฟ้า
หลวง) 

จํานวน 2,500 บาท 

 

      

  - เพ่ือสนับสนุนโครงการจัดกิจกรรมเทิด พระเกียรติและถวายสดุดี เนื่อง
ในวโรกาสวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราช
ชนนี (งานทานหาแม่ฟ้าหลวง) ตั้งไว้ 2,500 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป) 
- เป็นไปตาม 
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตําบลป่าก่อดํา (พ.ศ.2561-
2565) หน้า 14 ลําดับที่ 17 

      

 
    

โครงการจัดกิจกรรมเทิด พระเกียรติและถวายสดุดีเนื่องในวันคล้ายวันพระ
ราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (งานพิธีไหว้สาแม่ฟ้าหลวง) 

จํานวน 4,000 บาท 
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  - เพ่ือสนับสนุนโครงการจัดกิจกรรมเทิด พระเกียรติและถวายสดุดีเนื่องใน
วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (งานพิธี
ไหว้สาแม่ฟ้าหลวง) ตั้งไว้ 4,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป) 
- เป็นไปตาม 
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตําบลป่าก่อดํา (พ.ศ.2561-
2565) หน้า 15 ลําดับที่ 18 

      

 
    

โครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ และถวายสดุดี เนื่องในวโรกาสวันเฉลิม
พระชนม์พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี 

จํานวน 5,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือสนับสนุนโครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ และถวายสดุดี เนื่อง
ในวโรกาสวันเฉลิมพระชนม์พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ต้ัง
ไว้ 5,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป) 
- เป็นไปตาม 
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตําบลป่าก่อดํา (พ.ศ.2561-
2565) หน้า 15 ลําดับที่ 20 

      

 
    

โครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและถวายสดุดีเนื่องในวโรกาสวันคล้ายวัน
เฉลิมพระชนม์พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

จํานวน 7,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือสนับสนุนโครงการจัดกิจกรรมเทิด พระเกียรติและถวายสดุดีเนื่องใน
วโรกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนม์พรรษาพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว ตั้งไว้ 7,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป) 
- เป็นไปตาม 
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตําบลป่าก่อดํา (พ.ศ.2561-
2565) หน้า 15 ลําดับที่ 24 

      

 
    

โครงการจัดกิจกรรมวันปิยมหาราช จํานวน 1,500 บาท 
 

      

  - เพ่ือสนับสนุนโครงการจัดกิจกรรมวันปิยมหาราช ตั้งไว้ 1,500 บาท ต้ัง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งาน
บริหารทั่วไป) 
- เป็นไปตาม 
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตําบลป่าก่อดํา (พ.ศ.2561-
2565) หน้า 16 ลําดับที่ 25 
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โครงการดําเนินการและสนับสนุนการดําเนินงานจัดกิจกรรมมวลชน อําเภอ
แม่ลาว 

จํานวน 15,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือสนับสนุน โครงการดําเนินการและสนับสนุนการดําเนินงานจัด
กิจกรรมมวลชน อําเภอแม่ลาว ตั้งไว้ 15,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป) 
- เป็นไปตาม 
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตําบลป่าก่อดํา (พ.ศ.2561-
2565) หน้า 15 ลําดับที่ 22 

      

 
    

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการซ้อมแผนเตรียมรับอุบัติเหตุหมู่และสาธารณภัย 
อําเภอแม่ลาว 

จํานวน 10,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือสนับสนุนโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการซ้อมแผนเตรียมรับอุบัติเหตุ
หมู่และสาธารณภัย อําเภอแม่ลาว ตั้งไว้ 10,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป) 
- เป็นไปตาม 
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตําบลป่าก่อดํา (พ.ศ.2561-
2565) หน้า 8 ลําดับที่ 24 

      

 
 

งานบริหารงานคลัง รวม 2,687,750 บาท 
 

  
งบบุคลากร รวม 1,861,650 บาท 

 
   

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,861,650 บาท 
 

   
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,253,610 บาท 

 
      

  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล จํานวน 4 อัตรา พร้อมทั้งเงิน
ปรับปรุงเงินเดือน ประจําปี ตั้งไว้ จํานวน 1,253,610 บาท ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง)  

      

 
   

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 39,000 บาท 
 

      
  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองคลัง หัวหน้าฝ่าย

บริหารงานคลัง ตั้งไว้ 39,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏใน
แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง) 

      

 
   

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 216,000 บาท 
 

      
  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าจ้างประจํา ให้ลูกจ้างประจํา จํานวน 1 อัตรา พร้อม

ทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างประจําปี ตั้งไว้ 216,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง) 

      

 
   

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 305,040 บาท 
 

      
  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 2 อัตรา ต้ัง

ไว้ 305,040 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหาร
ทั่วไป งานบริหารงานคลัง) 
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เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 48,000 บาท 

 
      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าครองชีพพนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 2 อัตรา ต้ัง
ไว้ 48,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหาร
ทั่วไป งานบริหารงานคลัง) 

      

 
  

งบด าเนินงาน รวม 793,100 บาท 
 

   
ค่าตอบแทน รวม 178,000 บาท 

 
   

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท 
 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้างของเทศบาลฯ ต้ัง
ไว้ 5,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฎในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง) 
- เป็นไปตาม 
1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท  0808.2/ว
1248 ลว 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ 

      

 
   

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 132,000 บาท 
 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน/เช่าซื้อบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล กองคลัง ซ่ึง
มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ตามระเบียบฯเพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงาน
เทศบาลฯตามสิทธิที่จะได้รับ ตั้งไว้ 132,000 บาท ตั้งจ่ายจาก
รายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง)  
- เป็นไป 
1. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

      

 
   

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 41,000 บาท 
 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร พนักงานเทศบาลและ
ลูกจ้างประจํา ตามสิทธิ ตั้งไว้ 41,000 บาท ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏ
ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง) 
- เป็นไปตาม 
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

      

 
   

ค่าใช้สอย รวม 557,000 บาท 
 

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

 
    

ค่าจ้างเหมาบริการ จํานวน 221,000 บาท 
 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการในการช่วยงานด้านทําเอกสาร, ช่วยงาน
การเงิน, ช่วยงานพัสดุ, ช่วยงานจัดเก็บ ค่าจ้างในการเก็บข้อมูล, ค่าแปล
เอกสาร, ค่าเย็บเล่มเข้าปกหนังสือ, ค่าทําประกันภัยรถจักรยานยนต์ที่ใช้
ในราชการ, จ้างเหมาหรือเช่าเครื่องมือเกี่ยวกับกิจการของเทศบาล จ้าง
เหมาทําป้ายประชาสัมพันธ์ และค่าบริการที่จําเป็นอ่ืนๆ ฯลฯ  
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ของกองคลัง ตั้งไว้ 221,000  บาท ตั้งจ่ายจาก
รายได้ 216,000 บาท และตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุ่น
ทั่วไป 5,000 บาท (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงาน
คลัง)  
- เป็นไปตาม 
1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท  0808.2/ว
1248 ลว 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ 

    
ค่าธรรมเนียมในการโอนเงินฯ จํานวน 1,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมในการโอนเงินค่าใช้จ่ายในการซื้อตั๋วแลกเงิน
และค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆที่เก่ียวกับการโอนเงินจากธนาคารฯลฯ ต้ัง
ไว้ 1,000  บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)  
- เป็นไปตาม 
1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท  0808.2/ว
1248 ลว 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ 

      

 
   

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ       
 

    
ค่าเงินรางวัลในคดีจับกุมผู้กระทําความผิดตามกฎหมายจราจรทางบก พ.ศ. 
2534 

จํานวน 200,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าเงินรางวัลในคดีจับกุมผู้กระทําความผิดตามกฎหมาย
จราจรทางบก พ.ศ. 2534 ตั้งไว้ 200,000 บาท  ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)  
- เป็นไปตาม  
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินรางวัลในคดีจับกุม
ผู้กระทําความผิดตามกําหมายจราจรทางบก พ.ศ.2534 

      

 
    

ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร จํานวน 20,000 บาท 
 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียน เบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่า
พาหนะค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ
ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบินค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ เกี่ยวกับการไปฝึกอบรม
สัมมนาศึกษาดูงาน ฯลฯ ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา พนักงาน
จ้าง ทุกตําแหน่ง ตั้งไว้ 20,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง) 
- เป็นไปตาม  
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557  
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โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของเทศบาลตําบลป่าก่อดํา จํานวน 100,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดทําโครงการแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน ประจําปี 2563 ตั้งไว้ 100,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง) 
- เป็นไปตาม 
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.
2559 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตําบลป่าก่อดํา (พ.ศ.2561-
2565) หน้า 12 ลําดับที่ 1 

      

 
    

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ จํานวน 5,000 บาท 
 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดทําโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บ
รายได้ ประจําปี 2563 ตั้งไว้ 5,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง) 
- เป็นไปตาม 
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.
2559 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตําบลป่าก่อดํา (พ.ศ.2561-
2565) หน้า 13 ลําดับที่ 8 

      

 
   

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท 
 

      

  - เพ่ือจ่ายค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม วัสดุครุภัณฑ์ รถ
ส่วนกลาง ฯลฯ ของกองคลัง ที่ชํารุดเสียหาย ตั้งไว้ 10,000 บาท ต้ัง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งาน
บริหารงานคลัง) 
- เป็นไปตาม  
1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท  0808.2/ว
1248 ลว 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่าย 

      

 
   

ค่าวัสดุ รวม 36,100 บาท 
 

   
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษกระดาษ                
โรเนียว กระดาษไข หมึกโรเนียว หมึกลบไข แฟ้มเสนอ แฟ้มอ่อน เอกสาร
แบบพิมพ์งานการเงินและบัญชี ฯลฯ เอกสารแบบพิมพ์งานพัฒนาและ
จัดเก็บรายได้ เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบอนุญาต ต่าง ๆ ที่ใช้ในการจัดเก็บ
ภาษีของเทศบาลตําบลป่าก่อดํา ฯลฯ ตั้งไว้ 20,000 บาท ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงาน
คลัง) 
- เป็นไปตาม 
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1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท  0808.2/ว
1248 ลว 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ 

   
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 2,500 บาท 

 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น คูเลอร์ ถังแก๊ส กระติก
น้ํา ที่นอน มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน ผ้าห่ม มีด กะทะ
ไฟฟ้า ถ้วย ชาม ซ้อน แก้วน้ํา ฯลฯ ตั้งไว้ 2,500 บาท ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง) 
- เป็นไปตาม 
1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท  0808.2/ว
1248 ลว 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ 

      

 
   

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 3,600 บาท 
 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ํามัน
เบนซิน น้ํามันเครื่อง ฯลฯ เพ่ือใช้กับยานพาหนะของเทศบาล หมายเลข
ทะเบียน ฟ 6470 เชียงราย ตั้งไว้ 3,600 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง) 
- เป็นไปตาม 
1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท  0808.2/ว
1248 ลว 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ 

      

 
   

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท 
 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ เช่น หมึก
พิมพ์ ฮาร์ดดิส กระดาษไขคอมพิวเตอร์แผ่นดิสก์ แผ่นซีดี และวัสดุ
คอมพิวเตอร์ ต่าง ๆ ฯลฯ ตั้งไว้ 10,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง) 
- เป็นไปตาม 
1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท  0808.2/ว
1248 ลว 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ 

      

 
   

ค่าสาธารณูปโภค รวม 22,000 บาท 
 

   
ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 10,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับโทรศัพท์ของกอง
คลัง ฯลฯ ตั้งไว้ 10,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง) 
- เป็นไปตาม 
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1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท  0808.2/ว
1248 ลว 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ 

   
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 12,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้อินเทอร์เน็ต (INTERNET) ค่าเช่า
พ้ืนที่เว็บไซด์ ค่าสื่อสารอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง ฯลฯ ตั้งไว้ 12,000 บาท ต้ัง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งาน
บริหารงานคลัง) 
- เป็นไปตาม 
1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท  0808.2/ว
1248 ลว 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ 

      

 
  

งบลงทุน รวม 33,000 บาท 
 

   
ค่าครุภัณฑ ์ รวม 33,000 บาท 

 
   

ครุภัณฑ์สํานักงาน       
 

    
ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จํานวน 11,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน 
1) มีมือจับชนิดบิด 
2) มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชั้น 
3) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 
จํานวน 2 ใบ ตั้งไว้ 11,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏ
ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง) 
- เป็นไปตาม 
1. บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือน ธันวาคม 2561  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตําบลป่าก่อดํา (พ.ศ.2561-
2565) หน้า 151 ลําดับที่ 23 

      

 
   

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์       
 

    
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล จํานวน 22,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกน
หลัก (4 core) จํานวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือ
ดีกว่า ดังนี้ 
1) ในกรณีที่มีหน่วยความจํา แบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 2.2 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้าน
กราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 10 แกน หรือ 
2) ในกรณีที่มีหน่วยความจําแบบ Cache Memory รวมใน
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ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 1.6 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณ
นาฬิกาได้ในกรณีท่ีต้องใช้ความ สามารถในการประมวลผลสูง 
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อย
กว่า 8 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 1TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 120 GB จํานวน 1 หน่วย 
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และ
มีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB  2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อย
กว่า 3 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบ
เครือข่าย (Network interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ
ดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-
Fi (IEEE 802.11b,g,n,ac) และ Bluetooth 
จํานวน 1 เครื่อง ตั้งไว้ 22,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง) 
- เป็นไปตาม 
1. เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับ
เดือนมีนาคม 2562 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตําบลป่าก่อดํา (พ.ศ.2561-
2565) หน้า 148 ลําดับที่ 21 

  
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 
 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 700,000 บาท 
 

  
งบด าเนินงาน รวม 200,000 บาท 

 
   

ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท 
 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ       

 
    

ค่าตอบแทน อปพร. จํานวน 40,000 บาท 
 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ต้ัง
ไว้ 40,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในด้านบริหาร
ทั่วไปแผนงาน การรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
รักษาความสงบภายใน)  
- เป็นไปตาม 
1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท  0808.2/ว
1248 ลว 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
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งบประมาณ 

    
โครงการจัดงานวัน อปพร.เทศบาลตําบลป่าก่อดํา จํานวน 5,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานวัน อปพร. เทศบาลตําบลป่า
ก่อดํา เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารและ
เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง ฯลฯ ตั้งไว้ 5,000 บาท ตั้งจ่าย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในด้านบริหารทั่วไปแผนงาน การรักษา
ความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน)  
- เป็นไปตาม 
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.
2559 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตําบลป่าก่อดํา (พ.ศ.2561-
2565) หน้า 8 ลําดับที่ 18  

      

 
    

โครงการฝึกอบรมและซ้อมแผน อปพร.เทศบาลตําบลป่าก่อดํา จํานวน 10,000 บาท 
 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมและซ้อมแผน อป
พร. เทศบาลตําบลป่าก่อดํา เช่น ค่าจัดนิทรรศการค่าวัสดุ เครื่อง
เขียน และอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าเช่า
อุปกรณ์ต่างๆ ค่าของสมนาคุณ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่า อาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการฯ ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการฯ ฯลฯ ต้ัง
ไว้ 10,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในด้านบริหาร
ทั่วไปแผนงาน การรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
รักษาความสงบภายใน)  
- เป็นไปตาม 
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.
2559 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตําบลป่าก่อดํา (พ.ศ.2561-
2565) หน้า 7 ลําดับที่ 15 

      

 
    

โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) ในพื้นที่อําเภอแม่ลาว 

จํานวน 20,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ ค่า
สาธารณูปโภค รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ วัสดุ
สํานักงาน วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ วัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่
จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ ฯลฯ ตั้งไว้ 20,000 บาท ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในด้านบริหารทั่วไปแผนงาน การรักษาความ
สงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกีย่วกับการรักษาความสงบภายใน)  
- เป็นไปตาม 
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1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.
2559 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตําบลป่าก่อดํา (พ.ศ.2561-
2565) หน้า 13 ลําดับที่ 10 

    
โครงการอบรมวินัยจราจรภายในเขตเทศบาล จํานวน 20,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดทําโครงการอบรมวินัยจราจรภายในเขต
เทศบาล เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารและ
เครื่องดื่ม และค่าใช้ จ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง ฯลฯ ตั้งไว้ 20,000 บาท ต้ัง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาควาสงบภายใน) 
- เป็นไปตาม 
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.
2559 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตําบลป่าก่อดํา (พ.ศ.2561-
2565) หน้า 7 ลําดับที่ 11 

      

 
    

โครงการอบรมอปพร. (รุ่นจัดตั้งใหม่) จํานวน 105,000 บาท 
 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรม อปพร. (รุ่นจัดตั้งใหม่)  ต้ัง
ไว้ 105,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในด้านบริหาร
ทั่วไปแผนงาน การรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
รักษาความสงบภายใน)  
- เป็นไปตาม 
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.
2559 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม   
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตําบลป่าก่อดํา (พ.ศ.2561-
2565) หน้า 8 ลําดับที่ 21 

      

 
  

งบลงทุน รวม 500,000 บาท 
 

   
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 500,000 บาท 

 
   

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ       
 

    
โครงการติดตั้งกล้อง (CCTV) ภายในชุมชน หมู่ที่ 8 ต.ป่าก่อดํา อ.แม่ลาว จ.
เชียงราย 

จํานวน 500,000 บาท 

 

      

  - โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ภายในชุมชน หมู่ที ่8 ต.ป่าก่อ
ดํา อ.แม่ลาว จ.เชียงราย รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตําบลป่าก่อ
ดําเลขที่ 31/2562 ตั้งไว้ 500,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป (ปรากฎในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไป

      

 



~ 31 ~ 
 

เกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน) 
- เป็นไปตาม 
1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
2. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตําบลป่าก่อดํา (พ.ศ.2561-
2565) หน้า 6 ลําดับที่ 6 

แผนงานการศึกษา 
 

 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 

11,502,51
4 

บาท 

 
  

งบบุคลากร รวม 6,763,914 บาท 
 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 6,763,914 บาท 

 
   

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 4,757,394 บาท 
 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล จํานวน 17 อัตรา พร้อมทั้ง
เงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี ตั้งไว้ 4,757,394 บาท ตั้งจ่ายจาก
รายได้ 892,434 บาท และตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนตาม
วัตถุประสงค์ 3,864,960 บาท (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา) 

      

 
   

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 589,200 บาท 
 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองการศึกษา และ
ผู้อํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๑ (ป่าก่อดํา) และค่าวิทย
ฐานะ ตั้งไว้ 589,200 บาท ตั้งจ่ายจากรายได้ 42,000 บาท และตั้ง
จ่ายจากเงินอุดหนุนตามวัตถุประสงค์ 547,200 บาท (ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา) 

      

 
   

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,357,320 บาท 
 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 7 อัตรา ต้ัง
ไว้ 1,249,320 บาท ตั้งจ่ายจากรายได้ 1,130,880 บาท และตั้งจ่าย
จากเงินอุดหนุนตามวัตถุประสงค์ 118,440 บาท (ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)   
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 1 อัตรา ตั้งไว้  
108,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนตามวัตถุประสงค์ (ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)   

      

 
   

เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 60,000 บาท 
 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพพนักงานจ้างตามภารกิจ ต้ัง
ไว้ 48,000  บาท ตั้งจ่ายจากรายได้ ตั้งไว้ 24,000 บาท และตั้งจ่าย
จากเงินอุดหนุนตามวัตถุประสงค์ 24,000 บาท (ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)   
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพพนักงานจ้างทั่วไป ตั้งไว้ 12,000 บาท  
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนตามวัตถุประสงค์ (ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)   
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งบด าเนินงาน รวม 3,915,000 บาท 

 
   

ค่าตอบแทน รวม 108,000 บาท 
 

   
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 108,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน/เช่าซื้อบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล กอง
การศึกษา ซึ่งมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ตามระเบียบฯเพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่า
บ้านของพนักงานเทศบาลฯตามสิทธิที่จะได้รับ ตั้งไว้ 108,000 บาท ต้ัง
จ่ายจากเงินรายได้ 72,000 บาท และตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนตาม
วัตถุประสงค์ 36,000 บาท (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหาร
ทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา) 
- เป็นไปตาม 
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

      

 
   

ค่าใช้สอย รวม 3,187,500 บาท 
 

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

 
    

ค่าจ้างเหมาบริการ จํานวน 2,975,500 บาท 
 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการในการช่วยงานด้านทําเอกสาร , ช่วยงาน
ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษา , ช่วยงานส่งเสริมศาสนาวัฒนธรรม
กีฬาและนันทนาการ , ช่วยงานธุรการ , ช่วยงานศูนย์ไอทีซี , ช่วยงานการ
สอน , ค่าจ้างเหมาดูแลสวนสาธารณะต้นไม้ , ค่าจ้างเหมาทําความสะอาด
อาคาร , ค่าจ้างดูแลรักษาอาคารสถานที่ราชการ , ค่าจ้างในการเก็บ
ข้อมูล , ค่าทําประกันภัยรถรถจักรยานยนต์ที่ใช้ในราชการ , จ้างเหมา
หรือเช่าเครื่องมือเกี่ยวกับกิจการของเทศบาล และค่าบริการที่จําเป็น
อ่ืนๆ ของกองการศึกษาฯลฯ 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าปก เย็บเล่ม แผ่นพับ ใบปลิว ค่าโฆษณา
และสิ่งพิมพ์อ่ืนๆ ประชาสัมพันธ์ กองการศึกษาของเทศบาลตําบลป่าก่อ
ดํา ฯลฯ ตั้งไว้ 2,975,500 บาท ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ 2,973,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป 2,500 บาท (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา)  
- เป็นไปตาม 
1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท  0808.2/ว
1248 ลว 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ     

      

 
    

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จํานวน 36,000 บาท 
 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ปริมาณข้ันต่ํา
10,000 แผ่นต่อเดือน ตั้งไว้ 36,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา) 
- เป็นไปตาม 
1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท  0808.2/ว
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1248 ลว 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ       

 
    

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร จํานวน 50,000 บาท 
 

      

  - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร เพ่ือจ่าย
เป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน เบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่า
พาหนะ ค่าใช้จ่าย อ่ืนๆ เกี่ยวกับการไปฝึกอบรมสัมมนา ฯลฯ ของ
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และลูกจ้างชั่วคราว ต้ัง
ไว้ 50,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา) 
- เป็นไปตาม  
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

      

 
    

โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาในเขตเทศบาล จํานวน 6,000 บาท 
 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดใน
สถาน ศึกษาในเขตเทศบาล สําหรับครูแกนนําโรงเรียนละ 1 คนๆ
ละ 3,000 บาท และเจ้าหน้าที ่อปท.ๆ ละ 1 คนๆ ละ 3,000 บาท ต้ัง
ไว้ 6,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา) 
- เป็นไปตาม 
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.
2559 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตําบลป่าก่อดํา (พ.ศ.2561-
2565) หน้า 41 ลําดับที่ 103 

      

 
    

โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตําบลป่าก่อดํา จํานวน 50,000 บาท 
 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตําบลป่าก่อ
ดํา เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม ค่าอุปกรณ์
และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง ฯลฯ ตั้งไว้ 50,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา) 
- เป็นไปตาม 
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.
2559 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตําบลป่าก่อดํา (พ.ศ.2561-
2565) หน้า 34 ลําดับที่ 56 
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โครงการอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน จํานวน 10,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของกองการศึกษา เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์
ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องฯลฯ ต้ัง
ไว้ 10,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา) 
- เป็นไปตาม 
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.
2559 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตําบลป่าก่อดํา (พ.ศ.2561-
2565) หน้า 40 ลําดับที่ 98 

      

 
    

โครงฝึกอบรมทบทวนลูกเสือชาวบ้าน เทศบาลตําบลป่าก่อดํา จํานวน 10,000 บาท 
 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงฝึกอบรมทบทวนลูกเสือ
ชาวบ้าน เทศบาลตําบลป่าก่อดํา เช่น ค่าวิทยากร อุปกรณ์และค่าใช้จ่าย
อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง ฯลฯ ตั้งไว้ 10,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา) 
- เป็นไปตาม 
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.
2559 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตําบลป่าก่อดํา (พ.ศ.2561-
2565) หน้า 33 ลําดับที่ 48 

      

 
   

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท 
 

      

  - เพ่ือจ่ายค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม วัสดุครุภัณฑ์ รถ
ส่วนกลาง ฯลฯ ของกองการศึกษา ที่ชํารุดเสียหาย ต้ัง
ไว้ 50,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา) 
- เป็นไปตาม 
1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท  0808.2/ว
1248 ลว 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ 

      

 
   

ค่าวัสดุ รวม 107,500 บาท 
 

   
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท 

 
      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงาน กองการศึกษา, โรงเรียนผู้สูงอายุ
เทศบาลตําบลป่าก่อดํา และศูนย์เรียนรู้ชุมชนเทศบาลตําบล 
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ป่าก่อดํา เช่น กระดาษโรเนียว หมึกโรเนียว บอร์ดชานอ้อยแฟ้ม กระดาษ
ไข ฯลฯ ตั้งไว้ 30,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา) 
- เป็นไปตาม 
1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท  0808.2/ว
1248 ลว 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ 

   
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น พานพุ่ม ชุดกาแฟ ไม้
กวาดแปรง ถาดหลุม ถาดอาหาร ถ้วย ชาม ช้อน แก้วน้ํา น้ําดื่ม ผ้าปูที่
นอน ปลอกหมอน หมอน ผ้าห่ม กระจกเงา ฯลฯ เพ่ือใช้ในกิจการกอง
การศึกษา, โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตําบลป่าก่อดํา และศูนย์เรียนรู้ชุมชน
เทศบาลตําบลป่าก่อดํา ตั้งไว้ 20,000บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา) 
- เป็นไปตาม 
1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท  0808.2/ว
1248 ลว 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ 

      

 
   

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 30,000 บาท 
 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ น้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อ
ลื่น เช่น น้ํามันเครื่อง น้ํามันเบนซิน น้ํามันดีเซล ฯลฯ สําหรับใช้กับ
รถจักรยานยนต์ทะเบียน คนท 421 เชียงราย,รถยนต์หมายเลข
ทะเบียน กฉ 138 เชียงราย เครื่องตัดหญ้า ฯลฯ ตั้งไว้ 30,000 บาท ต้ัง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา) 
- เป็นไปตาม 
1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท  0808.2/ว
1248 ลว 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ 

      

 
   

วัสดุการเกษตร จํานวน 5,000 บาท 
 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น ปุ๋ย พันธุ์พืช วัสดุเพาะ
ชํา ฯลฯ เพ่ือใช้ในกิจการกองการศึกษา,โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตําบล
ป่าก่อดํา และศูนย์เรียนรู้ชุมชนเทศบาลตําบลป่าก่อดํา ตั้งไว้ 5,000
บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา) 
- เป็นไปตาม 
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1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท  0808.2/ว
1248 ลว 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ 

   
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 2,500 บาท 

 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น แบตเตอรี่ใส่กล้อง
ถ่ายรูป ค่าอัดรูปและวัสดุอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง ตั้งไว้ 2,500 บาท ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา) 
- เป็นไปตาม 
1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท  0808.2/ว
1248 ลว 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ 

      

 
   

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท 
 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ เช่น กระดาษ
ไข คอมพิวเตอร์ วัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ ฯลฯ สําหรับกองการศึกษา
เทศบาลป่าก่อดํา ตั้งไว้ 20,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา) 
- เป็นไปตาม 
1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท  0808.2/ว
1248 ลว 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ 

      

 
   

ค่าสาธารณูปโภค รวม 512,000 บาท 
 

   
ค่าไฟฟ้า จํานวน 480,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับโรงเรียนเทศบาล ๑ (ป่าก่อดํา) ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตําบลป่าก่อดํา สนามกีฬาเทศบาลตําบลป่าก่อดํา และ
ไฟฟ้าระบบน้ําประปา ตั้งไว้ 480,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา) 
- เป็นไปตาม 
1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท  0808.2/ว
1248 ลว 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ 

      

 
   

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 20,000 บาท 
 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สําหรับกองการศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๑ (ป่า
ก่อดํา) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตั้งไว้ 20,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา) 
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- เป็นไปตาม 
1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท  0808.2/ว
1248 ลว 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ 

   
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 12,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้อินเตอร์เน็ต (INTERNET) ค่าเช่า
พ้ืนที่เว็บไซต์ ค่าสื่อสารอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง ฯลฯ สําหรับกอง
การศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๑ (ป่าก่อดํา) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต้ัง
ไว้ 12,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา) 
- เป็นไปตาม 
1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท  0808.2/ว
1248 ลว 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ 

      

 
  

งบลงทุน รวม 355,600 บาท 
 

   
ค่าครุภัณฑ ์ รวม 205,600 บาท 

 
   

ครุภัณฑ์สํานักงาน       
 

    
ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน จํานวน 5,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน ขนาดกว้างไม่
น้อยกว่า 118 ซม. ลึกไม่น้อยกว่า 41 ซม. สูงไม่น้อย
กว่า 87 ซม. สําหรับใช้ในโรงเรียนเทศบาล ๑ (ป่าก่อดํา)ระดับชั้น
อนุบาล ราคาตามท้องตลาด (เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกําหนดไว้ใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) จํานวน 1 ตู้ ตั้งไว้ 5,000 บาท ตั้งจ่าย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา) 
- เป็นไปตาม 
1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท  0808.2/ว
1248 ลว 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ 
 2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808/
ว 1989 ลว 22 มิถุนายน 2552 เรื่อง การตั้งงบประมาณเพ่ือการ
จัดซื้อครุภัณฑ์และรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตําบลป่าก่อดํา (พ.ศ.2561-
2565) หน้า 159 ลําดับที่ 49 

      

 
    

ตู้เก็บเอกสารเหล็ก 20 ช่อง จํานวน 5,600 บาท 
 

      
  - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อตู้เก็บเอกสารเหล็ก 20 ช่อง สําหรับใช้ใน

กองการศึกษา ราคาตามท้องตลาด (เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกําหนดไว้
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ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) จํานวน 1 ตู้ ตั้งไว้ 5,600 บาท ตั้งจ่าย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา) 
- เป็นไปตาม 
1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท  0808.2/ว
1248 ลว 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ 
 2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808/
ว 1989 ลว 22 มิถุนายน 2552 เรื่อง การตั้งงบประมาณเพ่ือการ
จัดซื้อครุภัณฑ์และรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตําบลป่าก่อดํา (พ.ศ.2561-
2565) หน้า 163 ลําดับที่ 68  

    
โต๊ะหมู่บูชาหมู่ 9 หน้า 9 นิ้ว จํานวน 12,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ โต๊ะหมู่บูชาหมู่ 9 หน้า 9 นิ้ว สําหรับใช้ในกิจการ
กองการศึกษา ราคาตามท้องตลาด (เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกําหนดไว้
ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)  จํานวน 1 ชุด ตั้งไว้ 12,000 บาท ต้ัง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา) 
- เป็นไปตาม  
1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท  0808.2/ว
1248 ลว 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ 
 2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808/
ว 1989 ลว 22 มิถุนายน 2552 เรื่อง การตั้งงบประมาณเพ่ือการ
จัดซื้อครุภัณฑ์และรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตําบลป่าก่อดํา (พ.ศ.2561-
2565) หน้า 163 ลําดับที่ 65  

      

 
    

โต๊ะเหล็ก ขนาด 3.5 ฟุต พร้อมเก้าอ้ี จํานวน 28,000 บาท 
 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะสํานักงานชนิดเหล็ก ขนาด 3.5 ฟุต พร้อม
เก้าอ้ี สําหรับใช้ในโรงเรียนเทศบาล ๑ (ป่าก่อดํา) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลป่าก่อดํา และกองการศึกษา ราคาตาม
ท้องตลาด (เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์) จํานวน 4 ชุด ตั้งไว้ 28,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา) 
- เป็นไปตาม 
1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท  0808.2/ว
1248 ลว 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
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งบประมาณ 
 2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808/
ว 1989 ลว 22 มิถุนายน 2552 เรื่อง การตั้งงบประมาณเพ่ือการ
จัดซื้อครุภัณฑ์และรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตําบลป่าก่อดํา (พ.ศ.2561-
2565) หน้า 157 ลําดับที่ 40  

    
โต๊ะเหล็กขนาด 5 ฟุต พร้อมเก้าอ้ี จํานวน 11,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะสํานักงานชนิดเหล็ก ขนาด 5 ฟุต พร้อม
เก้าอ้ี สําหรับใช้ในกองการศึกษา ราคาตามท้องตลาด (เนื่องจากเป็น
ครุภัณฑ์ที่ไม่มีกําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์)  จํานวน 1 ชุด ตั้งไว้ 11,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา) 
- เป็นไปตาม 
1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท  0808.2/ว
1248 ลว 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ 
 2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808/
ว 1989 ลว 22 มิถุนายน 2552 เรื่อง การตั้งงบประมาณเพ่ือการ
จัดซื้อครุภัณฑ์และรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตําบลป่าก่อดํา (พ.ศ.2561-
2565) หน้า 157 ลําดับที่ 41  

      

 
    

โต๊ะอเนกประสงค์ หน้าโฟร์เมก้า จํานวน 25,000 บาท 
 

      

  - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อโต๊ะเอนกประสงค์ หน้าโฟร์เมก้า ขนาด
กว้างไม่น้อยกว่า 70 ซม. ยาวไม่น้อยกว่า175 ซม. สูงไม่ต่ํา
กว่า 70 ซม. สําหรับใช้ในโรงเรียนเทศบาล ๑ (ป่าก่อดํา) ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตําบลป่าก่อดํา และกองการศึกษา ราคาตาม
ท้องตลาด (เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์) จํานวน 10 ชุด ตั้งไว้ 25,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา) 
- เป็นไปตาม 
1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท  0808.2/ว
1248 ลว 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ 
 2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808/
ว 1989 ลว 22 มิถุนายน 2552 เรื่อง การตั้งงบประมาณเพ่ือการ
จัดซื้อครุภัณฑ์และรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตําบลป่าก่อดํา (พ.ศ.2561-
2565) หน้า 158 ลําดับที่ 46  
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พัดลมตั้งพ้ืน ขนาดใบพัดไม่น้อยกว่า 24 นิ้ว จํานวน 24,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลมตั้งพ้ืน ขนาดใบพัดไม่น้อย
กว่า 24 นิ้ว สําหรับใช้ในกองการศึกษา และโรงเรียนผู้สูงอายุ ราคาตาม
ท้องตลาด (เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์) จํานวน 4 ตัว ตั้งไว้ 24,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา) 
- เป็นไปตาม 
1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท  0808.2/ว
1248 ลว 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ 
 2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808/
ว 1989 ลว 22 มิถุนายน 2552 เรื่อง การตั้งงบประมาณเพ่ือการ
จัดซื้อครุภัณฑ์และรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตําบลป่าก่อดํา (พ.ศ.2561-
2565) หน้า 163 ลําดับที่ 66  

      

 
   

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่       
 

    
โทรทัศน์ แอลอีดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 
3840x2160 พิกเซล ขนาด 55 นิ้ว 

จํานวน 55,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ
โทรทัศน์ แอลอีดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียด
จอภาพ 3840x2160 พิกเซล ขนาด 55 นิ้ว  
1) ระดับความละเอียด เป็นความละเอียดของ
จอภาพ (Resolution)..... พิกเซล 
2) ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดจอภาพข้ันต่ํา.....นิว้ 
3) แสดงภาพด้วยหลอดภาพแบบ LED Backlight 
4) สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้ (Smart TV) 
5) ช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง เพ่ือการเชื่อมต่อสัญญาณภาพและ
เสียง 
6) ช่องเชื่อมต่อ USB ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง รองรับไฟล์ภาพ เพลง และ
ภาพยนตร์ 
7) มีตัวรับสัญญาณดิจิตอล (Digital) ในตัว 
จํานวน 2 เครื่อง ตั้งไว้ 55,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา) 
- เป็นไป 
1. ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือน ธันวาคม 2561 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตําบลป่าก่อดํา (พ.ศ.2561-
2565) หน้า 158 ลําดับที่ 45 

      

 
   

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว       
 

    
เครื่องซักผ้า แบบธรรมดา ขนาด 15 กิโลกรัม จํานวน 18,000 บาท 
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  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องซักผ้า แบบ
ธรรมดา ขนาด 15 กิโลกรัม  
1) เป็นขนาดที่สามารถซักผ้าแห้งได้ครั้งละไม่น้อยกว่าที่กําหนด 
2) เป็นเครื่องแบบถังเดี่ยว เปิดฝาบน 
3) มีระบบปั่นแห้งหรือหมาด 
จํานวน 1 เครื่อง ตั้งไว้ 18,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา) 
- เป็นไปตาม 
1. บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือน ธันวาคม 2561 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตําบลป่าก่อดํา (พ.ศ.2561-
2565) หน้า 163 ลําดับที่ 64 

      

 
   

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์       
 

    
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล จํานวน 22,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกน
หลัก (4 core) จํานวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือ
ดีกว่า ดังนี้ 
1) ในกรณีที่มีหน่วยความจํา แบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 2.2 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้าน
กราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 10 แกน หรือ 
2) ในกรณีที่มีหน่วยความจําแบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 1.6 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณ
นาฬิกาได้ในกรณีท่ีต้องใช้ความ สามารถในการประมวลผลสูง 
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อย
กว่า 8 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 1TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 120 GB จํานวน 1 หน่วย 
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และ
มีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB  2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อย
กว่า 3 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบ
เครือข่าย (Network interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ
ดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-
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Fi (IEEE 802.11b,g,n,ac) และ Bluetooth 
จํานวน 1 เครื่อง ตั้งไว้ 22,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา) 
- เป็นไปตาม 
1. เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับ
เดือนมีนาคม 2562  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตําบลป่าก่อดํา (พ.ศ.2561-
2565) หน้า 155 ลําดับที่ 34 

        
 

      
 

   
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 150,000 บาท 

 
   

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง       
 

    
ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง จํานวน 150,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายปรับปรุง/ซ่อมแซม อาคารโรงเรียน
เทศบาล ๑ (ป่าก่อดํา) และอาคารประกอบ ฯลฯ ต้ัง
ไว้ 150,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนตามวัตถุประสงค์ (ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา) 
- เป็นไปตาม 
1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท  0808.2/ว
1248 ลว 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ 

      

 
  

งบเงินอุดหนุน รวม 468,000 บาท 
 

   
เงินอุดหนุน รวม 468,000 บาท 

 
   

เงินอุดหนุนส่วนราชการ       
 

    
โครงการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติดโรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดํา จํานวน 10,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติดโรงเรียน
ชุมชนบ้านป่าก่อดํา ตั้งไว้ 10,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา) 
- เป็นไปตาม 
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตําบลป่าก่อดํา (พ.ศ.2561-
2565) หน้า 29 ลําดับที่ 11 

      

 
    

โครงการจัดกิจกรรมงานพ่อขุนเม็งรายมหาราช และงานกาชาดจังหวัด
เชียงราย 

จํานวน 31,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมงานพ่อขุนเม็งราย
มหาราช และงานกาชาดจังหวัดเชียงราย ตั้งไว้ 31,000 บาท ตั้งจ่ายเงิน
อุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
- เป็นไปตาม 
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1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตําบลป่าก่อดํา (พ.ศ.2561-
2565) หน้า 15 ลําดับที่ 23 

    
โครงการดนตรีสากลมีชีวิต โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดํา จํานวน 10,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการดนตรีสากลมีชีวิต โรงเรียนชุมชนบ้านป่า
ก่อดํา ตั้งไว้ 10,000บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป(ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)  
- เป็นไปตาม 
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตําบลป่าก่อดํา (พ.ศ.2561-
2565) หน้า 38 ลําดับที่ 79 

      

 
    

โครงการประเพณีนมัสการและสรงน้ําพระธาตุดอยตุง จํานวน 10,000 บาท 
 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการประเพณีนมัสการและสรงน้ําพระ
ธาตุดอยตุง ตั้งไว้ 10,000 บาท ตั้งจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏใน
แผนงานการ ศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา) 
- เป็นไปตาม 
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตําบลป่าก่อดํา (พ.ศ.2561-
2565) หน้า 15 ลําดับที่ 19 

      

 
    

โครงการสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีสงกรานต์ (ปี๋ใหม่เมือง) จํานวน 7,000 บาท 
 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสืบสานวัฒนธรรมและประเพณี
สงกรานต์ (ปี๋ใหม่เมือง) ตั้งไว้ 7,000 บาท ตั้งจ่ายเงินอุดหนุน
ทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา) 
- เป็นไป 
1. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตําบลป่าก่อดํา (พ.ศ.2561-
2565) หน้า 15 ลําดับที่ 21 

      

 
    

โครงการอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดํา จํานวน 400,000 บาท 
 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียน
ชุมชนบ้านป่าก่อดํา ตั้งไว้ 400,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนตาม
วัตถุประสงค์ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา)  
- เป็นไปตาม 
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
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- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตําบลป่าก่อดํา (พ.ศ.2561-
2565) หน้า 37 ลําดับที่ 76 

 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 7,745,224 บาท 

 
  

งบด าเนินงาน รวม 7,612,224 บาท 
 

   
ค่าใช้สอย รวม 6,087,560 บาท 

 
   

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ       
 

    
ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โรงเรียนเทศบาล ๑ (ป่าก่อดํา) จํานวน 320,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โรงเรียน
เทศบาล ๑ (ป่าก่อดํา) ตั้งไว้ 320,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนตาม
วัตถุประสงค์ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา) 
- เป็นไปตาม 
1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0893.2/ว1918 ลง
วันที่ 16 มิถุนายน 2552  
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที ่0893.2/ว 1658 ลง
วันที่ 22 มีนาคม 2559  
3. นังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0816.2/ว 3274 ลง
วันที่ 9 มิถุนายน 2561  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตําบลป่าก่อดํา (พ.ศ.2561-
2565) หน้า 33 ลําดับที่ 52 

      

 
    

ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 30,100 บาท 
 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ตั้งไว้ 30,100 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนตาม
วัตถุประสงค์ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา) 
- เป็นไปตาม 
1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0893.2/ว1918 ลง
วันที่ 16 มิถุนายน 2552  
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที ่0893.2/ว 1658 ลง
วันที่ 22 มีนาคม 2559  
3. นังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0816.2/ว 3274 ลง
วันที ่9 มิถุนายน 2561  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตําบลป่าก่อดํา (พ.ศ.2561-
2565) หน้า 33 ลําดับที่ 52 

      

 
    

ค่าเครื่องแบบนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 21,000 บาท 
 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าเครื่องแบบนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลป่าก่อดํา ตั้งไว้  21,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนตาม
วัตถุประสงค์ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา) 
- เป็นไปตาม 
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1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0893.2/ว1918 ลง
วันที่ 16 มิถุนายน 2552  
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที ่0893.2/ว 1658 ลง
วันที่ 22 มีนาคม 2559  
3. นังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0816.2/ว 3274 ลง
วันที่ 9 มิถุนายน 2561  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตําบลป่าก่อดํา (พ.ศ.2561-
2565) หน้า 33 ลําดับที่ 51 

    
ค่าเครื่องแบบนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๑ (ป่าก่อดํา) จํานวน 219,750 บาท 

 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าเครื่องแบบนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๑ (ป่าก่อ
ดํา) ตั้งไว้  219,750 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนตาม
วัตถุประสงค์ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา) 
- เป็นไปตาม 
1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0893.2/ว1918 ลง
วันที่ 16 มิถุนายน 2552  
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที ่0893.2/ว 1658 ลง
วันที่ 22 มีนาคม 2559  
3. นังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0816.2/ว 3274 ลง
วันที ่9 มิถุนายน 2561  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตําบลป่าก่อดํา (พ.ศ.2561-
2565) หน้า 33 ลําดับที่ 51 

      

 
    

ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) โรงเรียนเทศบาล ๑ (ป่าก่อดํา) จํานวน 1,267,500 บาท 
 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) โรงเรียน
เทศบาล ๑ (ป่าก่อดํา) ตั้งไว้ 1,267,500 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ตามวัตถุประสงค์ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา) 
- เป็นไปตาม 
1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0893.2/ว1918 ลง
วันที่ 16 มิถุนายน 2552  
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที ่0893.2/ว 1658 ลง
วันที่ 22 มีนาคม 2559  
3. นังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0816.2/ว 3274 ลง
วันที่ 9 มิถุนายน 2561  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตําบลป่าก่อดํา (พ.ศ.2561-
2565) หน้า 33 ลําดับที่ 51 

      

 
    

ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลป่าก่อดํา จํานวน 119,000 บาท 
 

      
  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กเทศบาลตําบลป่าก่อดํา ตั้งไว้ 119,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ตามวัตถุประสงค์ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียน
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และประถมศึกษา) 
- เป็นไปตาม 
1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0893.2/ว1918 ลง
วันที่ 16 มิถุนายน 2552  
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที ่0893.2/ว 1658 ลง
วันที่ 22 มีนาคม 2559  
3. นังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0816.2/ว 3274 ลง
วันที ่9 มิถุนายน 2561  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตําบลป่าก่อดํา (พ.ศ.2561-
2565) หน้า 33 ลําดับที่ 51 

    
ค่าเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตความเร็วสูงโรงเรียนเทศบาล ๑ (ป่าก่อดํา) จํานวน 16,800 บาท 

 

      

  - ค่าเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตความเร็วสูงโรงเรียนเทศบาล ๑ (ป่าก่อดํา) ต้ัง
ไว้ 16,800 บาท 
(1) ระบบ Asymmetric Digital Subscriber Line: ADSL จํานวน 9,60
0 บาท 
(2) ระบบ Wireless Fidelity: Wi-Fi จํานวน 7,200 บาท ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุนตามวัตถุประสงค์ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับ
ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา) 
- เป็นไปตาม 
1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท  0808.2/ว
1248 ลว 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตําบลป่าก่อดํา (พ.ศ.2561-
2565) หน้า 31 ลําดับที่ 31 

      

 
    

ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนา
ท้องถิ่น (SBMLD) 

จํานวน 350,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานใน
การพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) ตั้งไว้ 350,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนตามวัตถุประสงค์ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถมศึกษา) 
- เป็นไปตาม 
1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0893.2/ว1918 ลง
วันที่ 16 มิถุนายน 2552  
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที ่0893.2/ว 1658 ลง
วันที่ 22 มีนาคม 2559  
3. นังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0816.2/ว 3274 ลง
วันที่ 9 มิถุนายน 2561  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตําบลป่าก่อดํา (พ.ศ.2561-
2565) หน้า 31 ลําดับที่ 35 
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ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกัด อปท. จํานวน 36,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนใน
สังกัด อปท. ตั้งไว้ 36,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนตาม
วัตถุประสงค์ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา) 
- เป็นไปตาม 
1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0893.2/ว1918 ลง
วันที่ 16 มิถุนายน 2552  
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที ่0893.2/ว 1658 ลง
วันที่ 22 มีนาคม 2559  
3. นังสือกระทรวงมหาดไทย ทีม่ท 0816.2/ว 3274 ลง
วันที่ 9 มิถุนายน 2561  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตําบลป่าก่อดํา (พ.ศ.2561-
2565) หน้า 34 ลําดับที่ 60 

      

 
    

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนเทศบาล ๑ (ป่าก่อดํา) จํานวน 100,000 บาท 
 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนเทศบาล ๑ (ป่าก่อ
ดํา) ตั้งไว้ 100,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนตาม
วัตถุประสงค์ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา) 
- เป็นไปตาม 
1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0893.2/ว1918 ลง
วันที ่16 มิถุนายน 2552  
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที ่0893.2/ว 1658 ลง
วันที่ 22 มีนาคม 2559  
3. นังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0816.2/ว 3274 ลง
วันที่ 9 มิถุนายน 2561  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตําบลป่าก่อดํา (พ.ศ.2561-
2565) หน้า 32 ลําดับที่ 39 

      

 
    

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา อปท. จํานวน 50,000 บาท 
 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านใน
สถานศึกษา อปท. ตั้งไว้ 50,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนตาม
วัตถุประสงค์ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา) 
- เป็นไปตาม 
1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0893.2/ว1918 ลง
วันที่ 16 มิถุนายน 2552  
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที ่0893.2/ว 1658 ลง
วันที่ 22 มีนาคม 2559  
3. นังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0816.2/ว 3274 ลง
วันที ่9 มิถุนายน 2561  
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- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตําบลป่าก่อดํา (พ.ศ.2561-
2565) หน้า 31 ลําดับที่ 27 

    
ค่าปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๑ (ป่าก่อดํา) จํานวน 20,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียน
เทศบาล ๑ (ป่าก่อดํา) ตั้งไว้ 20,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนตาม
วัตถุประสงค์ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา) 
- เป็นไปตาม 
1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0893.2/ว1918 ลง
วันที่ 16 มิถุนายน 2552  
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที ่0893.2/ว 1658 ลง
วันที่ 22 มีนาคม 2559  
3. นังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0816.2/ว 3274 ลง
วันที่ 9 มิถุนายน 2561  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตําบลป่าก่อดํา (พ.ศ.2561-
2565) หน้า 32 ลําดับที่ 44 

      

 
    

ค่าปัจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน โรงเรียนเทศบาล ๑ (ป่าก่อดํา) จํานวน 210,000 บาท 
 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าปัจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน โรงเรียน
เทศบาล ๑ (ป่าก่อดํา) ตั้งไว้ 210,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนตาม
วัตถุประสงค์ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา) 
- เป็นไปตาม 
1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0893.2/ว1918 ลง
วันที่ 16 มิถุนายน 2552  
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที ่0893.2/ว 1658 ลง
วันที่ 22 มีนาคม 2559  
3. นังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0816.2/ว 3274 ลง
วันที่ 9 มิถุนายน 2561  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตําบลป่าก่อดํา (พ.ศ.2561-
2565) หน้า 31 ลําดับที่ 28 

      

 
    

ค่าพัฒนาแหล่งเรียนรู้โรงเรียนเทศบาล ๑ (ป่าก่อดํา) จํานวน 50,000 บาท 
 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าพัฒนาแหล่งเรียนรู้โรงเรียนเทศบาล ๑ (ป่าก่อ
ดํา) ตั้งไว้ 50,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนตาม
วัตถุประสงค์ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา) 
- เป็นไปตาม 
1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0893.2/ว1918 ลง
วันที่ 16 มิถุนายน 2552  
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที ่0893.2/ว 1658 ลง
วันที่ 22 มีนาคม 2559  
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3. นังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0816.2/ว 3274 ลง
วันที่ 9 มิถุนายน 2561  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตําบลป่าก่อดํา (พ.ศ.2561-
2565) หน้า 32 ลําดับที่ 36 

    
ค่าหนังสือเรียน โรงเรียนเทศบาล ๑ (ป่าก่อดํา) จํานวน 338,410 บาท 

 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าหนังสือเรียน โรงเรียนเทศบาล ๑ (ป่าก่อดํา) ต้ัง
ไว้ 338,410 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนตามวัตถุประสงค์ (ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา) 
- เป็นไปตาม 
1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0893.2/ว1918 ลง
วันที่ 16 มิถุนายน 2552  
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที ่0893.2/ว 1658 ลง
วันที่ 22 มีนาคม 2559  
3. นังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0816.2/ว 3274 ลง
วันที ่9 มิถุนายน 2561  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตําบลป่าก่อดํา (พ.ศ.2561-
2565) หน้า 33 ลําดับที่ 51 

      

 
    

ค่าหนังสือเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 14,000 บาท 
 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าหนังสือเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล
ป่าก่อดํา ตั้งไว้  14,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนตาม
วัตถุประสงค์ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา) 
- เป็นไปตาม 
1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0893.2/ว1918 ลง
วันที่ 16 มิถุนายน 2552  
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที ่0893.2/ว 1658 ลง
วันที่ 22 มีนาคม 2559  
3. นังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0816.2/ว 3274 ลง
วันที่ 9 มิถุนายน 2561  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตําบลป่าก่อดํา (พ.ศ.2561-
2565) หน้า 33 ลําดับที่ 51 

      

 
    

ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลป่าก่อดํา จํานวน 343,000 บาท 
 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลป่าก่อดํา ตั้งไว้ 343,000 บาทตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนตาม
วัตถุประสงค์ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา) 
- เป็นไปตาม 
1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0893.2/ว1918 ลง
วันที่ 16 มิถุนายน 2552  
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที ่0893.2/ว 1658 ลง
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วันที่ 22 มีนาคม 2559  
3. นังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0816.2/ว 3274 ลง
วันที ่9 มิถุนายน 2561  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตําบลป่าก่อดํา (พ.ศ.2561-
2565) หน้า 30 ลําดับที่ 22 

    
ค่าอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๑ (ป่าก่อดํา) จํานวน 2,200,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๑ (ป่า
ก่อดํา) ตั้งไว้ 2,200,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนตาม
วัตถุประสงค์ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา) 
- เป็นไปตาม 
1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0893.2/ว1918 ลง
วันที่ 16 มิถุนายน 2552  
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที ่0893.2/ว 1658 ลง
วันที่ 22 มีนาคม 2559  
3. นังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0816.2/ว 3274 ลง
วันที่ 9 มิถุนายน 2561  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตําบลป่าก่อดํา (พ.ศ.2561-
2565) หน้า 30 ลําดับที่ 22 

      

 
    

ค่าอุปกรณ์การเรียน โรงเรียนเทศบาล ๑ (ป่าก่อดํา) จํานวน 208,000 บาท 
 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าอุปกรณ์การเรียน โรงเรียนเทศบาล ๑ (ป่าก่อ
ดํา) ตั้งไว้ 208,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนตาม
วัตถุประสงค์ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา) 
- เป็นไปตาม 
1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0893.2/ว1918 ลง
วันที่ 16 มิถุนายน 2552  
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที ่0893.2/ว 1658 ลง
วันที่ 22 มีนาคม 2559  
3. นังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0816.2/ว 3274 ลง
วันที ่9 มิถุนายน 2561  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตําบลป่าก่อดํา (พ.ศ.2561-
2565) หน้า 33 ลําดับที่ 51 

      

 
    

ค่าอุปกรณ์การเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 14,000 บาท 
 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าอุปกรณ์การเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลป่าก่อดํา ตั้งไว้  14,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนตาม
วัตถุประสงค์ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา) 
- เป็นไปตาม 
 

      

 



~ 51 ~ 
 

1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0893.2/ว1918 ลง
วันที่ 16 มิถุนายน 2552  
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที ่0893.2/ว 1658 ลง
วันที่ 22 มีนาคม 2559  
3. นังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0816.2/ว 3274 ลง
วันที่ 9 มิถุนายน 2561  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตําบลป่าก่อดํา (พ.ศ.2561-
2565) หน้า 33 ลําดับที่ 51 

    
โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ จํานวน 20,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ในการส่ง
นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับท้องถิ่น, ระดับอําเภอ
, ระดับจังหวัด, ระดับประเทศ ของโรงเรียนเทศบาล ๑ (ป่าก่อ
ดํา), ศพด. เทศบาลตําบลป่าก่อดํา เช่น ค่าวิทยากร ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง ฯลฯ ตั้งไว้ 20,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา) 
- เป็นไปตาม 
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.
2559 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตําบลป่าก่อดํา (พ.ศ.2561-
2565) หน้า 29 ลําดับที่ 10 

      

 
    

โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา จํานวน 15,000 บาท 
 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดใน
สถานศึกษาในเขตเทศบาลตําบลป่าก่อดํา เช่น ค่าอุปกรณ์ และค่าใช้จ่าย
อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง ฯลฯ ตั้งไว้ 15,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา) 
- เป็นไปตาม 
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.
2559 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตําบลป่าก่อดํา (พ.ศ.2561-
2565) หน้า 34 ลําดับที่ 55 

      

 
    

โครงการวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 100,000 บาท 
 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ เพ่ือเป็นการส่งเสริม
การพัฒนาเด็กเล็ก เช่น ค่าของขวัญ ค่าอาหารสําหรับเด็กท่ีร่วมงาน ค่า
ดนตรี ค่าจัดสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง ฯลฯ ต้ัง
ไว้ 100,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา) 
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- เป็นไปตาม 
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.
2559 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตําบลป่าก่อดํา (พ.ศ.2561-
2565) หน้า 30 ลําดับที่ 20 

    
โครงการศูนย์สามวัยเทิดไท้องค์ราชัน จํานวน 20,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการศูนย์สามวัยเทิดไท้องค์ราชัน เช่น ค่า
วัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง ฯลฯ ตั้งไว้ 20,000 บาท  
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อน
วัยเรียนและประถมศึกษา) 
- เป็นไปตาม 
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.
2559 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตําบลป่าก่อดํา (พ.ศ.2561-
2565) หน้า 34 ลําดับที่ 54 

      

 
    

โครงการหนูน้อยเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 5,000 บาท 
 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการหนูน้อยเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่
เกี่ยว ข้อง ฯลฯ  
ตั้งไว้ 5,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา) 
- เป็นไปตาม 
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.
2559 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตําบลป่าก่อดํา (พ.ศ.2561-
2565) หน้า 37 ลําดับที่ 73 

      

 
   

ค่าวัสดุ รวม 1,524,664 บาท 
 

   
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ
สํานักงาน เช่น กระดาษ หมึก ไฟฟ้า หลอด ไฟ ไม้กวาด แปรง ถาด
หลุม ถาดอาหาร ถ้วย ชาม ช้อน แก้วน้ํา น้ําดื่มผ้าปูที่นอน ปลอก
หมอก หมอน ผ้าห่ม กระจกเงา ฯลฯ สําหรับโรงเรียนเทศบาล 1 (ป่าก่อ
ดํา) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตั้งไว้ 20,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา) 
- เป็นไปตาม 
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1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท  0808.2/ว
1248 ลว 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ 

   
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น สายไฟฟ้า หลอดไฟ สตาร์
เตอร์ ฯลฯ สําหรับโรงเรียนเทศบาล 1 (ป่าก่อดํา) และศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ตั้งไว้ 10,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา) 
- เป็นไปตาม 
1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท  0808.2/ว
1248 ลว 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ 

      

 
   

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 40,000 บาท 
 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น พานพุ่ม ชุดกาแฟ ไม้
กวาด แปรง ถาดหลุม ถาดอาหาร ถ้วย ชาม ช้อน แก้วน้ํา น้ําดื่ม ผ้าปูที่
นอน ปลอกหมอก หมอน ผ้าห่ม กระจกเงา ฯลฯ สําหรับโรงเรียน
เทศบาล ๑(ป่าก่อดํา) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลป่าก่อดําตั้ง
ไว้ 40,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา) 
- เป็นไปตาม 
1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท  0808.2/ว
1248 ลว 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ 

      

 
   

ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,379,664 บาท 
 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริมนมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลป่าก่อ
ดําตั้งไว้ 134,134 บาท  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริมนม โรงเรียนเทศบาล ๑ (ป่าก่อดํา) และ
โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดํา ตั้งไว้ 1,245,530 บาท ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนตามวัตถุประสงค์ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถมศึกษา)  
- เป็นไปตาม 
1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0893.2/ว1918 ลง
วันที่ 16 มิถุนายน 2552  
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที ่0893.2/ว 1658 ลง
วันที่ 22 มีนาคม 2559  
3. นังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0816.2/ว 3274 ลง
วันที่ 9 มิถุนายน 2561  
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- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตําบลป่าก่อดํา (พ.ศ.2561-
2565) หน้า 30 ลําดับที่ 21 

   
วัสดุก่อสร้าง จํานวน 20,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ปูนซีเมนต์ ไม้ โลหะ เหล็กเส้น
ฯลฯ สําหรับโรงเรียนเทศบาล ๑ (ป่าก่อดํา) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต้ัง
ไว้ 20,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา) 
- เป็นไปตาม 
1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท  0808.2/ว
1248 ลว 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ 

      

 
   

วัสดุกีฬา จํานวน 15,000 บาท 
 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุกีฬา โรงเรียนเทศบาล ๑ (ป่าก่อดํา) และศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ตั้งไว้ 15,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏ
ในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา) 
- เป็นไปตาม 
1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท  0808.2/ว
1248 ลว 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ 

      

 
   

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท 
 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกพิมพ์ ฮาร์ดดิสก์ วัสดุ
คอมพิวเตอร์ต่างๆ ฯลฯ สําหรับโรงเรียนเทศบาล ๑ (ป่าก่อดํา) และศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ตั้งไว้ 20,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏ
ในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา) 
- เป็นไปตาม 
1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท  0808.2/ว
1248 ลว 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ 

      

 
   

วัสดุการศึกษา จํานวน 20,000 บาท 
 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการศึกษา เช่น หุ่น แบบจําลอง สื่อการเรียน
การสอน ค่าโปสเตอร์การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ คู่มือการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษของครู ฯลฯ สําหรับโรงเรียนเทศบาล ๑ (ป่าก่อ
ดํา) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตั้งไว้ 20,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา) 
- เป็นไปตาม 
1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท  0808.2/ว
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1248 ลว 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ 

  
งบลงทุน รวม 133,000 บาท 

 
   

ค่าครุภัณฑ ์ รวม 133,000 บาท 
 

   
ครุภัณฑ์การศึกษา       

 
    

โต๊ะพร้อมเก้าอ้ีนักเรียนประถม ชนิดไม้ยางพารา ขนาดกว้างไม่น้อย 60 ซม. 
ยาวไม่น้อยกว่า 40 ซม. สูงไม่น้อยกว่า 76 ซม. 

จํานวน 133,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอ้ีนักเรียนประถม ชนิด
ไม้ยางพารา ขนาดกว้างไม่น้อย 60 ซม. ยาวไม่น้อยกว่า 40 ซม. สูงไม่
น้อยกว่า 76 ซม. จํานวน 70 ชุด สําหรับใช้ในโรงเรียนเทศบาล ๑ (ป่า
ก่อดํา) ระดับประถมศึกษา ราคาตามท้องตลาด (เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่
ไม่มีกําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของสํานักงบประมาณ จึง
ตั้งงบประมาณจากราคาท้องถิ่นปัจจุบัน) ตั้งไว้ 133,000 บาท ตั้งจ่าย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา) 
- เป็นไปตาม 
1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท  0808.2/ว
1248 ลว 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ 
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808/
ว 1989 ลว 22 มิถุนายน 2552 เรื่อง การตั้งงบประมาณเพ่ือการ
จัดซื้อครุภัณฑ์และรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตําบลป่าก่อดํา (พ.ศ.2561-
2565) หน้า 154 ลําดับที่ 31  

      

 แผนงานสาธารณสุข 
 

 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 3,447,220 บาท 

 
  

งบบุคลากร รวม 1,774,920 บาท 
 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,774,920 บาท 

 
   

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 638,162 บาท 
 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล จํานวน 1 อัตราพร้อมทั้งเงิน
ปรับปรุงเงินเดือนประจําปี ตั้งไว้ 638,162 บาท ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข) 

      

 
   

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท 
 

      
  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองสาธารณสุข ต้ัง

ไว้ 42,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข) 
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ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 254,909 บาท 

 
      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน1อัตรา พร้อมทั้งเงินปรับปรุง
เงินค่าจ้างประจําปี ตั้งไว้ 254,909 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏ
ในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข) 

      

 
   

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 743,849 บาท 
 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 3 อัตรา ต้ัง
ไว้ 487,049 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข) 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 2 อัตรา ต้ัง
ไว้ 256,800 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข) 

      

 
   

เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 96,000 บาท 
 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าครองชีพพนักงานจ้างตามภารกิจ ต้ัง
ไว้ 72,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข) 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าครองชีพพนักงานจ้างทั่วไป ตั้งไว้ 24,000 บาท ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารงานทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข) 

      

 
  

งบด าเนินงาน รวม 1,326,500 บาท 
 

   
ค่าตอบแทน รวม 82,000 บาท 

 
   

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท 
 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้างของเทศบาล กองสาธารณสุขฯ ต้ัง
ไว้ 10,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข) 
- เป็นไปตาม  
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2559 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

      

 
   

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 72,000 บาท 
 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน/เช่าซื้อบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล กอง
สาธารณสุข ซึ่งมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ตามระเบียบฯเพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่า
บ้านของพนักงานเทศบาลฯตามสิทธิที่จะได้รับ ตั้งไว้ 72,000บาท ต้ัง
จ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับ
สาธารณสุข) 
- เป็นไปตาม 
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
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ค่าใช้สอย รวม 1,005,000 บาท 

 
   

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       
 

    
ค่าจ้างเหมาบริการ จํานวน 710,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการในการช่วยงานด้านเอกสาร,ช่วยงานด้าน
สิ่งแวดล้อม,ช่วยงานด้านส่งเสริมสุขภาพ,ค่าจ้างในการเก็บข้อมูล,ช่วยงา
ดูแลฌาปนสถาน,ค่าจ้างเหมาบริการจัดเก็บขยะมูลฝอย,ค่าทําประกันภัย
รถยนต์และรถจักรยายนต์,จ้างเหมาหรือเช่าเครื่องมือเกี่ยวกับกิจการของ
เทศบาลและค่าบริการอ่ืนๆที่จําเป็นของกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม ฯลฯ 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาทําป้ายประชาสัมพันธ์กองสาธารณสุขของ
เทศบาลตําบลป่าก่อดํา ฯลฯ 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการในการทิ้งขยะที่ศูนย์กําจัดขยะ และ
ค่าใช้จ่ายในการนําขยะมีพิษไปกําจัด ฯลฯ 
ตั้งไว้ 710,000 บาท ตั้งจ่ายจากรายได้ 690,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป 20,000 บาท (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งาน
บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข) 
- เป็นไปตาม 
1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท  0808.2/ว
1248 ลว 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ 

      

 
   

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ       
 

    
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร จํานวน 20,000 บาท 

 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียน เบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่า
พาหนะค่าบริการที่จอดรถ ณ ที่ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่า
ธรรม เนียม ในการใช้สนามบินค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับการ
ฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ฯลฯ ตั้งไว้ 20,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารงานทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข) 
- เป็นไปตาม  
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557  

      

 
    

โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก จํานวน 100,000 บาท 
 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารและอาหารว่าง ค่าวัสดุอุปกรณ์และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง ฯลฯ ตั้งไว้ 100,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารงานทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข) 
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- เป็นไปตาม 
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.
2559 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตําบลป่าก่อดํา (พ.ศ.2561-
2565) หน้า 23 ลําดับที่ 13 

    
โครงการส่งเสริมสุขาภิบาลอาหารเทศบาลตําบลป่าก่อดํา จํานวน 25,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมสุขาภิบาลอาหารเทศบาล
ตําบลป่าก่อดํา เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารและอาหารว่าง ค่า
วัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง ฯลฯ ตั้งไว้ 25,000 บาท ต้ัง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารงาน
ทัว่ไปเกี่ยวกับสาธารณสุข) 
- เป็นไปตาม 
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.
2559 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตําบลป่าก่อดํา (พ.ศ.2561-
2565) หน้า 24 ลําดับที่ 16  

      

 
    

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 50,000 บาท 
 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้า เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารและอาหารว่าง ค่า
วัคซีน ค่าเข็มและกระบอกฉีดยา ค่าป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้องฯลฯ ตั้งไว้ 50,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารงานทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข) 
- เป็นไปตาม 
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกฬีาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.
2559 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตําบลป่าก่อดํา (พ.ศ.2561-
2565) หน้า 23 ลําดับที่ 11 

      

 
   

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท 
 

      

  - เพ่ือจ่ายค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม วัสดุครุภัณฑ์ รถ
ส่วนกลาง ฯลฯ ของกองสาธารณสุขฯ ที่ชํารุดเสียหาย ต้ัง
ไว้ 100,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุขงานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข) 
- เป็นไปตาม หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท  0808.2/ว1248 ลว 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ  
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ค่าวัสดุ รวม 214,500 บาท 

 
   

วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท 
 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษ กระดาษไข บอร์ด
ชานอ้อย หมึกโรเนียว หมึกลบไข แฟ้มเสนอเซนต์ แฟ้มอ่อน เอกสารแบบ
พิมพ์เกี่ยวกับสาธารณสุข ฯลฯ ตั้งไว้ 20,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารงานทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข) 
- เป็นไปตาม 
1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท  0808.2/ว
1248 ลว 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ 

      

 
   

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท 
 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานครัวต่างๆ เช่น พานพุ่ม ชุดกาแฟ ไม้กวาด
แปรง ถาดหลุม ถาดอาหาร ถ้วย ชาม ช้อน แก้วน้ํา ผ้าปูที่นอน ปลอก
หมอน หมอน ผ้าห่ม กระจกเงา ฯลฯ เพ่ือใช้ในกิจการงานครัว กอง
สาธารณสุข ตั้งไว้ 10,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏใน
แผนงานสาธารณสุข งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข) 
- เป็นไปตาม 
1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท  0808.2/ว
1248 ลว 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ    

      

 
   

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 2,500 บาท 
 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างที่ใช้ในงานสาธารณสุข เช่น วัสดุ
ซ่อมแซมถังขยะ และวัสดุอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง ฯลฯ ตั้งไว้ 2,500 บาท ต้ัง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารงาน
ทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข) 
- เป็นไปตาม 
1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท  0808.2/ว
1248 ลว 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ 

      

 
   

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 120,000 บาท 
 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ํามัน
ดีเซล น้ํามัน เครื่อง น้ํากลั่น น้ํามันเบรค น้ํามันไฮดรอลิค น้ํามัน
เบนซิน ฯลฯ สําหรับใช้กับรถยนต์บรรทุก หมายเลขทะเบียน 80-9580
เชียงราย รถยนต์บรรทุกหมายเลขทะเบียน 81-2069 เชียงราย รถยนต์
บรรทุก หมายเลข 81-9820 เชียงราย รถจักรยานยนต์หมายเลข
ทะเบียน กขษ 835 เชียงราย เครื่องพ่นหมอกควันและเครื่องตัด
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หญ้า ของเทศบาล ตั้งไว้ 120,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข) 
- เป็นไปตาม 
1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท  0808.2/ว
1248 ลว 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ 

   
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 20,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ และวัสดุอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้อง ฯลฯ ตั้งไว้ 20,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข) 
- เป็นไปตาม 
1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท  0808.2/ว
1248 ลว 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ 

      

 
   

วัสดุการเกษตร จํานวน 2,500 บาท 
 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น สารเคมีกําจัด
ศัตรูพืช กากน้ําตาลและสารเคมีอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง ฯลฯ ต้ัง
ไว้ 2,500 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข) 
- เป็นไปตาม 
1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท  0808.2/ว
1248 ลว 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ    

      

 
   

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 2,500 บาท 
 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น แบตเตอรี่ใส่กล้อง
ถ่ายรูป ค่าอัดรูป ม้วนเทปมินิดีวีดี (Mini DVD) อุปกรณ์ประกอบและต่อ
พ่วงสําหรับกล้องถ่ายรูปดิจิตอลและวัสดุอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง ฯลฯ ต้ัง
ไว้ 2,500 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข) 
- เป็นไปตาม 
1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท  0808.2/ว
1248 ลว 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ    
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วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 12,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น ถุงมือ ถุงเท้า รองเท้าบู๊ต
เสื้อ เสื้อกันฝน และวัสดุอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง ฯลฯ ตั้งไว้ 12,000 บาท ต้ัง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารงาน
ทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข) 
- เป็นไปตาม 
1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท  0808.2/ว
1248 ลว 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ 

      

 
   

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 25,000 บาท 
 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ เช่น หมึกพิมพ์ ฮาร์ดดิส
แผ่นดิส แผ่นซีดี และวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ และวัสดุอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง
ฯลฯ ตั้งไว้ 25,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏใน
แผนงานสาธารณสุข งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข) 
- เป็นไปตาม 
1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท  0808.2/ว
1248 ลว 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ 

      

 
   

ค่าสาธารณูปโภค รวม 25,000 บาท 
 

   
ค่าไฟฟ้า จํานวน 1,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าศาลาเอนกประสงค์ฌาปานสถาน
เทศบาล หมู่ 9 และหมู่ 7 ตําบลป่าก่อดํา ฯลฯ ตั้งไว้ 1,000 บาท ต้ัง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารงาน
ทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข) 
- เป็นไปตาม 
1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท  0808.2/ว
1248 ลว 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ 

      

 
   

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 12,000 บาท 
 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับโทรศัพท์ของกองสาธารณะ
สุขฯตั้งไว้ 12,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏใน
แผนงานสาธารณสุข งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข) 
- เป็นไปตาม 
1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท  0808.2/ว
1248 ลว 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ    
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ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 12,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้อินเตอร์เน็ต (INTERNET) ค่าเช่า
พ้ืนที่เว็บไซต์ ค่าสื่อสารอ่ืน ๆที่เก่ียวข้อง สําหรับกองสาธารณสุข ต้ัง
ไว้ 12,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข) 
- เป็นไปตาม 
1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท  0808.2/ว
1248 ลว 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ 

      

 
  

งบลงทุน รวม 122,000 บาท 
 

   
ค่าครุภัณฑ ์ รวม 122,000 บาท 

 
   

ครุภัณฑ์การเกษตร       
 

    
เครื่องพ่นเคมีชนิดฝอยละออง (ULV) ชนิดสะพายหลัง จํานวน 100,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องพ่นเคมีชนิดฝอยละออง (ULV) ชนิดสะพาย
หลัง ราคาตามท้องตลาด (เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกําหนดไว้ในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) จํานวน 1 เครื่อง ตั้งไว้ 100,000 บาท ตั้งจ่าย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารงาน
ทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข) 
- เป็นไปตาม 
1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท  0808.2/ว
1248 ลว 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ 
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808/
ว 1989 ลว 22 มิถุนายน 2552 เรื่อง การตั้งงบประมาณเพ่ือการ
จัดซื้อครุภัณฑ์และรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตําบลป่าก่อดํา (พ.ศ.2561-
2565) หน้า 163 ลําดับที่ 67 

      

 
   

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์       
 

    
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล จํานวน 22,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกน
หลัก (4 core) จํานวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือ
ดีกว่า ดังนี้ 
1) ในกรณีที่มีหน่วยความจํา แบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 2.2 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้าน
กราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 10 แกน หรือ 
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2) ในกรณีที่มีหน่วยความจําแบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 1.6 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณ
นาฬิกาได้ในกรณีท่ีต้องใช้ความ สามารถในการประมวลผลสูง 
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อย
กว่า 8 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 1TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 120 GB จํานวน 1 หน่วย 
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และ
มีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB  2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อย
กว่า 3 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบ
เครือข่าย (Network interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ
ดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-
Fi (IEEE 802.11b,g,n,ac) และ Bluetooth 
จํานวน 1 เครื่อง  ตั้งไว้ 22,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุขงานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข) 
- เป็นไปตาม 
1. เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับ
เดือนมีนาคม 2562  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตําบลป่าก่อดํา (พ.ศ.2561-
2565) หน้า 160 ลําดับที่ 55  

        
 

      
 

  
งบเงินอุดหนุน รวม 223,800 บาท 

 
   

เงินอุดหนุน รวม 223,800 บาท 
 

   
เงินอุดหนุนส่วนราชการ       

 
    

ค่าผ่าตัดทําหมันสุนัขและแมว เพ่ือลดประชากรสุนัขและแมว จํานวน 5,000 บาท 
 

      

  - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายค่าผ่าตัดทําหมันสุนัขและแมว เพ่ือลดประชากรสุนัข
และแมว ตั้งไว้ 5,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏใน
แผนงานสาธารณสุขงานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข) 
- เป็นไปตาม 
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.
2559 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตําบลป่าก่อดํา  
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(พ.ศ.2561-2565) หน้า 22 ลําดับที่ 7 

    
โครงการพระราชดําริ ด้านสาธารณสุข จํานวน 140,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพระราชดําริ ด้าน
สาธารณสุข จํานวน 7 หมู่บ้านๆ ละ 20,000 บาท ต้ัง
ไว้ 140,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนตามวัตถุประสงค์ (ปรากฏใน
แผนงานสาธารณสุขงานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข) 
- เป็นไปตาม 
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.
2559 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตําบลป่าก่อดํา (พ.ศ.2561-
2565) หน้า 22 ลําดับที่ 2 

      

 
   

เงินอุดหนุนเอกชน       
 

    
อุดหนุนกลุ่มผักปลอดสารพิษ เทศบาลตําบลป่าก่อดํา จํานวน 10,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการกลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษเทศบาล
ตําบล    ป่าก่อดํา ตั้งไว้ 10,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคมแผนงานสาธารณสุข งาน
บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 
- เป็นไปตาม 
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตําบลป่าก่อดํา (พ.ศ.2561-
2565) หน้า 22 ลําดับที่ 4 

      

 
    

อุดหนุนกลุ่มเลี้ยงไส้เดือนดิน เทศบาลตําบลป่าก่อดํา จํานวน 10,000 บาท 
 

      

  - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการของกลุ่มไส้เดือนดินเทศบาลตําบลป่าก่อ
ดํา ตั้งไว้ 10,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในด้าน
บริการชุมชนและสังคมแผนงานสาธารณสุข งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข 
- เป็นไปตาม 
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตําบลป่าก่อดํา (พ.ศ.2561-
2565) หน้า 22 ลําดับที่ 5 

      

 
    

อุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน จํานวน 58,800 บาท 
 

      

  - เพ่ือจ่ายตามโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานชุมชนในเขตเทศบาล
ตั้งไว้ 58,800 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในด้านบริการ
ชุมชนและสังคมแผนงานสาธารณสุข งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข 
- เป็นไปตาม 
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
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ท้องถิ่น พ.ศ.2559 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตําบลป่าก่อดํา (พ.ศ.2561-
2565) หน้า 24 ลําดับที่ 20 

แผนงานเคหะและชุมชน 
 

 
งานไฟฟ้าถนน รวม 337,100 บาท 

 
  

งบลงทุน รวม 337,100 บาท 
 

   
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 337,100 บาท 

 
   

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค       
 

    
โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง LED โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ภายในเขต
เทศบาลตําบลป่าก่อดํา 

จํานวน 337,100 บาท 

 

      

  - โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง LED โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ภายใน
เขตเทศบาลตําบลป่าก่อดํา รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตําบลป่า
ก่อดําเลขท่ี 39/2562 ตั้งไว้ 337,100 บาท (ปรากฎในแผนงานเคหะ
และชุมชน งานไฟฟ้าถนน) 
- เป็นไปตาม 
1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
2. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตําบลป่าก่อดํา (พ.ศ.2561-
2565) หน้า 128 ลําดับที่ 2 

      

 
 

งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 130,000 บาท 
 

  
งบด าเนินงาน รวม 130,000 บาท 

 
   

ค่าใช้สอย รวม 130,000 บาท 
 

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

 
    

โครงการปรับพ้ืนที่บ่อขยะเทศบาลตําบลป่าก่อดํา จํานวน 100,000 บาท 
 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับพ้ืนที่บ่อขยะเทศบาลตําบลป่า
ก่อดํา    ตั้งไว้ 100,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล) 
- เป็นไปตาม 
1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
2. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตําบลป่าก่อดํา (พ.ศ.2561-
2565) หน้า 48 ลําดับที่ 9  

      

 
   

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ       
 

    
โครงการจัดการขยะแบบบูรณาการ เทศบาลตําบลป่าก่อดํา จํานวน 30,000 บาท 

 
      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดการขยะแบบบูรณาการเทศบาล
ตําบลป่าก่อดํา เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม
และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง ฯลฯ ตั้งไว้ 30,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงิน
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อุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล) 
- เป็นไปตาม 
1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
2. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตําบลป่าก่อดํา (พ.ศ.2561-
2565) หน้า 45 ลําดับที่ 4 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

 
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 205,000 บาท 

 
  

งบด าเนินงาน รวม 85,000 บาท 
 

   
ค่าใช้สอย รวม 85,000 บาท 

 
   

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ       
 

    
โครงการกลุ่มพัฒนาสตรีเทศบาลตําบลป่าก่อดํา จํานวน 20,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการกลุ่มพัฒนาสตรีเทศบาล
ตําบลป่าก่อดํา ตั้งไว้ 20,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป (ปรากฎในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน)  
- เป็นไปตาม 
1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตําบลป่าก่อดํา (พ.ศ.2561-
2565) หน้า 17 ลําดับที่ 5  

      

 
    

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุเทศบาลตําบลป่าก่อดํา จํานวน 10,000 บาท 
 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ
เทศบาลตําบลป่าก่อดํา ตั้งไว้ 10,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป (ปรากฎในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน)  
- เป็นไปตาม 
1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตําบลป่าก่อดํา (พ.ศ.2561-
2565) หน้า 18 ลําดับที่ 12  

      

 
    

โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชน  เทศบาลตําบลป่าก่อดํา จํานวน 10,000 บาท 
 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการพัฒนาศักยภาพ
เยาวชน เทศบาลตําบลป่าก่อดํา ตั้งไว้ 10,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป (ปรากฎในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งาน
ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน)  
เป็นไปตาม 
1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตําบลป่าก่อดํา (พ.ศ.2561-
2565) หน้า 18 ลําดับที่ 13 
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โครงการศูนย์บริการผู้พิการ จํานวน 10,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการศูนย์บริการผู้พิการ เทศบาล
ตําบลป่าก่อดํา ตั้งไว้ 10,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป (ปรากฎในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน)  
- เป็นไปตาม 
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.
2559 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตําบลป่าก่อดํา (พ.ศ.2561-
2565) หน้า 18 ลําดับที่ 14  

      

 
    

โครงการศูนย์พัฒนาครอบครัวเทศบาลตําบลป่าก่อดํา จํานวน 10,000 บาท 
 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการศูนย์พัฒนา
ครอบครัว เทศบาลตําบลป่าก่อดํา ตั้งไว้ 10,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป (ปรากฎในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งาน
ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน)  
- เป็นไปตาม 
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.
2559 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตําบลป่าก่อดํา (พ.ศ.2561-
2565) หน้า 20 ลําดับที่ 36  

      

 
    

โครงการส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มพัฒนาสตรี จํานวน 10,000 บาท 
 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มพัฒนา
สตรี เทศบาลตําบลป่าก่อดํา ตั้งไว้ 10,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป (ปรากฎในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน)  
- เป็นไปตาม 
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.
2559 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตําบลป่าก่อดํา (พ.ศ.2561-
2565) หน้า 20 ลําดับที่ 37 

      

 
    

โครงการอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพกลุ่มอาชีพ จํานวน 15,000 บาท 
 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพกลุ่ม
อาชีพ เทศบาลตําบลป่าก่อดํา ตั้งไว้ 15,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป (ปรากฎในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งาน
ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน)  
- เป็นไปตาม 
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
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แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.
2559 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตําบลป่าก่อดํา (พ.ศ.2561-
2565) หน้า 18 ลําดับที่ 11 

  
งบเงินอุดหนุน รวม 120,000 บาท 

 
   

เงินอุดหนุน รวม 120,000 บาท 
 

   
เงินอุดหนุนเอกชน       

 
    

โครงการศูนย์พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ จํานวน 60,000 บาท 
 

      

  - เพ่ือสนับสนุนโครงการศูนย์พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ ต้ัง
ไว้ 60,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป) 
- เป็นไปตาม 
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตําบลป่าก่อดํา (พ.ศ.2561-
2565) หน้า 20 ลําดับที่ 38 

      

 
    

โครงการสนับสนุนกลุ่มอาชีพ หมู่ที่ 8 (กลุ่มทําน้ําพริก) จํานวน 10,000 บาท 
 

      

  - เพ่ือสนับสนุนโครงการสนับสนุนกลุ่มอาชีพ หมู่ที่ 8 (กลุ่มทําน้ําพริก) ต้ัง
ไว้ 10,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป) 
- เป็นไปตาม 
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตําบลป่าก่อดํา (พ.ศ.2561-
2565) หน้า 20 ลําดับที่ 33 

      

 
    

โครงการสนับสนุนกลุ่มอาชีพ หมู่ที่ 9 (กลุ่มข้าวหลาม) จํานวน 10,000 บาท 
 

      

  - เพ่ือสนับสนุนโครงการสนับสนุนกลุ่มอาชีพ หมู่ที่ 9 (กลุ่มข้าวหลาม) ต้ัง
ไว้ 10,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป) 
- เป็นไปตาม 
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตําบลป่าก่อดํา (พ.ศ.2561-
2565) หน้า 19 ลําดับที่ 26 

      

 
    

โครงการสนับสนุนศูนย์พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต ผู้ด้อยโอกาส และผู้
ยากไร้ 

จํานวน 20,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือสนับสนุนโครงการศูนย์พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต ผู้ด้อยโอกาส และผู้ยากไร้ ตั้งไว้ 20,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป) 
- เป็นไปตาม 
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1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตําบลป่าก่อดํา (พ.ศ.2561-
2565) หน้า 20 ลําดับที่ 39 

    
โครงการสนับสนุนศูนย์พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต ผู้พิการ จํานวน 20,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือสนับสนุนโครงการศูนย์พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต ผู้พิการ ต้ัง
ไว้ 20,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป) 
- เป็นไปตาม 
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตําบลป่าก่อดํา (พ.ศ.2561-
2565) หน้า 20 ลําดับที่ 40 

      

 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

 
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 130,000 บาท 

 
  

งบด าเนินงาน รวม 130,000 บาท 
 

   
ค่าใช้สอย รวม 130,000 บาท 

 
   

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ       
 

    
โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนเทศบาลตําบลป่าก่อดํา จํานวน 100,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬาชุมชนเทศบาลตําบลป่า
ก่อดํา และการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคีระหว่าง ชุมชน ประเภท
ประชาชน เยาวชน ผู้สูงอายุ และกีฬาต่อต้านยาเสพติด เชน่ ค่าเครื่อง
เสียง ค่าวงดุริยางค์ ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่ารางวัล ค่าสนับสนุน
ชุมชนค่าชุดนักกีฬาและ 
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง ฯลฯ ตั้งไว้ 100,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งาน
กีฬาและนันทนาการ) 
- เป็นไปตาม 
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.
2559 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตําบลป่าก่อดํา (พ.ศ.2561-
2565) หน้า 28 ลําดับที่ 2 

      

 
    

โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน จํานวน 10,000 บาท 
 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและ
ประชาชน การแข่งขันกีฬาของ ก.ก.ท. และการแข่งขันกีฬาประเภท
อ่ืนๆ ระดับอําเภอ จังหวัด และระดับเขต เช่น ค่าเครื่องเสียง ค่าวง
ดุริยางค์ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่ารางวัล ค่าสนับสนุนชุมชน ค่าชุด
นักกีฬาและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ตั้งไว้  10,000 บาท ตั้งจ่าย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและ
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นันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ) 
- เป็นไปตาม 
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.
2559 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตําบลป่าก่อดํา (พ.ศ.2561-
2565) หน้า 28 ลําดับที่ 4 

    
โครงการแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์ จํานวน 20,000 บาท 

 

      

   - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์ โรงเรียน
เทศบาล ๑ (ป่าก่อดํา), ศพด. โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตําบลป่าก่อดํา
เช่น ค่าเครื่องเสียง ค่าวงดุริยางค์ ค่าตอบแทนกรรมการคัดสิน ค่า
รางวัล ค่าสนับสนุนชุมชนค่าชุดนักกีฬาและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง ฯลฯ ตั้งไว้ 20,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป (ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและ
นันทนาการ) 
- เป็นไปตาม 
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.
2559 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตําบลป่าก่อดํา (พ.ศ.2561-
2565) หน้า 28 ลําดับที่ 3 

      

 
 

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 260,000 บาท 
 

  
งบด าเนินงาน รวม 260,000 บาท 

 
   

ค่าใช้สอย รวม 260,000 บาท 
 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ       

 
    

โครงการธรรมะกับชีวิต ตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ จํานวน 20,000 บาท 
 

      

  - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการธรรมะกับชีวิต ตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ เพ่ือเป็น
การอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น เช่น ค่าจัดซื้อ ของตัก
บาตร ค่าปัจจัยถวายพระ ค่าอาหารถวายพระ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง ตั้งไว้ 20,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏใน
แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ) 
- เป็นไปตาม 
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.
2559 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตําบลป่าก่อดํา (พ.ศ.2561-
2565) หน้า 27 ลําดับที่ 5 

      

 
    

โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน จํานวน 50,000 บาท 
 

      
  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดู

ร้อน เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง ฯลฯ ต้ัง
      

 



~ 71 ~ 
 

ไว้ 50,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงาน
ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น) 
- เป็นไปตาม 
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.
2559 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตําบลป่าก่อดํา (พ.ศ.2561-
2565) หน้า 27 ลําดับที่ 6 

    
โครงการรดน้ําดําหัวผู้สูงอายุตามประเพณีวันสงกรานต์ จํานวน 80,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรดน้ําดําหัวผู้สูงอายุตามประเพณีวัน
สงกรานต์ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย เช่นค่าของขวัญสําหรับรดน้ําผู้สูงอายุ ค่า
วิทยากร ค่าวัสดุอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องฯลฯ ตั้งไว้ 80,000 บาท ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น) 
- เป็นไปตาม 
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.
2559 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตําบลป่าก่อดํา (พ.ศ.2561-
2565) หน้า 26 ลําดับที่ 2 

      

 
    

โครงการวันลอยกระทง (ยี่เป็ง) จํานวน 100,000 บาท 
 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการวันลอยกระทง (ยี่
เป็ง) ประจําปี 2562 เพ่ือเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณี
ท้องถิ่น เช่น ค่าของขวัญสําหรับการประกวดกระทง ค่ามหรสพ ค่า
รางวัล ค่าสนับสนุนชุมชนจัดทํากระทง และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง
ฯลฯ ตั้งไว้ 100,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏใน
แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาและวัฒนธรรม
ท้องถิ่น) 
- เป็นไปตาม 
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.
2559 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตําบลป่าก่อดํา (พ.ศ.2561-
2565) หน้า 26 ลําดับที่ 1  

      

 
    

โครงการหล่อเทียน แห่เทียนเข้าพรรษา จํานวน 10,000 บาท 
 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการหล่อเทียน/แห่เทียนเข้าพรรษา  
เพ่ือเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น เช่น ค่าใช้จ่ายในการ 
จัดทําต้นเทียน ค่าตกแต่งรถแห่เทียน ค่าดอกไม้ในการตกแต่งต้นเทียน  
และแต่งรถขบวน ค่ารางวัล ค่าปัจจัยถวายพระ ค่าสนับสนุนให้ชุมชนและ 
โรงเรียนทําต้นเทียน และตกแต่ง ต้นเทียนและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ  
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ที่เก่ียวข้อง ฯลฯ ตั้งไว้ 10,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป (ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนา
และวัฒนธรรมท้องถิ่น) 
- เป็นไปตาม 
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.
2559 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตําบลป่าก่อดํา (พ.ศ.2561-
2565) หน้า 26 ลําดับที่ 3 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 2,821,500 บาท 

 
  

งบบุคลากร รวม 1,679,000 บาท 
 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,679,000 บาท 

 
   

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 746,000 บาท 
 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล จํานวน 2 อัตรา พร้อมทั้ง
ปรับปรุง 
เงินเดือน ตั้งไว้ 746,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏใน
แผนงาน 
อุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและ
การโยธา)    

      

 
   

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท 
 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองช่าง หัวหน้าฝ่ายแบบ
แผนและก่อสร้าง ตั้งไว้ 60,000 บาท ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏใน
แผนงาน 
อุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและ
การโยธา)    

      

 
   

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 783,000 บาท 
 

      
  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 5 อัตรา ตั้งไว้ 

783,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)  

      

 
   

เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 90,000 บาท 
 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าครองชีพของพนักงานจ้างตามภารกิจ ต้ัง
ไว้ 90,000 บาท 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารงาน
ทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข) 

      

 
  

งบด าเนินงาน รวม 951,400 บาท 
 

   
ค่าตอบแทน รวม 126,000 บาท 

 
   

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 50,000 บาท 
         - เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กป       
 



~ 73 ~ 
 

กครองส่วนท้องถิ่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อหรือจัด
จ้าง  คณะกรรมการ 
ตรวจการจ้าง และผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ฯลฯ ตามโครงการต่างๆ ของ
เทศบาล 
ตําบลป่าก่อดํา ตั้งไว้  50,000 บาท  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารงานทั่วไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา) 
- เป็นไปตาม 
1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท  0808.2/ว
1248 ลว 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ    

   
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 60,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน/เช่าซื้อบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล กองช่าง ซ่ึง
มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ตามระเบียบฯ ตามสิทธิที่จะได้รับ ตั้งไว้ 60,000
บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา)     
- เป็นไปตาม 
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

      

 
   

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 16,000 บาท 
 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาของบุตรพนักงานเทศบาลตาม
สิทธิ ตั้งไว้ 
16,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา งานบริหารงานทั่วไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา) 
- เป็นไปตาม 
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม   

      

 
   

ค่าใช้สอย รวม 431,900 บาท 
 

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

 
    

ค่าจ้างเหมาบริการ จํานวน 311,900 บาท 
 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ  ในการดําเนินการด้านเอกสาร  ด้าน
ช่าง  ค่าจ้างออกแบบ จ้างเครื่องจักรกล ฯลฯ 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาทําป้ายประชาสัมพันธ์และสื่อสิ่งพิมพ์
ประชาสัมพันธ์ของกองช่าง ตั้งไว้  311,900 บาท ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ 309,400 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป 2,500 บาท (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งาน
บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา)   
- เป็นไปตาม 
1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท  0808.2/ว
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1248 ลว 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ 

    
ค่าถ่ายเอกสารกองช่าง จํานวน 5,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสารกองช่าง เช่น ถ่ายแบบพิมพ์เขียว กรดาษ
แผ่นใหญ่ ถ่ายแบบแปลน ฯลฯ ตั้งไว้ 5,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งาน
บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา)  
- เป็นไปตาม 
1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท  0808.2/ว
1248 ลว 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ 

      

 
   

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ       
 

    
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร  และ
ค่า 
ธรรมเนียม  ค่าลงทะเบียนต่างๆ  ค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าเช่าที่พัก  ค่าพาหนะ 
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับการฝึกอบรม  สัมมนา  ประชุม  ฯลฯ  ตั้งไว้ 
20,000 บาท  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและ
การโยธา)  
- เป็นไปตาม  
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

      

 
    

โครงการตามพระราชเสาวณีย์ จํานวน 20,000 บาท 
 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการตามพระราชเสาวณีย์ ต้ัง
ไว้ 20,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและ
การโยธา)  
- เป็นไปตาม 
1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตําบลป่าก่อดํา (พ.ศ.2561-
2565) หน้า 127 ลําดับที่ 587 

      

 
   

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 75,000 บาท 
 

      
  - เพ่ือจ่ายค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม วัสดุครุภัณฑ์ รถ

ส่วนกลาง ฯลฯ ของกองช่าง ที่ชํารุดเสียหาย ตั้งไว้ 75,000 บาท ตั้งจ่าย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งาน
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บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา)  
- เป็นไปตาม 
1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท  0808.2/ว
1248 ลว 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ ตั้งไว้  75,000 บาท   

   
ค่าวัสดุ รวม 376,500 บาท 

 
   

วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท 
 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษโรเนียว บอร์ดชาน
อ้อย กระดาษถ่ายเอกสาร วัสดุสํานักงานด้านการช่าง ฯลฯ 
ตั้งไว้  30,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและ
การโยธา)  
- เป็นไปตาม 
1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท  0808.2/ว
1248 ลว 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ 

      

 
   

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 30,000 บาท 
 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอด
ไฟฟ้า สวิตช ์ปลั๊ก อุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ อุปกรณ์
กล้อง CCTV สตาร์ทเตอร์ สายไฟฟ้า อุปกรณ์เสียงตามสายและไร้
สาย ฯลฯ ตั้งไว้ 30,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏใน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา)  
- เป็นไปตาม 
1. หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท  0808.2/ว
1248 ลว 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ 

      

 
   

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 129,000 บาท 
 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ โลหะ เหล็กเส้น ลวด สีทิน
เนอร์ แปรงทาสี คีม ตะปู ใบเลื่อย ลวดเชื่อม แผ่นตัด กระดาษ
ทราย อุปกณ์ประปา สุขภัณฑ์ กระเบื้อง สังกะสี ปูนซีเมนต์ ปูน
ขาว ท่อ คสล. หิน ทราย ดิน 
เหล็กรูปพรรณ ฯลฯ ตั้งไว้ 129,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารงานทั่วไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา)  
- เป็นไปตาม 
1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท  0808.2/ว
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1248 ลว 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ 

   
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 150,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ํามัน
ดีเซล น้ํามันเครื่องน้ํากลั่น น้ํามันเบรก น้ํามันไฮโดลิค น้ํามัน
เบนซิน ฯลฯ สําหรับใช้กับรถยนต์หมายเลขทะเบียน 80-
9178 เชียงราย รถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน
ขมจ 51 เชียงราย และรถตักหน้าขุดหลัง หมายเลข
ทะเบียน ตค 840 เชียงราย ฯลฯ ตั้งไว้ 150,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งาน
บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา)  
- เป็นไปตาม 
1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท  0808.2/ว
1248 ลว 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ 

      

 
   

วัสดุการเกษตร จํานวน 2,500 บาท 
 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น จอบ เสียม ชะแลง พลั่ว และ
อุปกรณ์อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง ฯลฯ ตั้งไว้ 2,500 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารงานทั่วไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา)  
- เป็นไปตาม 
1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท  0808.2/ว
1248 ลว 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ 

      

 
   

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 2,500 บาท 
 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษโฟโต้ แผ่น
พับ ใบปลิว วารสาร ป้าย บอร์ด และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง ฯลฯ ต้ัง
ไว้ 2,500 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและ
การโยธา)  
- เป็นไปตาม 
1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท  0808.2/ว
1248 ลว 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ 

      

 
   

วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 2,500 บาท 
         - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ หมวกนิรภัย แว่นตานิรภัย ถุงมือ รองเท้า และ       
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วัสดุอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง ฯลฯ ตั้งไว้ 2,500 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารงานทั่วไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา)  
- เป็นไปตาม 
1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท  0808.2/ว
1248 ลว 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ 

   
วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกพิมพ์ ฮาร์ดดิสก์ เมาส์ 
คีย์บอร์ด กระดาษไขคอมพิวเตอร์ วัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ ฯลฯ    
ตั้งไว้ 30,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและ
การโยธา)  
- เป็นไปตาม 
1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท  0808.2/ว
1248 ลว 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ 

      

 
   

ค่าสาธารณูปโภค รวม 17,000 บาท 
 

   
ค่าไฟฟ้า จํานวน 5,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสาธารณะส่วนที่ใช้กระแสฟ้าเกิน 10% ค่าไฟฟ้า
กล้องCCTV ค่าไฟฟ้าเครื่องเสียงไร้สาย ฯลฯ ตั้งไว้ 5,000 บาท ตั้งจ่าย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งาน
บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา)  
- เป็นไปตาม 
1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท  0808.2/ว
1248 ลว 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ 

      

 
   

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 10,000 บาท 
 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับโทรศัพท์กองช่าง ฯลฯ ตั้งไว้ 
10,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและ
การโยธา)  
- เป็นไปตาม 
1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท  0808.2/ว
1248 ลว 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ 
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ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 2,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรณียากร ค่าเช่าตู้
ไปรษณีย์ค่าส่งพัสดุ ค่าบริการไปรษณีย์อ่ืนๆ ฯลฯ ตั้งไว้ 2,000 บาท  
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา)  
- เป็นไปตาม 
1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท  0808.2/ว
1248 ลว 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ 

      

 
  

งบลงทุน รวม 91,100 บาท 
 

   
ค่าครุภัณฑ ์ รวม 41,100 บาท 

 
   

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง       
 

    
เครื่องตบดิน จํานวน 21,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องตบดิน 
1) ใช้เครื่องยนต์เบนซิน 
2) น้ําหนักของเครื่องตบดินไม่น้อยกว่า 80 กิโลกรัม 
3) แรงบดอัดไม่น้อยกว่า 5 ตัน 
4) ความเร็วในการตบไม่น้อยกว่า 5,000 ครั้งต่อนาที 
จํานวน 1 เครื่อง ตั้งไว้ 21,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารงานทั่วไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา)  
- เป็นไปตาม 
1. บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม 2561 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตําบลป่าก่อดํา (พ.ศ.2561-
2565) หน้า 162 ลําดับที่ 62 

      

 
    

สว่านไฟฟ้า จํานวน 7,500 บาท 
 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสว่านไฟฟ้า สําหรับใช้ในกองช่าง ราคาตาม
ท้องตลาด (เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์)  จํานวน 1 ตัว ตั้งไว้ 7,500 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา) 
- เป็นไปตาม 
1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท  0808.2/ว
1248 ลว 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ 
 2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808/
ว 1989 ลว 22 มิถุนายน 2552 เรื่อง การตั้งงบประมาณเพ่ือการ
จัดซื้อครุภัณฑ์และรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
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- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตําบลป่าก่อดํา (พ.ศ.2561-
2565) หน้า 163 ลําดับที่ 63  

   
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์       

 
    

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สําหรับกระดาษขนาด A3 จํานวน 12,600 บาท 
 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สําหรับ
กระดาษขนาด A3 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet) 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200 ? 1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําสําหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อย
กว่า 30 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 10.2 ภาพต่อนาที (ipm) 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสําหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อย
กว่า 17 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.1 ภาพต่อนาที (ipm) 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง 
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น 
- สามารถใช้ได้กับ A3,A4,Letter,Legal,และ Custom 
จํานวน 2 เครื่อง ตั้งไว้ 12,600 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารงานทั่วไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา)  
- เป็นไปตาม 
1. เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับ
เดือนมีนาคม 2562  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตําบลป่าก่อดํา (พ.ศ.2561-
2565) หน้า 152 ลําดับที่ 26 

      

 
   

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 50,000 บาท 
 

   
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง       

 
    

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงถนน รางระบายน้ํา ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ในเขต
เทศบาลตําบลป่าก่อดํา 

จํานวน 50,000 บาท 

 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่า ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงถนน รางระบายน้ํา ที่ดิน และ
สิ่งก่อสร้าง ฯลฯ ในเขตเทศบาลตําบลป่าก่อดํา ตั้งไว้ 50,000 บาท ต้ัง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา)  
- เป็นไปตาม 
1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท  0808.2/ว
1248 ลว 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ   

      

 
  

งบเงินอุดหนุน รวม 100,000 บาท 
 

   
เงินอุดหนุน รวม 100,000 บาท 
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เงินอุดหนุนส่วนราชการ       

 
    

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จํานวน 100,000 บาท 
 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะและไฟฟ้าส่องสว่างในเขต
เทศบาลตําบลป่าก่อดํา ค่าติดตั้งหม้อแปลง ค่าติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า และ
ระบบไฟฟ้า ฯลฯ เพ่ือจ่ายให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงราย ต้ัง
ไว้ 100,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและ
การโยธา)  
- เป็นไปตาม 
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตําบลป่าก่อดํา (พ.ศ.2561-
2565) หน้า 128 ลําดับที่ 3 

      

 
 

งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน รวม 4,362,900 บาท 
 

  
งบลงทุน รวม 4,362,900 บาท 

 
   

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 4,362,900 บาท 
 

   
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ       

 
    

โครงการก่อสร้างดาด คสล. ลาํเหมืองเดิม หมู่ที่ 8 (ทุ่งนานายหนาย เครือใจ) 
ต.ป่าก่อดํา อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 

จํานวน 190,000 บาท 

 

      

  - โครงการก่อสร้างดาด คสล. ลําเหมืองเดิม หมู่ที่ 8 (ทุ่งนา นาย
หนาย เครือใจ) ต.ป่าก่อดํา อ.แม่ลาว จ.เชียงราย ขนาดก้น
กว้าง 1.00 ม. ปากกว้าง 1.50 ม. ลึก 1.50 ม. ระยะทาง
รวม 75.00 ม. รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตําบลป่าก่อดํา
เลขที่ 59/2562 ตั้งไว้ 190,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป (ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน) 
- เป็นไปตาม 
1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
2. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตําบลป่าก่อดํา (พ.ศ.2561-
2565) หน้า 63 ลําดับที่ 67 

      

 
    

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซ.6 หมู่ที่ 12 ต.ป่าก่อดํา อ.แม่ลาว จ.เชียงราย จํานวน 500,000 บาท 
 

      

  - โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซ.6 หมู่ที่ 12 ต.ป่าก่อดํา อ.แม่ลาว จ.
เชียงราย ผิวจราจร
กว้าง 4.00 ม. หนา 0.15 ม. ระยะทาง 200.00 ม. หรือให้ได้ขนาด
พ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 800.00 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลน
เทศบาลตําบลป่าก่อดําเลขที่ 47/2562 ตั้งไว้ 500,000 บาท ตั้งจ่าย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งาน
ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน) 
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- เป็นไปตาม 
1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
2. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตําบลป่าก่อดํา (พ.ศ.2561-
2565) หน้า 63 ลําดับที่ 61 

    
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 5 หมู่ที่ 12 ต.ป่าก่อดํา อ.แม่ลาว จ.
เชียงราย 

จํานวน 141,000 บาท 

 

      

  - โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซ.5 หมู่ที่ 12 ต.ป่าก่อดํา อ.แม่ลาว จ.
เชียงราย ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 55.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือให้ได้
ขนาดพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 220.00 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบ
แปลนเทศบาลตําบลป่าก่อดําเลขที่ 51/2562 ต้ัง
ไว้ 141,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฎในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน) 
- เป็นไปตาม 
1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
2. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตําบลป่าก่อดํา (พ.ศ.2561-
2565) หน้า 63 ลําดับที่ 64 

      

 
    

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในโรงเรียนเทศบาล 1 (ป่าก่อดํา) จํานวน 269,800 บาท 
 

      

  - โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในโรงเรียนเทศบาล 1 (ป่าก่อ
ดํา) ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 107.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือให้ได้
ขนาดพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 428.00 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบ
แปลนเทศบาลตําบลป่าก่อดําเลขที่ 52/2562 ต้ัง
ไว้ 269,800 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฎในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน) 
- เป็นไปตาม 
1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
2. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตําบลป่าก่อดํา (พ.ศ.2561-
2565) หน้า 63 ลําดับที่ 65 

      

 
    

โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 (จินผิง) ต.ป่าก่อดํา อ.แม่
ลาว จ.เชียงราย 

จํานวน 200,000 บาท 

 

      

  - โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมุ่ที่ 12 (จินผิง) ต.ป่าก่อดํา อ.
แม่ลาว จ.เชียงราย รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตําบลป่าก่อดํา
เลขที่ 48/2562 ตั้งไว้ 200,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป (ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน) 

      

 



~ 82 ~ 
 

- เป็นไปตาม 
1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
2. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตําบลป่าก่อดํา (พ.ศ.2561-
2565) หน้า 63 ลําดับที่ 62 

    
โครงการก่อสร้างรั้วหลังโรงเรียนเทศบาล 1 (ป่าก่อดํา) จํานวน 79,600 บาท 

 

      

  - โครงการก่อสร้างรั้วหลังโรงเรียนเทศบาล 1 (ป่าก่อดํา) ระยะทาง
รวม 150.00 ม. รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตําบลป่าก่อดํา
เลขที่ 53/2562 ตั้งไว้ 79,600 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป (ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน) 
- เป็นไปตาม 
1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
2. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตําบลป่าก่อดํา (พ.ศ.2561-
2565) หน้า 63 ลําดับที่ 66 

      

 
    

โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมเสื้อบ้าน หมู่ที่ 10 ต.ป่าก่อดํา อ.แม่ลาว จ.
เชียงราย 

จํานวน 322,700 บาท 

 

      

  - โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมเสื้อบ้าน หมู่ที ่10 ต.ป่าก่อดํา อ.แม่ลาว จ.
เชียงราย ขนาด
กว้าง 10.00 ม. ยาว 10.00 ม. สูง 4.50 ม. รายละเอียดตามแบบ
แปลนเทศบาลตําบลป่าก่อดําเลขที่ 41/2562 ต้ัง
ไว้ 322,700 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฎในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน) 
- เป็นไปตาม 
1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
2. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตําบลป่าก่อดํา (พ.ศ.2561-
2565) หน้า 62 ลําดับที่ 58 

      

 
    

โครงการขยายไหล่ทางถนนสายหลัก หมู่ที่ 12 (ฝั่งตะวันออก) ต.ป่าก่อดํา อ.
แม่ลาว จ.เชียงราย 

จํานวน 184,600 บาท 

 

      

  - โครงการขยายไหล่ทางถนนสายหลัก หมู่ที่ 12 (ฝั่งตะวันออก) ต.ป่าก่อ
ดํา อ.แม่ลาว จ.เชียงราย หรือให้ได้ขนาดพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 236.00 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตําบลป่าก่อดํา
เลขที่ 49/2562 ตั้งไว้ 184,600 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป (ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน) 
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- เป็นไปตาม 
1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
2. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตําบลป่าก่อดํา (พ.ศ.2561-
2565) หน้า 63 ลําดับที่ 63 

    
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 8 ต.ป่าก่อดํา อ.แม่ลาว จ.เชียงราย จํานวน 170,000 บาท 

 

      

  - โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ความลึก 42.50 ม. พร้อมเครื่องสูบน้ํา
แบบจมน้ํา หมู่ที ่8 ต.ป่าก่อดํา อ.แม่ลาว จ.เชียงราย รายละเอียดตาม
แบบแปลนเทศบาลตําบลป่าก่อดําเลขที่ 61/2562 ต้ัง
ไว้ 170,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฎในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน) 
- เป็นไปตาม 
1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
2. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตําบลป่าก่อดํา (พ.ศ.2561-
2565) หน้า 64 ลําดับที่ 73 

      

 
    

โครงการขุดลอกหลงน้ําลัด หมู่ที่ 9 ต.ป่าก่อดํา อ.แม่ลาว จ.เชียงราย จํานวน 157,700 บาท 
 

      

  - โครงการขุดลอกหลงน้ําลัด หมู่ที่ 9 ต.ป่าก่อดํา อ.แม่ลาว จ.
เชียงราย พ้ืนที่ก้นบ่อไม่น้อยกว่า 4,000 ลบ.ม. ลึก 1.00 ม. หรือ
ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 4,000 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบแปลน
เทศบาลตําบลป่าก่อดําเลขที่ 32/2562 ตั้งไว้ 157,700 บาท ตั้งจ่าย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งาน
ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน) 
- เป็นไปตาม 
1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
2. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตําบลป่าก่อดํา (พ.ศ.2561-
2565) หน้า 61 ลําดับ 53 

      

 
    

โครงการต่อเติมหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ หมู่ที่ 3 ต.จอมหมอกแก้ว อ.
แม่ลาว จ.เชียงราย 

จํานวน 246,400 บาท 

 

      

  - โครงการต่อเติมหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ หมู่ที่ 3 ต.จอมหมอก
แก้ว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย ขนาด
กว้าง 10.00 ม. ยาว 10.00 ม. สูง 4.50 ม. รายละเอียดตามแบบ
แปลนเทศบาลตําบลป่าก่อดําเลขที่ 34/2562 ต้ัง
ไว้ 246,400 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฎในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน) 
- เป็นไปตาม 
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1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
2. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตําบลป่าก่อดํา (พ.ศ.2561-
2565) หน้า 61 ลําดับที่ 54 

    
โครงการติดตั้งระบบเสียงไร้สาย (ลูกข่าย) ภายในเขตเทศบาลตําบลป่าก่อดํา จํานวน 205,000 บาท 

 

      

  - โครงการติดตั้งระบบเสียงไร้สาย (ลูกข่าย) ภายในเขตเทศบาลตําบลป่า
ก่อดํา รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตําบลป่าก่อดํา
เลขที่ 45/2562 ตั้งไว้ 205,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป (ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน) 
- เป็นไปตาม 
1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
2. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตําบลป่าก่อดํา (พ.ศ.2561-
2565) หน้า 61 ลําดับที่ 51 

      

 
    

โครงการถมหินคลุกทางเข้าพ้ืนที่การเกษตร (สายโป่งเป้า) หมู่ที่ 12 ต.ป่าก่อ
ดํา อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 

จํานวน 30,000 บาท 

 

      

  - โครงการถมหินคลุกทางเข้าพ้ืนที่การเกษตร (สายโป่งเป้า) หมู่ที ่12 ต.
ป่าก่อดํา อ.แม่ลาว จ.เชียงราย ผิวจราจรกว้าง 3.00 -
 4.00 ม. หนา 0.07 ม. ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 58.00 ลบ.
ม. รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตําบลป่าก่อดํา
เลขที่ 54/2562 ตั้งไว้ 30,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป (ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน) 
- เป็นไปตาม 
1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
2. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตําบลป่าก่อดํา (พ.ศ.2561-
2565) หน้า 64 ลําดับที่ 69 

      

 
    

โครงการถมหินคลุกทางเข้าพ้ืนที่การเกษตร (สายห้วยขี้ติ้ว) หมู่ที่ 12 ต.ป่า
ก่อดํา อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 

จํานวน 30,000 บาท 

 

      

  - โครงการถมหินคลุกทางเข้าพ้ืนที่การเกษตร (สายห้วยขี้ติ้ว) หมู่ที ่12 ต.
ป่าก่อดํา อ.แม่ลาว จ.เชียงราย ผิวจราจรกว้าง 3.00 -
 4.00 ม. หนา 0.07 ม. ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 58.00 ลบ.
ม. รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตําบลป่าก่อดํา
เลขที่ 55/2562 ตั้งไว้ 30,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป (ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง
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โครงสร้างพื้นฐาน) 
- เป็นไปตาม 
1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
2. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตําบลป่าก่อดํา (พ.ศ.2561-
2565) หน้า 64 ลําดับที่ 70 

    
โครงการถมหินคลุกทางเข้าพ้ืนที่การเกษตร (สายห้วยผักหละ) หมู่ที่ 12 ต.
ป่าก่อดํา อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 

จํานวน 30,000 บาท 

 

      

  - โครงการถมหินคลุกทางเข้าพ้ืนที่การเกษตร (สายห้วยผักหละ) หมู่
ที ่12 ต.ป่าก่อดํา อ.แม่ลาว จ.เชียงราย ผิวจราจรกว้าง 3.00 -
 4.00 ม. หนา 0.07 ม. ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 58.00 ลบ.
ม. รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตําบลป่าก่อดํา
เลขที่ 56/2562 ตั้งไว้ 30,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป (ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน) 
- เป็นไปตาม 
1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
2. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตําบลป่าก่อดํา (พ.ศ.2561-
2565) หน้า 64 ลําดับที่ 72 

      

 
    

โครงการถมหินคลุกทางเข้าพ้ืนที่การเกษตร (สายห้วยเหี๊ยะ) หมู่ที่ 12 ต.ป่า
ก่อดํา อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 

จํานวน 30,000 บาท 

 

      

  - โครงการถมหินคลุกทางเข้าพ้ืนที่การเกษตร (สายห้วยเหีย้ะ) หมู่
ที ่12 ต.ป่าก่อดํา อ.แม่ลาว จ.เชียงราย ผิวจราจรกว้าง 3.00 -
 4.00 ม. หนา 0.07 ม. ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 58.00 ลบ.
ม. รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตําบลป่าก่อดํา
เลขที่ 57/2562 ตั้งไว้ 30,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป (ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน) 
- เป็นไปตาม 
1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
2. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตําบลป่าก่อดํา (พ.ศ.2561-
2565) หน้า 64 ลําดับที่ 71 

      

 
    

โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน (หมวด 5) หมู่ที่ 3 ต.จอมหมอกแก้ว 
อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 

จํานวน 138,000 บาท 

         - โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน (หมวด 5) หมู่ที ่3 ต.จอมหมอก       
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แก้ว  อ.แม่ลาว จ.เชียงราย รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตําบลป่า
ก่อดําเลขท่ี 36/2562 ตั้งไว้ 138,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป (ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน) 
- เป็นไปตาม 
1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
2. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตําบลป่าก่อดํา (พ.ศ.2561-
2565) หน้า 62 ลําดับที่ 55 

    
โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 (ฝั่งตะวันออก) ต.ป่าก่อดํา 
อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 

จํานวน 138,000 บาท 

 

      

  - โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 (ฝั่งตะวันออก) ต.ป่า
ก่อดํา อ.แม่ลาว จ.เชียงราย รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตําบลป่า
ก่อดําเลขท่ี 46/2562 ตั้งไว้ 138,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป (ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน) 
- เป็นไปตาม 
1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
2. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตําบลป่าก่อดํา (พ.ศ.2561-
2565) หน้า 62 ลําดับที่ 60 

      

 
    

โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ต.ป่าก่อดํา อ.แม่ลาว จ.
เชียงราย 

จํานวน 56,000 บาท 

 

      

  - โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ต.ป่าก่อดํา อ.แม่ลาว จ.
เชียงราย รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตําบลป่าก่อดํา
เลขที่ 44/2562 ตั้งไว้ 56,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป (ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน) 
- เป็นไปตาม 
1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
2. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตําบลป่าก่อดํา (พ.ศ.2561-
2565) หน้า 62 ลําดับที่ 59 

      

 
    

โครงการปรับปรุงห้องน้ําบริเวณศาลาประชาธิปไตย หมู่ที่ 10 ต.ป่าก่อดํา อ.
แม่ลาว จ.เชียงราย 

จํานวน 22,400 บาท 

 
      

  - โครงการปรับปรุงห้องน้ําบริเวณศาลาประชาธิปไตย หมู่ที่ 10 ต.ป่าก่อ
ดํา อ.แม่ลาว จ.เชียงราย รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตําบลป่าก่อ
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ดําเลขที่ 58/2562 ตั้งไว้ 22,400 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป (ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน) 
- เป็นไปตาม 
1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
2. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตําบลป่าก่อดํา (พ.ศ.2561-
2565) หน้า 64 ลําดับที่ 68 

    
โครงการระบบส่งน้ําประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 ต.ป่าก่อดํา อ.แม่ลาว จ.
เชียงราย 

จํานวน 358,700 บาท 

 

      

  - โครงการระบบส่งน้ําประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 ต.ป่าก่อดํา อ.แม่ลาว จ.
เชียงราย รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตําบลป่าก่อดํา
เลขที่ 37/2562 ตั้งไว้ 358,700 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป (ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน) 
- เป็นไปตาม 
1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
2. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตําบลป่าก่อดํา (พ.ศ.2561-
2565) หน้า 62 ลําดับที่ 56 

      

 
    

โครงการวางท่อระบายน้ํา คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. และถมดินหลังท่อ (ลํา
เหมืองชลประทาน ซ.12/2) ม.7 ต.ป่าก่อดํา อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 

จํานวน 368,000 บาท 

 

      

  - โครงการวางท่อระบายน้ํา คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
กว้าง 1.00 ม. พร้อมบ่อพัก คสล. และถมดินหลังท่อ (ลําเหมือง
ชลประทาน ซ.12/2) หมู่ที่ 7 ต.ป่าก่อดํา อ.แม่ลาว จ.
เชียงราย ระยะทางรวม 56.00 ม. รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล
ตําบลป่าก่อดําเลขท่ี 30/2562 ตั้งไว้ 368,700 บาท ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป (ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน) 
- เป็นไปตาม 
1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
2. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตําบลป่าก่อดํา (พ.ศ.2561-
2565) หน้า 61 ลําดับที่ 52 

      

 
    

โครงการวางท่อระบายน้ํา คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. และถมดินหลังท่อ ถนน
สายหลัก หมู่ที่ 7 ต.ป่าก่อดํา อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 

จํานวน 495,000 บาท 

         - โครงการวางท่อระบายน้ํา คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. พร้อม       
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บ่อพัก คสล. และถมดินหลังท่อ ถนนสายหลัก หมู่ที ่7 ต.ป่าก่อดํา อ.แม่
ลาว จ.เชียงราย ระยะทาง 100.00 ม. รายละเอียดตามแบบแปลน
เทศบาลตําบลป่าก่อดําเลขที่ 40/2562 ตั้งไว้ 495,000 บาท ตั้งจ่าย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งาน
ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน) 
- เป็นไปตาม 
1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
2. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตําบลป่าก่อดํา (พ.ศ.2561-
2565) หน้า 62 ลําดับที่ 57 

แผนงานงบกลาง 
 

 
งบกลาง รวม 
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ค่าชําระหนี้เงินต้น จํานวน 1,260,000 บาท 
 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าเงินกู้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ต้ัง
ไว้ 1,260,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานงบ
กลาง งานงบกลาง)  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตําบลป่าก่อดํา (พ.ศ.2561-
2565) หน้า 42 ลําดับที่ 4 

      

 
   

ค่าชําระดอกเบี้ย จํานวน 231,086 บาท 
 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าดอกเบี้ยเงินกู้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร ตั้งไว้ 231,086 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏใน
แผนงานงบกลาง งานงบกลาง)  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตําบลป่าก่อดํา (พ.ศ.2561-
2565) หน้า 42 ลําดับที่ 5 

      

 
   

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 250,000 บาท 
 

      

  - เพ่ือจ่ายสมทบกองทุนประกันสังคมให้กับพนักงานจ้างของเทศบาล
ตําบลป่าก่อดําและผู้ดูแลเด็กเทศบาลตําบลป่าก่อดํา ตั้งไว้ 250,000
บาท ตั้งจ่ายจากเงินเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบ
กลาง) 

      

 
   

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 10,000 บาท 
 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทนเป็นรายปี ในอัตราร้อย
ละ 0.2 ของค่าจ้างโดยประมาณท้ังปี ตั้งไว้ 10,000 บาท ตั้งจ่ายจาก
เงินเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง) 
- เป็นไปตาม หนังสือ ด่วนที่สุด กรมส่งเสริมการปกครอง
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ท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 4172 ลว 24 ธันวาคม 2561 เรื่อง การตั้ง
งบประมาณเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 

   
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 8,200,000 บาท 

 

      

   - เพ่ือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตําบลป่าก่อ
ดํา จํานวน 12 เดือน ตั้งไว้ 8,200,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ตามวัตถุประสงค์ (ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง)  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตําบลป่าก่อดํา (พ.ศ.2561-
2565) หน้า 42 ลําดับที่ 2 

      

 
   

เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 1,500,000 บาท 
 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือผู้พิการหรือทุพลภาพในเขตเทศบาลตําบลป่า
ก่อดํา จํานวน 12 เดือน ตั้งไว้ 1,500,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ตามวัตถุประสงค์ (ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง)  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตําบลป่าก่อดํา (พ.ศ.2561-
2565) หน้า 42 ลําดับที่ 1 

      

 
   

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 220,000 บาท 
 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือผู้ที่ติดเชื้อเอดส์ในเขตเทศบาล ราย
ละ 500 บาท ต่อเดือน จํานวน 12 เดือน ตั้งไว้ 220,000 บาท ตั้งจ่าย
จากเงินอุดหนุนตามวัตถุประสงค์ (ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบ
กลาง)  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตําบลป่าก่อดํา (พ.ศ.2561-
2565) หน้า 42 ลําดับที่ 3 

      

 
   

สํารองจ่าย จํานวน 100,000 บาท 
 

      

  - เพ่ือจ่ายในกรณีไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้าในกรณีฉุกเฉินหรือ
จําเป็น สําหรับหน่วยงานต่างๆ ของเทศบาลที่ไม่ได้ตั้งจ่ายหรือตั้งจ่ายไม่
เพียงพอแก่การใช้จ่าย ฯลฯ ตั้งไว้ 100,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินเงิน
อุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง) 
- เป็นไปตาม 
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

      

 
   

รายจ่ายตามข้อผูกพัน       
 

    
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตําบลป่าก่อดํา จํานวน 80,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตําบล
ป่าก่อดํา ตั้งไว้ 80,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏ
ในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง) 
- เป็นไปตาม 
1. หนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว
560 ลว 27 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง การดําเนินการสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชน 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตําบลป่าก่อดํา (พ.ศ.2561-
2565) หน้า 21 ลําดับที่ 1 
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เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบลป่าก่อดํา จํานวน 352,500 บาท 

 

      

  - เพ่ือจ่ายสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นตามประกาศ
คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ลง
วันที่ 28 มิถุนายน 2549 เรื่องการกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการและบริหารจัดการระบบ
หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือระดับพ้ืนที่ ต้ัง
ไว้ 352,500 บาท ตั้งจ่ายจากเงินเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงาน
งบกลาง งานงบกลาง) 

      

 
    

เงินสมทบสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ( ส.ท.ท.) จํานวน 50,000 บาท 
 

      
  - เพ่ือจ่ายสมทบสมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.) ต้ัง

ไว้ 50,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานงบ
กลาง งานงบกลาง) 

      

 
   

เงินช่วยพิเศษ จํานวน 10,000 บาท 
 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือค่าทําศพสําหรับพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้างของเทศบาลตําบลป่าก่อดํากรณี
เสียชีวิต ฯลฯ ตั้งไว้ 10,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏ
ในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง) 

      

 
   

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จํานวน 460,197 บาท 
 

      
  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วน

ท้องถิ่น (กบท.) ตั้งไว้ 460,197 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป (ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง) 

      

 ประธานสภา       ตามท่ีผู้บริหารได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณประจําปี พ.ศ.๒๕๖๒ และเวลาได้ล่วงเลยเวลา 
๑๒.๐๐ น. ดังนั้นขอให้มีการพักการประชุมก่อนครับ เพ่ือรับประทานอาหาร ขอให้เข้าร่วมประชุมในเวลา 
๑๓.๓๐ น. ขอให้พร้อมเพรียงกันด้วยครับ 

- พักการประชุม - 

ประธานสภา      เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้วจะดําเนินการประชุม กําหนดเวลา ๑๓.๓๐ น. ลําดับต่อไปก่อนที่ผม
จะให้สมาชิกสภา อภิปรายสอบถามในเรื่องการเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ  
พ.ศ.๒๕๖๓ ผมในฐานะสมาชิกสภาคนหนึ่งขอสอบถาม ผมหยิบยกขึ้นมาเพ่ือสอบถามเกี่ยวกับโครงการ
ชุมชน หมู่ที่ ๘ ตําบลป่าก่อดํา ไม่มีมติในการประชาคมเพ่ือเรียงลําดับความต้องการของประชาชนแต่อย่าง
ใด เพ่ือบรรจุในร่างเทศบัญญัติงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ แต่ได้ปรากฏในร่างเทศ
บัญญัติ หน้า ๖๕/๗๐ โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๘ ตําบลป่าก่อดํา ตั้งไว้ ๑๗๐,๐๐๐ บาท โครงการ
ดังกล่าวไม่มีความชัดเจนสถานที่ตั้ง และชุมชนหมู่ที่ ๘ ไม่ได้พิจารณาแต่อย่างใดการเรียงลําดับความสําคัญ
ไดเ้รียงความต้องการไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจําปี ๒๕๖๓-๒๕๖๕ เนื่องจากไม่ใช่ปัญหาความต้องการ
ของประชาชนในพ้ืนที่ ระบบประปาหมู่ที่ ๘ มีระบบที่ดีอยู่แล้ว ผมขอสอบถามท่านคณะผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่งบประมาณ ว่าด้วยหลักการและเหตุผลใดว่าโครงการดังกล่าวได้ปรากฏเข้ามาในร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เชิญผู้บริหารครับ 
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นายสมชาย      ผมเห็นว่าควรจะให้สมาชิกสภาท่านอ่ืนซักถามหรือสอบถาม ผมจะได้ตอบในคราวเดียวกันครับ  

ประธานสภา      ดังนั้น ผมจะให้ทางสมาชิสภาเทศบาล ได้ซักถามข้อสงสัยต่างๆ เชิญครับ 

นายสมเกียรติ     เรียนประธานสภา สมาชิกสภา ผู้เข้าร่วมการประชุม ผมนายสมเกียรติ  หวายคํา สมาชิกสภา 
เรื่องแรกหมู่ที่ ๙ โครงการระบบส่งน้ําประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ ตําบลป่าก่อดํา และผมได้เปรียบเทียบกับ
โครงการก่อสร้าง ระบบน้ําประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 ของบ้านจิ๋นผิง ผมได้ตรวจสอบแบบแปลน ลักษณะ
การดําเนินการคล้ายๆกัน แต่ชื่อโครงการไม่เหมือนกัน เรื่องที่ ๒ การติดตั้ง CCTV หมู่ที่ ๘ ผมทราบมาว่า
เป็นความต้องการของประชาชนที่ระบุความต้องการไว้ในการประชุมประชาคม แต่ผมมาดูภาพรวมว่า
ชุมชน หมู่ที่ ๘ ในเขตเทศบาลตําบลป่าก่อดํา กล้องที่ติดตั้งมีความสําคัญมากน้อยเพียงไหน  ในชุมชนไม่
เคยมีเหตุการณ์ เช่น ข่าวอาชญากรรม โจรลักเล็กขโมยน้อย หากจะติดในหมู่บ้านผมไม่เห็นด้วย ผมเห็นว่า
ควรมาติดถนนสายหลัก มากกว่าจะมีประโยชน์มากกว่าที่นํามาติดภายในชุมชน ระยะทางการติดตั้งกล้อง
ไม่ห่างกันมากเท่าไหร่ ผมอยากถามว่ามีประโยชน์มากน้อยเพียงใด เรื่องที่ ๓ หน้าที่ ๗๐ การสํารองจ่าย 
เพ่ือจ่ายในกรณีไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้าในกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น สําหรับหน่วยงานต่างๆ ของ
เทศบาลที่ไม่ได้ตั้งจ่ายหรือตั้งจ่ายไม่เพียงพอแก่การใช้จ่ายที่ตั้งงบประมาณไว้  หรืออัคคีภัยต่างๆ  
๑๐๐,๐๐๐ บาท ผมอยากสอบถามผู้บริหารว่าจะเพียงพอหรือไม่ หากเกิดภัยธรรมชาติจริง  เพราะว่าผม
สังเกตเห็นหากเกิดอุทกภัยที่ผ่านมา บ้านเรือนเสียหายและงบประมาณไม่เพียงพอที่ดําเนินการเบิกจ่ ายให้
ประชาชน เช่นบ้านของผมเองที่ใช้หลังคาเมทัลชีท ไม่มีการช่วยเหลือแต่อย่างใด พอสอบถามสภาเทศบาล 
ได้รับคําตอบว่างบประมาณไม่เพียงพอ หากมีปัญหาขึ้นอีกผมอยากทราบว่าจะเพียงพอในการแก้ไขปัญหา
ประชาชนหรือไม่ครับ ขอบคุณครับ  

ประธานสภา      ขอบคุณท่าน สท.สมเกียรติ ที่ได้สอบถามคําถามแก่ผู้บริหาร ผมจะเปิดโอกาสที่ประชุม 
สอบถามในการดําเนินการเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ มีความ
หลากหลายในเนื้อหาสาระ โดยเฉพาะหมวดค่าใช้จ่ายทั่วไป หมวดงบประมาณ ที่จะนําไปบริหารจัดการ 
โดยญัตติแยกออกเป็นสองหมวดหมู่ ดังนี้ หมวดที่ ๑ งบที่ได้จากส่วนกลาง ซึ่งเป็นภาษีของประชาชนหรือ
บุคคลทั่วไปทั้งประเทศ ที่รัฐจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยระบุวัตถุประสงค์ หมวดที่ ๒ งบที่
กรมส่งเสริม ได้จัดสรรให้แก่โรงเรียนเทศบาล ๑ ป่าก่อดํา สังกัดเทศบาลตําบลป่าก่อดํา แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นโดย
บริบทประกอบกับข้อเท็จจริง เร่งดังกล่าว เพ่ือนําไปสู่การปฏิบัติได้จริงพร้อมกับข้อเท็จจริง เป็นประโยชน์
ต่อส่วนรวมของประชาชนในพ้ืนที่ได้อย่างแท้จริงและมีประสิทธิภาพและเกิดความเหมาะสม คุ้มค่าในการ
ใช้งบประมาณ ดังนั้นในเมื่อในที่ประชุม สมาชิกสภาท่านใดมีความประสงค์ที่จะอภิปราย ให้ความเห็น
เกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เชิญครับ หากไม่มีผมมีอีกหนึ่ง
ประเด็นที่จะสอบถามในฐานะสมาชิกสภา สอบถามผู้บริหาร เกี่ยวกับการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๘ ว่า
ไม่ใช่ความต้องการที่ได้เรียงลําดับเข้ามาในการประชุมประชาคม และจะเป็นข้อสอบถามจากท่าน           
สท.สมเกียรติ ที่ได้สอบถามผู้บริหาร เพ่ือได้ความชัดเจน และเชิญผู้บริหารได้ชี้แจงต่อไป เชิญครับ  

นายสมชาย      เรียนประธานสภา สมาชิกสภาทุกท่าน และผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมขอนําเสนอ
รายละเอียดผมจะไม่ตอบแบบเรียงลําดับที่มีคําถามในการชี้แจง ผมขอตอบทีละประเด็น ประเด็นที่หนึ่ง 
จากท่านประธานสภาได้ตั้งข้อสังเกต โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๘ ตําบลป่าก่อดํา หลายท่านคงจํา
เหตุการณ์ไฟไหม้บ่อขยะ หลายท่านคงไม่ทราบว่าอยู่ในเขต หมู่ที่ ๘ ไม่ใช่หมู่ที่ ๑๒ เพราะฉะนั้นโครงการ
ขุดเจาะบ่อบาดาลโครงการนี้จะดําเนินการขุดเจาะ ในหมู่ที่ ๘ ไฟไหม้บ่อขยะที่ผ่านมา หลายท่านคงจะ
สงสัย กรณีวันที่หนึ่งไม่ว่าไฟไหม้มากหรือไฟไหม้น้อย เราลําเรียงรถของเราและรถน้ําจากท้องถิ่นอําเภอ       
แม่ลาวเข้ามาช่วยเหลือ หากท่านไหนเข้าไปยังสถานที่จริงจะทราบว่ารถน้ําสามารถวิ่งไปวิ่งกลับได้  
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นายสมชาย      หลังจากผ่านไปหนึ่งวันเริ่มมีปัญหา รถน้ําแต่ละท้องถิ่นขึ้นไปลําบากมาก เพราะสภาพของ
ถนนเป็นถนนลูกรัง เป็นดินส่วนใหญ่ไม่เป็นหินคลุกทางชันด้วย ถ้าหากว่าภาวะไฟไหม้ป่าครั้งนี้ไม่ได้รับ
ความช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอก โดยเฉพาะเทศบาลนครเชียงราย ป้องกันจังหวัดเชียงราย ท้องถิ่น
อําเภอแม่ลาว รวมถึงหน่วยงานภายนอก กลุ่มจิตอาสาต่างๆ ที่เข้ามาช่วยเหลือกัน และโชคดีที่มีน้ําในคลอง
ชลประทานถือว่าโชคดีมาก   ถึงแม้ว่ามีหน่วยงานอ่ืนเข้ามาช่วยแต่หากในคลองชลประทานไม่มีน้ําจะเกิด
ความลําบากมากกว่านี้ได้ ประกอบกับเทศบาลนครเชียงรายนําเครื่องสูบน้ําขนาดใหญ่เข้ามาช่วย ระยะ
เกือบสองกิโลเมตร จากคลองชลประทานถึงบ่อขยะ และมีหุ่นยนต์พ่นน้ํามาช่วยเป็นเหตุผล สอดคล้องกับที่
ประธานสภา ได้สอบถามว่าไม่ใช่มติที่ประชุมประชาคมหมู่บ้าน ถามว่าการจัดสรรงบประมาณมีสองส่วน         
๑.มาจากหมู่บ้าน ๒.ผู้บริหาร เพราะบ่อขยะถือเป็นทรัพย์สินของเทศบาล เราเล็งเห็นปัญหาส่วนนี้อาจจะ
ช่วยไม่ได้ทั้งหมด แต่สามารถแบ่งเบาภาระเป็นหัวข้อนําเสนอบางท่านจะได้รับทราบและเห็นเหตุผล และ
อีกอย่างหนึ่งที่ผมนําเรียน การขุดเจาะบ่อบาดาลไม่ใช่ว่าสามารถพ่วงต่อกับบ่อบาดาล ตามที่หมู่ที่ ๘ มี
ระบบประปาของหมู่บ้าน แต่โครงการนี้เราจะดําเนินการใกล้พ้ืนที่ บ่อขยะเทศบาลของเราจึงขอนําเรียน
เหตุผลหัวข้อที่หนึ่ง ประเด็นที่สอง ตามที่สมาชิกสภาได้สอบถามท่าน สท.สมเกียรติ ระบบส่งน้ําประปา
หมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ กับหมู่ที่ ๑๒ ว่าทําไมถึงมีความต่างกันในชื่อโครงการ ลักษณะการดําเนินการหมู่ที่ ๙ 
แท้งก์บริเวณติดเหมือง งบประมาณจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ งบประมาณหนึ่งล้านที่กําลังดําเนินการส่วน
ระบบส่งน้ํา ในร่างเทศบัญญัติเป็นระบบท่อเมนต์ไปตามซอกซอยต่างๆ ของชุมชนหมู่ที่ ๙ เริ่มจากซอยที่
สอง ไม่น่าจะข้ามฝั่งลําห้วยแม่ผงได้ ฝั่งทิศตะวันออก ในส่วนฝั่งทิศตะวันตกเราใช้น้ําประปาร่วมกับโรงเรียน
เทศบาล ๑ ป่าก่อดํา เพราะฉะนั้น โครงการในหมู่ที่ ๙ ที่ปรากฏในร่างเทศบัญญัติเป็นระบบส่งน้ําภายใน
ชุมชน สําหรับบ้านจิ๋นผิง หมู่ที่ ๑๒ มีบ่อบาดาลอยู่แล้วที่เราเป็นผู้ดําเนินการให้เป็นการแก้ปัญหาภัยแล้งใน
ปี ๒๕๕๙ หากผมจําไม่ผิด หลายท่านคงได้ผ่านไปยังพ้ืนที่ว่าเราได้ขุดเจาะบ่อบาดาลให้กับบ้านจิ๋นผิง ผมลง
สํารวจได้พูดคุยกับหัวหน้าชุมชนจิ๋นผิง ณ ปัจจุบันบ้านจิ๋นผิงใช้บ่อบาดาลนี้ วิธีการของเขาจะใช้รถไถ ใน
การสูบน้ําขึ้นมาจากบ่อ บ้านจิ๋นผิงใช้เครื่องสูบน้ําภาษาบ้านเราเรียกว่าสเมิร์ฟ เป็นกําลังสําคัญสูบน้ําขึ้นมา
พักยังถังพักซึ่งไม่มีเครื่องกรองแต่อย่างใด เป็นเพียงถังพักธรรมดาหากใครผ่านไปท่านจะเห็นถังสีน้ําตาล ที่
เป็นสีน้ําตาลเพราะเป็นน้ําสนิมเหล็ก ความต้องการของบ้านจิ๋นผิงอยากได้ระบบส่งน้ําประปา การสํารวจได้
นําช่างเข้าสํารวจด้วยว่าระบบของหมู่บ้านควรเป็นระบบไหน ที่เราทําการออกแบบแปลนตามที่ทุกท่าน
ได้รับเอกสารไป พ้ืนที่ดําเนินการมีไม่มากนักเป็นที่บริจาคเป็นพ้ืนที่สามเหลี่ยม กว้างยาวประมาณ ๖ X ๕ 
เมตร ไม่เกินสิบเมตร เพราะฉะนั้นจึงได้ออกแบบแปลนเราจึงยึดการต่อพ่วงกับบ่อบาดาลเดิม ใช้สเมิร์ฟเป็น
ตัวดูดน้ําขึ้นมาใช้ มีแท้งก์สองแท้งก์ แท้งก์หนึ่งประมาณสองพันลิตร เพ่ือใช้ในการกัก เก็บน้ํา เราติดตั้ง
ระบบประปาขนาดเล็กให้กับหมู่บ้าน มีความเพียงพอแก่หมู่บ้าน ในแบบแปลนระบบสายส่ง ทุกท่านจะเห็น
ปรากฏในแบบแปลน ลักษณะโครงการชื่อโครงการจึงไม่เหมือนกัน ของหมู่ ๙ เป็นระบบส่งน้ํา หมู่บ้านจิ๋
นผิงเป็นระบบสูบขึ้นมาเพ่ือพักน้ําไว้ที่ถัง ชื่อโครงการจึงต่างกัน ประเด็นที่สาม เกี่ยวกับการติดตั้ง CCTV 
ซึ่งสมาชิกสภาได้สอบถามเข้ามาเป็นความต้องการของประชาชน ตามแบบแปลนเหมือนจะมีระยะที่มีการ
ติดตั้งที่ใกล้กัน แต่ดูจากระยะทางที่แท้จริงเวลาที่มีการติดตั้ง ๑๐ จุด จุดแรกจะยิงตรงไปยังถนนสายตรงฝั่ง
ทิศเหนือ จุดที่สองยิงตรงไปที่ซอย ๗ จะต่อเนื่องกัน หากยิงตรงมาที่ซอย ๓/๒ จะกลายเป็นหมู่ที่ ๑๐ จะ
เป็นทิศตะวันออกนึกภาพตามผมทันใช่หรือไม่ครับ  จุดที่สามสี่แยกซอย ๗ จะสอดคล้องกันจะรับต่อกันได้ 
หลังจากนั้นจะเป็นซอย ๗/๑ หมู่ที่ ๘ สอดคล้องกันหมดเวลาที่เราจะดําเนินการติดตั้งกล้อง จุดหลักจะเป็น
สี่แยกกลางหมู่บ้าน บ้านท่านผู้ช่วยตรงไปยังซอย ๖/๒ กลางซอยอยู่ตัวหนึ่ง เชื่อมต่อไปยัง ๖/๓ เพราะ
สุดท้ายหมู่ ๘ เชื่อมหมู่ที่ ๙ จะสอดคลองกันเป็นสี่เหลี่ยม ผมอธิบายให้ทุกท่านเห็นภาพ เป็นความต้องการ
อันดับที่ ๑ ของหมู่ที่ ๘ ผมจึงไม่สามารถขัดแย้งได้ครับ ไม่ว่าจะงบประมาณเท่าไหร่หากเป็นโครงการอับดับ
ที่หนึ่งเพราะข้อตกลงของเราคือต้องบรรจุในร่างเทศบัญญัติ   ประเด็นสุดท้าย-   
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นายสมชาย การตั้งเงินสํารองจ่ายว่าเราตั้งไว้จํานวนน้อย ท่านไม่ต้องกลัวหากเกิดเหตุเงินสํารองจ่ายเป็นอํานาจ
ของท่านนายกเทศมนตรี กรณีการตั้งเทศบัญญัติมีวิธีเพียงว่าตั้งไว้ก่อน หากไม่พอให้โอนเงินงบประมาณ
ภายหลัง หากพองบประมาณจะเหลือโอนมาจากส่วนที่เราไม่ได้ใช้งบประมาณ  ตั้งในประเด็นที่สําคัญก่อน 
เป็นที่มาที่ไปทั้งสี่ประเด็นที่ได้สอบถามและตั้งข้อสังเกตนําเรียนต่อประธานสภาครับ 

ประธานสภา      ขอบคุณท่านรองนายกสมชาย ขวัญชัย ที่ได้กรุณาชี้แจง ประเด็นข้อสงสัย ดังนั้นที่ประชุมหรือ
สมาชิกสภาท่านใด มีข้อสงสัยอีกหรือไม่ หากไม่มีผมขอสอบถามอีกหนึ่งประเด็นโครงการก่อสร้างบ้านและ
อยู่อาศัยแก่ผู้ยากไร้ ผู้ยากจน ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ภายในเขตเทศบาลตําบลป่าก่อดํา  จากข้อสังเกตทุก
ครั้งที่เราตั้งเทศบัญญัติงบประมาณ จะมีโครงการก่อสร้างบ้านและที่อยู่อาศัยไว้ แต่ผมได้ดูวาระที่ ๓.๖ 
ทําไมคณะผู้บริหารถึงไมไ่ด้ตั้งงบประมาณไว้ ผมอยากทราบว่าเหตุผลประการใดไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ครับ 
ขอบคุณครับ 

นายสมชาย     เรียนประธานสภา สมาชิกสภา ผู้เข้าร่วมการประชุม ต่อเนื่องกับวาระที่ ๓.๖ จะได้อธิบายไป
ทีเดียว มีหนังสือสั่งการมาจากกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๙๑.๔/ว ๔๒๘๓ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม 
๒๕๕๙ เป็นแบบนี้ครับปี ๒๕๕๙ มีโครงการหนึ่งคือโครงการบ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน 
ราชินี โครงการนี้สามารถก่อสร้างบ้านผู้ยากไร้ ผู้ยากจน ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ได้แต่หนังสือฉบับนี้มี
กําหนดระยะเวลา ผมจะให้เจ้าหน้าที่สําเนาให้ทุกท่านครับ มีข้อกําหนดอยู่หนึ่งข้อที่ไม่สามารถจัดตั้งในเทศ
บัญญัติปี ๒๕๖๓ ได้ รวมไปถึงหัวข้อวาระที่ ๓.๖ โอนลดงบประมาณโครงการนี้ออกไป ในเทศบัญญัติปี 
๒๕๖๒ เราตั้งไว้ ๑๕๐,๐๐๐ บาท หนังสือฉบับนี้ผมขออ่านข้อที่ ๙ กําหนดระยะเวลาดําเนิน โครงการเสร็จ
สิ้นวันที่ ๓๑ ธันวาคม  ๒๕๖๐ จึงทําให้ท้องถิ่นไม่สามารถดําเนินโครงการนี้ได้ต่อไป ถ้าหากว่าเรายัง
ดําเนินการโครงการนี้ หาก สตง. เข้าตรวจสอบการเบิกจ่ายของโครงการนี้ และเราอ้างโครงการบ้านท้องถิ่น
ประชารัฐร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน ราชินี ผิดทันทีเพราะโครงการนี้มีหนังสือสั่งกําหนดระยะเวลาภายในวันที่ 
31 ธันวาคม 2560 เท่านั้น เขาจะไม่สามารถตั้งงบประมาณไว้ในร่างเทศบัญญัติปี 2563 ได้ ผมจะแจ้ง
รายละเอียดให้ในวาระที่ 3.๗ ว่าทําไมเราถึงต้องมีการตั้งงบประมาณออกไปใช้จ่ายเงินอ่ืน หนังสือฉบับนี้
เป็นสิ่งที่เราต้องปฏิบัติตามครับ ทุกท่านจะได้เข้าใจตรงกันครับ นําเรียนท่านประธานเห็นเท่านี้ครับ 

ประธานสภา      ขอบคุณท่านรองสมชาย ขวัญชัย ท่านรองนายกเทศมนตรี ที่ได้ชี้แจงประเด็นข้อสงสัย ซึ่ง
ประเด็นดังกล่าว มีผู้ใดมีข้อสงสัยอีกหรือไม่ ในเมื่อที่ประชุมไม่มีสมาชิกสภาผู้ใดประสงค์จะอภิปราย
เพ่ิมเติมอีก ลําดับต่อไปผมจะให้ที่ประชุมได้ลงมติรับหลักการด้วยผมจะถามในที่ประชุม 2 ประเด็น
ประเด็นที่ 1 เห็นชอบรับการประเด็นที่ 2 ไม่เห็นชอบรับร่าง เพราะฉะนั้น ระเบียบวาระที่ 3 ข้อ 3.1 เรื่อง
ญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 วาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ ท่าน
สมาชิกสภาต้องรับร่างเทศบัญญัติท้ังเล่ม ทําความเข้าใจแก่สมาชิกสภาจะได้เข้าใจตรงกัน ลําดับต่อไปผมจะ
ถามประเด็นที่ ๑ ท่านอ่ืนมีอะไรเพ่ิมเติมไหมครับ เมื่อไม่มี ผมจะขอมติจากที่ประชุมสภา ในการการ
เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ และงดออกเสียง วาระที่3 เรื่องการพิจารณาขอ 3.1 เรื่อง ร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.256๓ วาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ  สมาชิกสภาท่านไหน
เห็นชอบ  ขอให้ยกมือพ้นเหนือศีรษะ เชิญครับ   

มติที่ประชุม - มติเห็นชอบรับหลักการ  ๘  เสียง  งดออกเสียง  -    เสียง  

ประธานสภา      ขอบคุณสมาชิกสภาทุกท่าน ในเมื่อที่ประชุมเห็นชอบรับหลักการ  ๘  เสียง  ถือว่าเป็น           
เอกฉันท์ ผมจะไมข่อมติไม่เห็นชอบครับ เข้าสู่วาระท่ี 3.2  
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                      3.2  การเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕61  

ประธานสภา  ตามที่สภาเทศบาลตําบลป่าก่อดํา ได้มีคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ  เมื่อครั้งประชุมสภา
เทศบาล สมัยสามัญ ครั้งที่ 1 ประจําปีพ.ศ.256๒ ในวันพฤหัสบดี ที่ 2๘ กุมภาพันธ์ 256๒  ได้มีมติ
แต่งตั้งคณะกรรมการไว้ โดยมีรายชื่อ คือ 1.นายบุญสอน  ปงรังษี เป็นประธาน  2.นายสุคํา สุวรรณ เป็น
คณะกรรมการ 3.นายสมเกียรติ  หวายคํา เป็นคณะกรรมการและเลขานุการ ตามคําสั่งสภาเทศบาลตําบล
ป่าก่อดํา ที่ ๐๐๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ตามที่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการไปแล้วนั้น 
จํานวน ๓-๗ ท่าน ผมจะขอถามที่ประชุมว่าเห็นสมควรคงไว้คณะกรรมการชุดเดิมหรือแต่งตั้งเพ่ิมอีกหรือไม่ 
ผมจะขอให้เลขานุการชี้แจงเพ่ิมเติมต่อไป 

นายสมเกียรติ   มีการแต่งตั้งคณะกรรมการไปแล้วนั้น ตามที่ท่านประธานสภาได้แจ้งไปแล้ว ผมคงจะต้องให้
ประธานสภาดําเนินการสอบถามสมาชิกสภาเทศบาล ว่าจะดําเนินการแต่งตั้งใหม่หรือคงชุดเดิมไว้หรือไม่
ครับ หรือจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรหรือไม่ 

ประธานสภา   ขอบคุณเลขานุการสภา ที่ได้ชี้แจงเพ่ิมเติม มีใครมีข้อสงสัยจะสอบถามอีกหรือไม่ หากไม่มี ล าดับ

ต่อไป ผมจะขอมติจากสมาชิกสภาทุกท่าน สมาชิกสภาท่านใดเห็นสมควรให้คงไว้ซึ่งคณะกรรมการแปร

ญัตติชุดเดิม กรุณายกมือขึ้นพ้นเหนือศีรษะครับ 

 มติที่ประชุม   - มติเห็นชอบคงไว้ซึ่งคณะกรรมการแปรญัตติชุดเดิม  ๘ เสียง  งดออกเสียง  -    เสียง  

        3.3 เรื่อง  ก าหนดระยะเวลาการเสนอแปรญัตติ  

ประธานสภา    ระเบียบวาระที่  3 ข้อ3.3 เรื่องกําหนดระยะเวลาการเสนอแปรญัตติ  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2554 หมวด 3 ญัตติ ข้อ 45 ญัตติร่างข้อญัตติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ที่ประชุม
สภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้ และในการพิจารณาวาระที่สองให้กําหนดระยะเวลา
เสนอคําแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
นั้น เชิญท่านเลขานุการสภาได้ชี้แจงครับ 

นายสมเกียรติ    เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่านครับ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2554 หมวด 3 ญัตติ ข้อ 45 ญัตติร่างข้อญัตติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ที่ประชุม
สภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้ ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระ
รวดเดียวไม่ได้ และในการพิจารณาวาระที่สองให้กําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่
ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น สําหรับการกําหนดเสนอคําแปร
ญัตติ ให้สภากําหนดวันมาเลยครับ อย่างน้อย 24 ชั่วโมง ซึ่งท่านจะให้แปรญัตติกี่วันก็ว่ากันไป มติของสภา
ว่าอย่างไร คณะกรรมการแปรญัตติก็ต้องดําเนินการไปตามนั้น ซึ่งแนวทางน่าจะพิจารณารวดเดียวไปเลย
ครับ ในข้อ 3.3 3.4 3.5 ว่าจะกําหนดแปรญัตติกี่วัน โดยอย่างน้อยต้อง 1 วัน คือ 24 ชั่วโมง ต้อง
สอบถามกรรมการว่าในข้อ 3.5 จะเสนอรายงานให้ประธานสภาเมื่อไหร่ ถึงจะเข้าพิจารณาข้อ 3.6 คือ 
วาระที่ 2 และ วาระที่ 3 จะใช้เวลากี่วัน ซึ่งหลังจากนี้คณะกรรมการแปรญัตติจะต้องประชุมกันเพ่ือเลือก
ประธานและเลขาฯ คณะกรรมการแปรญัตติ เพ่ือตกลงว่าจะประชุมวันไหน 
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ประธานสภา     ดังนั้น กําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติ ผมขอเสนอกําหนดระยะเวลายื่นเสนอเป็นวันที่           
1๖,๑๙,๒๐ สิงหาคม 256๒ ตั้งแต่เวลา 08.๓0 น. ถึง 16.30 น. เป็นเวลา 3 วันครับ  

ที่ประชุม - รับทราบ 

                       3.4 เรื่อง  นัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ  
ประธานสภา     วาระท่ี 3.4 การนัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ไม่น้อยกว่า ๒๔ ชั่วโมง เชิญเลขานุการสภา

ชี้แจง 

นายสมเกียรติ      ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 หมวด 8 คณะกรรมการ สภาท้องถิ่น   ข้อ 109 การนัดประชุมและเปิด
ประชุมคณะกรรมการสภาท้องถิ่นครั้งแรก ให้เป็นหน้าที่ของเลขานุการสภาท้องถิ่น ให้คณะกรรมการสภา
ท้องถิ่นคณะหนึ่ง เลือกประธานกรรมการและเลขานุการจากกรรมการสภาท้องถิ่นคณะนั้นๆ และหลังจากเลิก
การประชุมแล้วผมขอเชิญคณะกรรมการแปรญัตติ ดําเนินการประชุมครับ เนื่องจากอาจมีการเปลี่ยนแปลง
ตําแหน่งการปฏิบัติงานของคณะกรรมการครับ 

ประธานสภา     ดังนั้น ผมเห็นว่าเพ่ือให้สอดคล้องกับวันที่ผมกําหนดไว้นั้น ผมขอเสนอให้คณะกรรมการแปร
ญัตติประชุม วันที่ ๒๑  สิงหาคม ๒๕๖๒  

ที่ประชุม - รับทราบ 

              3.5 เรื่อง  การเสนอรายงานการประชุมค าแปรญัตติต่อประธานสภา 

ประธานสภา   วาระที่ 3.5 เรื่องการเสนอรายงานการประชุมคําแปรญัตติต่อประธานสภา ท่านเลขานุการสภา
เห็นควรอย่างไรครับ 

นายสมเกียรติ    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที ่2) พ.ศ.2554 หมวด 8 คณะกรรมการ สภาท้องถิ่น   ข้อ  110 ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภา
ท้องถิ่นลงมติรับหลักการ และส่งคณะกรมการแปรญัตติพิจารณาตามข้อ 49 เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติ
พิจารณาแล้วจะต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิมและตามที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม พร้อมทั้งรายงานย่อยื่น
ต่อประธานสภาท้องถิ่นรายงานย่อตามวรรคหนึ่งอย่างน้อยต้องระบุว่าได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมในตอนใด
หรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวด้วยการแปรญัตตินั้นเป็นประการใด การ
สงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการสงวนคําแปรญัตติด้วย ผมเห็นควรว่าการเสนอรายงาน
การประชุมคําแปรญัตติต่อประธานสภา ควรกําหนดเป็นวันที่ 2๒ สิงหาคม 256๒  

ประธานสภา   ขอบคุณเลขานุการสภาครับ ข้อ 3.5 เรื่องการเสนอรายงานการประชุมคําแปรญัตติต่อ
ประธานสภา ขอให้รีบดําเนินการจัดส่งรายงานการประชุม ในวันที่ 2๒ สิงหาคม 256๒ นะครับ  เพราะ
จะต้องให้ทันในห้วงระยะเวลาการจัดประชุมสมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ ๒ ในวาระต่อไป 

ที่ประชุม - รับทราบ 
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3.6 เรื่อง  นัดประชุมส าหรับการประชุมในวาระท่ี 2 ขั้นแปรญัตติ   และวารที่ 3 ขั้นลงมติ 

ประธานสภา   วาระที่ 3.5 เรื่องการเสนอรายงานการประชุมคําแปรญัตติต่อประธานสภา ท่านเลขานุการสภา
เห็นควรอย่างไรครับ 

นายสมเกียรติ    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 หมวด 3 ญัตติ  ข้อ ๕๑ ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง ให้
ปรึกษาเรียงตามลําดับข้อ เฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ที่
ประชุม สภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอ่ืน ถ้าที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเห็นด้วยกับคําแปรญัตติ หรือ
เห็นด้วยกับการ แก้ไขในข้อใดแล้ว ไม่ให้เสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติขอเปลี่ยนแปลงมตินั้นอีก  ถ้า
ข้อความในข้อใดที่ได้มีมติไปแล้วขัดแย้งกันหรือบกพร่องในสาระสําคัญ ที่ ประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติให้ส่ง
ปัญหานั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม่ เฉพาะที่ขัดแย้งหรือบกพร่องก็ ได้โดยไม่ให้มีการ            
แปรญัตติในเรื่องใหม่ขึ้นอีก ในกรณีที ่มีมติส่งปัญหาไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม่ดังกล่าวแล้ว 
การพิจารณา เฉพาะข้อนั้นๆ เป็นอันระงับไว้ก่อน แต่ถ้าไม่เป็นการขัดข้องที่จะพิจารณาข้ออ่ืนๆ ต่อไป สภา
ท้องถิ่นอาจลงมติให้พิจารณาจนจบร่างข้อบัญญัติก็ได้ ถ้าข้อขัดแย้งหรือข้อบกพร่องตามวรรคสามเกิดขึ้นใน
การพิจารณารวดเดียว ที่ ประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติให้ดําเนินการตามความในวรรคสามก็ได้                             
เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้ยื่นรายงานการพิจารณาข้อที่ได้ระงับไว้นั้นตาม  วรรคสามแล้ว ให้
ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นให้แก่สมาชิกสภาท้องถิ่น ไม่น้อย กว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันนัดประชุม 
เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน ในการประชุมต่อวาระที่สอง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเฉพาะข้อ
ที่ได้ระงับ ไว้เท่านั้น ข้อ ๕๒ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สาม ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ ประชุม
สภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร ในการพิจารณาวาระนี้ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่น
ลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติ หรือไม ่

ประธานสภา   ขอบคุณเลขานุการสภาครับ ได้มีการกําหนดระยะเวลายื่นเสนอเป็นวันที่ 1๖,๑๙,๒๐ สิงหาคม 

256๒ ตั้งแต่เวลา 8.๓0 น. ถึง 16.00 น. เป็นเวลา 3 วัน ผมเห็นว่าคณะกรรมการแปรญัตติประชุมควร
ประชุม วันที่ ๒๑  สิงหาคม ๒๕๖๒  ในส่วนการเสนอรายงานการประชุมคําแปรญัตติต่อประธานสภา เป็น
วันที่ 2๒ สิงหาคม 256๒ เพ่ือให้ทันการจัดส่งเอกสารในการประชุมตามข้อ 3.6 เรื่องนัดประชุมสําหรับ
การประชุมวาระที่ 2 ถ้าแปรญัตติแล้ว วาระที่ 3 ขั้นลงมติ มีใครจะเปลี่ยนแปลงไปจากนี้หรือไม่หากไม่มี
ผมจะขอมติเพ่ือนัดประชุมสภาเทศบาลตําบลป่าก่อดํา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 วันที่ ๒๘ สิงหาคม 
2562 ครับ ขอมติโดยการยกมือเหนือศีรษะ เชิญครับ 

มติที่ประชุม - เห็นชอบ  8  เสียง , งดออกเสียง  -  คน  
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3.๗  เรื่อง  ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
งบประมาณ  พ.ศ.๒๕62 (กองช่าง)  

ประธานสภา      วาระที่ 3.7 ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 

งบประมาณ  พ.ศ.๒๕62 ของกองช่าง ดังนั้นเชิญฝ่ายบริหารชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบหรือจะ
มอบหมายให้ผู้ใดชี้แจงแทนเชิญครับ 

นายสมชาย       เรียนประธานสภา สมาชิกสภา ผู้เข้าร่วมการประชุม ตามวาระที่3 ข้อ ๓.7 ด้วยคณะผู้บริหาร
ท้องถิ่นขอเสนอญัตติต่อสภานี้เพ่ือขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 2562 หมวด         
ค่าใช้สอยประเภทค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเป็น
ค่าซ่อมยานพาหนะและขนส่งหมายเลขทะเบียน 80-9178 เชียงราย รถจักรยานยนต์หมายเลขทะเบียน 
ขมจ 51 เชียงราย และรถตักหน้าขุดหลังหมายเลขทะเบียน ตค 840 เชียงราย ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2541 และแก้ไข
เพ่ิมเติมฉบับที่ 2 และ 3 พ.ศ. 2543 หมวดที่ 4 ข้อ 27 การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทําให้ลักษณะปริมาณคุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งรายการใหม่ให้เป็นอํานาจอนุมัติ
ของสภาท้องถิ่น เนื่องจากงบประมาณที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติไม่เพียงพอกับการดําเนินการเบิกจ่ายจึงทําให้มี
ความจําเป็นต้องมีการโอนงบประมาณเพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานของกองช่างเทศบาลตําบลป่าก่อดํา ด้วย
เหตุผลและความจําเป็นดังกล่าวข้างต้นคณะผู้บริหารท้องถิ่นจึงเสนอญัตติขอโอนงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ 2562 ต่อสภาเทศบาลตําบลป่าก่อดําดังนี้ รายงานโอนเพ่ิมแผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา เงินบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา หมวดค่าใช้สอย ประเภท                     
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมยานพาหนะและ
ขนส่งหมายเลขทะเบียน 80-9178 เชียงราย รถจักรยานยนต์หมายเลขทะเบียน ขมจ 51 เชียงราย และ
รถตักหน้าขุดหลังหมายเลขทะเบียน ตค 840 เชียงราย รวมเป็นเงินโอนเพ่ิมทั้งสิ้น 150,000 บาท โดย
โอนลดจากแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ การก่อสร้างบ้านและที่อยู่อาศัยแก่ผู้ยากไร้ ผู้ยากจน ผู้พิการ 
ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลตําบลป่าก่อดํา รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 150,000 บาท ผู้บริหาร
ท้องถิ่นจึงขอเสนอญัตติขอโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ต่อสภาเทศบาล
ตําบลป่าก่อดํา เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติต่อไปรายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบท้าย   ขออนุมัติตั้งใจ
รายการใหม่และโอนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กองช่าง แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ปัจจุบันเรามียอดเงินคงเหลือ 
1,072 บาท เราถึงขอโอนเพ่ิม โครงการก่อสร้างบ้านและที่อยู่อาศัยแก่ผู้ยากไร้ ผู้ยากจน ผู้พิการ 
ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลตําบลป่าก่อดํา โอนลดมา 150,000 บาท เพ่ือมาโอนเพ่ิม เมื่อ
รวมกับเงิน 1,072 บาท จะเป็นยอดทั้งสิ้น 151,072 บาท ผมได้นําเรียนรายละเอียดเพ่ิมเติมไป ก่อน
หน้าว่าจะสอดคล้องกับ ระเบียบวาระการประชุม 3.7 ในเทศบัญญัติรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 2562 
เราได้ตั้งงบประมาณโครงการนี้ไว้ โครงการก่อสร้างบ้านและที่อยู่อาศัยแก่ผู้ยากไร้ ผู้ยากจน ผู้พิการ 
ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลตําบลป่าก่อดํา งบประมาณ 150,000 บาท  
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นายสมชาย       แต่เนื่องจากหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย ที่ผมได้นําเรียนไปข้างต้น ทําให้เทศบาลไม่
สามารถดําเนินการได้ประกอบกับรถในสังกัดของกองช่าง เช่น รถกระเช้า รถตักหน้าขุดหลัง ทุกวันนี้ได้
ออกบริการประชาชน ในเขตพ้ืนที่และเกิดความชํารุดเสียหาย ณ ปัจจุบันนี้เราก็ยังให้บริการด้วยสภาพตาม
ความเป็นจริงบริเวณไหนที่พอไปได้ต้องเข้าดําเนินการ ในการบํารุงรักษาและซ่อมแซม รถทั้ง 2 คันและ
รถจักรยานยนต์ สภาพจะมีความชํารุดทรุดโทรม ทําให้บางครั้งไม่สามารถออกให้บริการประชาชนได้            
จึงขอโอนเงินเพ่ือนํามาบํารุงซ่อมแซม สังกัดกองช่าง ตามท่ีเอกสารถ้านําเสนอสมาชิกทุกท่าน  

ประธานสภา      ขอบคุณท่านรองนายกสมชาย ขวัญชัย ที่ได้ชี้แจงเกี่ยวกับญัตติขออนุมัติ โอนงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ 2562 ของกองช่าง ดังนั้น สมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามหรือมีข้อสงสัยเชิญ
ครับ  หากไม่มีใครสงสัย ผมจะขอมติที่ประชุมสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดอนุมัติให้โอนลด
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ขอกรุณายกมือขึ้นพ้นเหนือศรีษะ  เชิญครับ 

มติที่ประชุม - เห็นชอบโอนลด  8  เสียง , งดออกเสียง  -  คน 

ประธานสภา      ผมจะขอมติที่ประชุมสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดอนุมัติให้โอนเพ่ิมงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตามที่คณะผู้บริหารได้เสนอเข้ามา ขอกรุณายกมือขึ้นพ้นเหนือ
ศรีษะ  เชิญครับ 

มติที่ประชุม - เห็นชอบโอนเพิ่ม  8  เสียง , งดออกเสียง  -  คน  

ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่อง  เพื่อทราบ 

ประธานสภา    มีใครจะมีข้อสงสัยในเรื่องอ่ืนอีกหรือไม่ เชิญครับ    

นายบุญสอน         เรียนประธานสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา  ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมขอปรึกษา
ทางผู้บริหารหนึ่งเรื่อง มีโรงสีข้าวอยู่ที่บ้านห้วยส้านดอนจั่น ตอนนี้ไม่สามารถใช้งานได้ เนื่องจากว่ามีปัญหา
เกี่ยวกับหม้อมิเตอร์ไฟฟ้า และไม่มีงบประมาณดําเนินการขอติดตั้งใหม่ที่การไฟฟ้า แต่มีเงินประกันค่าหม้อ
มิเตอร์ไฟฟ้า จํานวน 6,000 บาท ผมจํารายละเอียดไม่ได้แต่ว่าจะของบประมาณจากเทศบาลเพ่ือนําไป
ดําเนินการในเรื่องนี้ จํานวน 8,000 บาท ซึ่งเมื่อดําเนินการแล้วโรงสีสามารถสีข้าวได้ต่อไป ขอบคุณครับ  

นายสมชายฯ       เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ผมขออนุญาตให้คณะผู้บริหารและสมาชิกสภา
ช่วยกันออกค่าใช้จ่ายในเรื่องนี้ ผู้บริหารยินดีออกคนละครึ่ง จํานวน 4,000 บาท จากยอดทั้งหมด 8,000 
บาท เทศบาลไม่สามารถให้ความช่วยเหลือได้ กรณีที่ผมทราบข้อมูลความเป็นจริงแล้ว โดยปกติทั่ วไปการ
ไฟฟ้าจะไม่มายกหม้อมิเตอร์ไฟฟ้า หากเราไม่จ่ายค่าไฟภายใน 3 เดือน ทางการไฟฟ้าจะมาถอดหม้อมิเตอร์
ออก ผมก็ตกใจว่าโรงสีข้าวทําไมถึงไม่ยอมจ่ายค่าไฟฟ้า กรณีประปาหมู่ 8 ก็เกือบโดนเช่นกัน ผมงงว่าค่า
ไฟฟ้าไปส่งที่ไหน ผมเคยนําเสนอต่อสภาหลายครั้ง ต่อท่านสมาชิกทุกท่านว่าไม่ว่าเราจะเหลือเงินเท่าไร 
หากขาดงบประมาณเท่าไหร่เรามาช่วยกัน ต้องใช้เงินจากส่วนนอกครับ เทศบาลไม่สามารถมีงบประมาณ
มาช่วยในเรื่องนี้ได้ หมายถึงการติดตั้งหม้อมิเตอร์ไฟฟ้าใหม่นี้  เป็นความผิดพลาดของหมู่บ้านที่ไม่ยอมจ่าย
ค่าไฟ ดังนั้นจึงต้องช่วยกัน ผมรับข้อเสนอด้วยการช่วยออกค่าใช้จ่ายครึ่งหนึ่งของยอดทั้งหมด เพ่ือให้ทุก
ท่านได้มีส่วนร่วม สมาชิกสภาเขต 2 มีจํานวนหลายท่าน ฝ่ายบริหารจะช่วยกันคนละ 1,000 บาท สมาชิก
สภาสี่คน 4,000 นําไปรวมกับค่ามัดจํา ซึ่งเป็นหม้อไฟฟ้า 3 เฟส หากดําเนินการติดตั้งใหม่ค่าใช้จ่ายจะอยู่
ที่ประมาณ 15,000 บาท เห็นว่ามีค่ามัดจํา จํานวน 6,000 บาท จะได้แก้ปัญหาในเบื้องต้นได้ครับ 



~ 99 ~ 
 

นายบุญสอน        เรียนท่านประธานสภา ผมขออนุญาตเพิ่มเติมจากท่านรองชาย เกี่ยวกับบิลค่าไฟฟ้า ขออนุญาต

เอ่ยนามจะเป็นผู้ใหญ่บ้านคนเดิม จะมีปัญหาเกี่ยวกับการเงิน และบิลที่จะน าไปจ่ายอยู่กับใครไม่ทราบจึงไม่

สามารถน าไปจ่ายที่การไฟฟ้าได้ ทางการไฟฟ้ามายกหม้อและไม่สามารถใช้โรงสีข้าวได้ ผมจะสอบถาม          

กองช่าง ผอ.ณัฎฐสิทธิ์ ขออนุญาตเอ่ยนาม ช่วยอธิบายในเรื่องนี้เพ่ิมเติมให้ผมทราบได้หรือไม่ 

นายณัฏฐสิทธิ์    เรียนท่านประธานสภา กระผมนายณัฎฐสิทธิ์ เครือวงค์ ผู้อํานวยการกองช่าง ขอชี้แจงเพ่ิมเติม
เกี่ยวกับโรงสีข้าวหมู่ที่ 3 สืบเนื่องมาจากเทศบาลได้ดําเนินการก่อสร้างโรงสีข้าว และได้ส่งมอบให้กับ
หมู่บ้านเรียบร้อยแล้ว ซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านคนเก่าที่ได้รับมอบไป อยู่ช่วงปรับเปลี่ยนผู้นําชุมชนจึงทําให้ขาด
ช่วงในการจ่ายค่าไฟฟ้า ที่ผมทราบมาจํานวนเงินไม่มากร้อยกว่าบาท แต่ว่าเกินระยะเวลาข้อกําหนดของ
การไฟฟ้า  จึงทําให้การไฟฟ้าตัดไฟฟ้าและยกหม้อมิเตอร์  ก่อนหน้านี้มีปัญหาเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า 
เนื่องจากตู้คอนโทรลชํารุดเสียหาย กองช่างได้ดําเนินการซ่อมแซมตู้คอนโทรลแล้ว สามารถใช้งานได้  
ตอนนี้ติดปัญหาเพียงแค่ไม่มีหม้อมิเตอร์อย่างเดียว หากสามารถติดตั้งหม้อมิเตอร์ใหม่ โรงสีข้าวสามารถ
ดําเนินการสีข้าวได้ได้ตามปกติ ขอบคุณครับ 

นายบุญสอน         ผมขอขอบคุณคณะผู้บริหาร ที่จะช่วยสนับสนุนงบประมาณ ผมก็ไม่มีปัญหาแต่อย่างใด ผมจะ
ได้ด าเนินการต่อไป ผมก็ยังคิดอยู่ว่าจะหางบประมาณจากที่ไหน ผมดีใจที่ท่านรองสมชายแจ้งว่าผู้บริหาร
และสมาชิกสภาช่วยในเรื่องนี้ ผมจะได้น าเรื่องนี้แจ้งคณะกรรมการที่ได้ร่วมงานกับผมทราบ ขอบคุณครับ 

ประธานสภา    มีใครเพิ่มเติมหรือมีข้อสงสัยอีกหรือไม่  
นายสุค าฯ           เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน กระผม  

นายสุคํา สุวรรณ์ เกี่ยวกับเรื่องโรงสีข้าวผมขอเพ่ิมเติม หากเราดําเนินการติดตั้งหม้อมิเตอร์ไฟฟ้าเรียบร้อย
แล้ว หากพบปัญหาเดิมคือตู้คอนโทรลชํารุดเสียหาย ไม่สามารถดําเนินการสีข้าวได้ งบประมาณการ
ซ่อมแซม  จะสอบถามว่าเทศบาลจะช่วยแก้ไขได้อย่างไร ซึ่งเป็นเรื่องของอนาคต ขอบคุณครับ 

นายสมเกียรติ        เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน ผมขอ
อนุญาตสอบถามไปยังผู้อํานวยการกองช่างหรือผู้เกี่ยวข้อง ในช่วง 2 เดือนที่ผ่านมา มีผู้รับจ้างดําเนินการ
ก่อสร้างขอบถนน ตรงข้ามตลาดเทศบาลตําบลป่าก่อดํา ได้มีการถอยรถชนไฟเตือนสัญญาณจราจร หน้า
ร้านวัสดุก่อสร้าง ซึ่งเป็นทรัพย์สินของทางเทศบาล ผมได้อยู่ในเหตุการณ์จึงให้เจ้าหน้าที่ของเทศบาลถ่ายรูป
ที่เกิดเหตุ และขอชื่อและเบอร์โทรศัพท์ที่ขับชนไฟเตือน ขณะนี้ยังไม่ได้รับการแก้ไขแต่อย่างใด หากทุก
ล่วงเลยเงินประกันสัญญาไปแล้ว จะทําให้เป็นงบประมาณของเทศบาลที่จะต้องดําเนินการซ่อมแซม            
ขออนุญาตฝากทางกองช่างหรือผู้เกี่ยวข้องดําเนินการติดตามเรื่องนี้ด้วย ขอบคุณครับ 

ประธานสภา    มีใครมีข้อสอบถามอีกหรือไม่ จะได้ให้ฝ่ายผู้บริหารตอบทีเดียวครับ หากไม่มีผมขอใช้สิทธิ์ ฐานะ
สมาชิกสภาสอบถามนายกเทศมนตรี ตามที่ห้างหุ้นส่วนจํากัดหรือ ปตท.เกี่ยวกับพลังงาน ที่ดําเนินการ
ก่อสร้างปั๊มน้ํามัน บริเวณพ้ืนที่ของเขตพ้ืนที่เทศบาลตําบลป่าก่อดํา หมู่ที่ 7 บ้านปากกอง ดังนั้นผมจะ
สอบถามท่านนายกเทศมนตรีหรือหน่วยงานสังกัดที่เก่ียวข้องของเทศบาลว่าตามขั้นตอนของการดําเนินการ
จะมีขั้นตอนอะไรบ้าง จากข้อสังเกตหนึ่งจะต้องผ่านกรมโยธาและผังเมืองของเทศบาล 1.จะต้องมีการลงทํา
ประชาคมในพื้นที่ หรือท้องถิ่นผมเห็นว่ายังไม่มีการดําเนินการลงประชาคม 2.ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมใน
เขตพ้ืนที่ของเรา เพราะฉะนั้นในเรื่องการขออนุญาตตามขั้นตอน หรือว่าจะต้องขออนุมัติจากสภาเทศบาล 
เพ่ือนําไปขออนุญาตจากกรมพลังงานในพ้ืนที่จังหวัดเชียงราย ในส่วนผลกระทบที่จะตามมา เราก็ยังไม่รู้ว่า
จะเกิดอะไรขึ้น เรื่องน้ําเสีย และเรื่องอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม หากเกิดปัญหาขึ้น หาก เราเข้าไป
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ตรวจสอบและดําเนินการ ตามกรมโยธาและผังเมือง เราสามารถชี้แจงได้เพราะฉะนั้น ผมมาดูใน
รายละเอียดในการก่อสร้างตอนนี้ก่อสร้างได้ 80% แล้ว การขออนุญาตก็ยังไม่มี ขอบคุณครับ 

 

นายณัฏฐสิทธิ์     เรียนท่านประธานสภา กระผมนายณัฎฐสิทธิ์ เครือวงค์ ผู้อ านวยการกองช่าง นําเรียนชี้แจง
เกี่ยวกับกรณีการดําเนินการขออนุญาตก่อสร้างสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง ประเด็นแรกในการดําเนินการ
ก่อสร้างสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง สิ่งที่ผู้ประกอบการจะต้องดําเนินการคือ อันดับแรกต้องขออนุญาต
ก่อสร้างกับหน่วยงานท้องถิ่น ได้แก่ เทศบาล อบต.จะได้ใบอนุญาต อ.1 เหมือนประชาชนทั่วไปที่มาขอ
อนุญาตก่อสร้างบ้าน และจะได้ใบอนุญาต อ.1 เช่นกัน เมื่อได้ ใบอนุญาต อ.1 สามารถในการก่อสร้าง
ได ้ เมื่อจะเปิดกิจการ จะต้องไปยื่นขออนุญาต เปิดเป็นสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง ผ่านมายังทางเทศบาล 
และส่งต่อไปยังพลังงานจังหวัดเชียงราย  ในส่วนพลังงานจังหวัดเชียงราย  เมื่อครั้งอดีตการควบคุมน้ํามัน
เชื้อเพลิงแก๊ส ขึ้นกับกรมโยธาธิการและผังเมือง แต่ในปัจจุบันหลังจากมีการปรับเปลี่ยนการบริหารงานและ
เพ่ิม กระทรวงภายในประเทศ ทําให้เกิดกระทรวงขึ้นมานั่นก็คือ กรมพลังงาน รับหน้าที่ในการบริหาร
จัดการ เกี่ยวกับเรื่องพลังงานทั้งหมด ดังนั้นปัจจุบันนี้ไม่จําเป็นที่จะต้องยื่นเรื่องไปที่กรมโยธาธิการและผัง
เมืองแล้ว สามารถไปยื่นที่กรมพลังงาน และสําหรับประเด็นการขออนุญาตก่อสร้างสถานีบริการน้ํามัน
เชื้อเพลิง จะมี พรบ.โรงงานอุตสาหกรรม ระบุโรงงาน 36 ประเภท ที่จะต้องดําเนินการ ศึกษาผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง สถานีบริการแก๊ส ไม่ได้อยู่ใน  36 ประเภทนี้ เช่นคลังน้ํามัน
เชื้อเพลิงหรือว่า สถานที่เก็บแก๊ส หากเป็นแบบนี้จะเข้าหลักการ ประเด็นนี้จึงสามารถตอบได้เลยว่าสถานี
บริการน้ํามันเชื้อเพลิง ตอนนี้ กระทรวงพลังงาน เป็นผู้กํากับดูแล โดยจะต้องยื่นผ่านมายังเทศบาล 
เทศบาลมีหน้าที่ออกใบอนุญาต อ.1 ส่วนการออกใบอนุญาตให้เปิดสถานีบริการ ขึ้นอยู่กับพลังงานจังหวัด
เชียงราย จะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการร่วมกันระหว่างพลังงานและเทศบาล และลงมาตรวจสอบ เพ่ือออก
ใบอนุญาตให้ผู้ประกอบการเปิดสถานีบริการน้ํามันได้  ในปัจจุบันนี้ไม่ต้องมีการผ่านประชาคมหมู่บ้าน 
เนื่องจากไม่เข้า โรงงาน 36 ประเภท ขอบคุณครับ  

ประธานสภา   ประเด็นที่ผมสอบถาม มีประชาชนที่อยู่ในสภาพแวดล้อม ฝากถามเข้ามา ดังนั้นจึงเป็นที่เข้าใจ
ตรงกัน จะได้นําเรียนชี้แจงต่อประชาชนต่อไป ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืนๆ มีใครเพิ่มเติมอีกหรือไม ่

นายสุค าฯ          ประเด็นที่ผมสอบถาม ผอ.กองช่าง ช่วยชี้แจงในเรื่องตู้คอนโทรล ของโรงสีข้าวหากดําเนินการ
แล้วมีการรับประกันหรือว่าอย่างไร หากเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นอีกครับ เมื่อเปิดใช้งานไปเกิดการชํารุดเสียหาย
ขึ้นอีก ดําเนินการต่อไม่ได้จะทําอย่างไร ขอให้ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม  

นายณัฏฐสิทธิ์   เรียนท่านประธานสภา กระผมนายณัฎฐสิทธิ์ เครือวงค์ ผู้อ านวยการกองช่าง ขอนําเรียนชี้แจง
เกี่ยวกับประเด็นท่านสมาชิกสภา สอบถามเกี่ยวกับการบํารุ งรักษาโรงสีข้าว ตอบได้เลยว่าทรัพย์สินใดๆ    
ก็แล้วแต่ ที่เทศบาลเราได้มอบให้แต่ละองค์กรต่างๆ กลุ่มอาชีพ กลุ่มไหน ต้องแจ้ งตามตรงว่าเมื่อมอบไป
แล้ว ต้องเป็นภาระของกลุ่มนั้น ๆ เป็นผู้บํารุงรักษาและซ่อมแซม ดังนั้นในขั้นตอนการมอบหรือที่ยังไม่ได้มี
การส่งมอบ ก่อนที่จะมีการส่งมอบจะต้องทดสอบว่าสามารถใช้งานได้ดี ไม่มีข้อบกพร่องชํารุดจึงจะสามารถ
ส่งมอบได้ หากสอบถามว่าเทศบาลสามารถช่วยเหลือได้หรือไม่ สามารถช่วยเหลือได้ แต่ต้องให้องค์กรหรือ
กลุ่มช่วยเหลือตัวเองไปก่อน แต่ว่าหากเกินกําลังสามารถทําเรื่องเข้ามาที่เทศบาลได้ต้อ งแจ้งไว้ก่อนว่า
เป็นไปตามข้ันตอนอาจเกิดความล่าช้า เพราะจะต้องดําเนินการตั้งงบประมาณในการดําเนินการ แต่ว่าหาก
องค์กรหรือกลุ่มมีรายได้สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ก็จะดําเนินการบํารุงซ่อมแซมได้อย่างรวดเร็ว ประเด็น
เกี่ยวกับทีส่มาชิกสภาสอบถามเกี่ยวกับผู้รับจ้างชนไฟเตือนจราจร ผมในฐานะ ผอ.กองช่าง ขอรับในเรื่องนี้
ไว้ จะติดตามว่ามีการปรับปรุงซ่อมแซมแล้วหรือไม่ ขอบคุณครับ 




