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รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า 
สมัยสามัญ สมัยท่ีสาม   ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕63 

วันศุกร์ ที่ 14 เดือน สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕63  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  มะโนค า สมาชิกสภาเทศบาล อินถา  มะโนค า  
4 นายบุญสอน  ปงรังษี สมาชิกสภาเทศบาล บุญสอน  ปงรังษี  
5 นายกิตติพิชญ์ มะโนค า สมาชิกสภาเทศบาล กิตติพิชญ์ มะโนค า  
6 นายสุค า  สุวรรณ์ สมาชิกสภาเทศบาล สุค า สุวรรณ์  
7 นายสมเกียรติ หวายค า เลขานุการสภาเทศบาล สมเกียรติ หวายค า  

ผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 ว่าที่ร้อยตรีด ารงศักดิ์ ขวัญชัย นายกเทศมนตรีต าบลป่าก่อด า ด ารงศักดิ์ ขวัญชัย  
2 นายสมชาย ขวัญชัย รองนายกเทศมนตรีต าบลป่าก่อด า สมชาย ขวัญชัย  
3 นายตา  ภิราษร ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ตา  ภิราษร  
4 นายธนพนธ์  ศรีสวัสดิ์ เลขานุการนายกเทศมนตรี ธนพนธ์  ศรีสวัสดิ ์  
5 นายประสงค์  เมืองมูล  ปลัดเทศบาล ประสงค์  เมืองมูล  
6 นางวาสนา  นันตะกูล ผู้อ านวยการกองการศึกษา วาสนา  นันตะกูล  
7 นายธมลชัย  ชัยสวุรรณ์ หัวหน้าส านักปลัด ธมลชัย  ชัยสวุรรณ์  
8 นายณัฎฐสิทธิ์  เครือวงค์ ผู้อ านวยการกองช่าง ณัฎฐสิทธิ์  เครือวงค์  
9 นายพิชัย  พรมสี หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง พิชัย  พรมสี  

10 นายวิรัตน์ หนุ่มรักชาติ หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ วิรัตน์ หนุ่มรักชาติ  
11 นายพินิจพล  พรมวงค์ ครู คศ.2 รักษาการ ผอ.สถานศึกษา นายพินิจพล  พรมวงค์  
12 นางสาวรัตติกาล  แสนอินทร์ นักจัดการงานทั่วไป รัตติกาล  แสนอินทร์  
13 นายณัฐฤทธิ์  ไชยมงคล นักวิเคราะห์นโยบายฯ ณัฐฤทธิ์  ไชยมงคล  

ผู้ไม่เข้าประชุม 

ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
๑ นางดา ริมทอง สมาชิกสภาเทศบาล -  
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ครบองค์ประชุม เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.3๐ น. 

นายสมเกียรติ เมื่อครบองค์ประชุม เรียนเชิญประธานสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด าจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย    
เพ่ือเปิดการประชุมครับ 

ประธานสภา เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้วเปิดการประชุมสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 2 
ประจ าปี ๒๕๖3 วันศุกร์ ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2563  เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบล
ป่าก่อด า จะด าเนินการประชุมไปตามระเบียบวาระการประชุม เรียนนายกเทศมนตรีต าบลป่าก่อด า        
ท่านรองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล หัวหน้าส านักปลัด ผู้อ านวยการกอง 
หัวหน้าฝ่ายทุกท่าน และข้าราชการในเทศบาลต าบลป่าก่อด า จะมีการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่อง  ที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ประธานสภา    1.1 ในการประชุมในวันนี้ได้มีสมาชิกสภาเทศบาล ลากิจส่วนตัว 1 ท่าน นางดา ริมทอง เดินทางไป
ต่างจังหวัด เนื่องจากการประชุมสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า เมื่อคณะผู้บริหารได้เสนอร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายงบประมาณประจ าปี พ.ศ.2564  หากทางผู้บริหารเสนอยังไม่เสร็จสิ้นให้พัก
รับประทานอาหาร และกลับมาประชุมในเวลา 13.00 น. ขอให้ทุกท่านรับทราบ  

      1.2 เรื่อง การมอบหมายให้เป็นผู้อภิปราย ชี้แจงและแถลง แทน เรียนประธานสภาเทศบาลต าบล
ป่าก่อด า ตามที่ เทศบาลต าบลป่าก่อด า อ าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย จะได้มีการประชุมสภาเทศบาลต าบล
ป่าก่อด า สมัยสามัญ สมัยที่ สาม  ครั้ งที่  2 ขึ้น ในวันศุกร์  ที่  14 เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕63                 
ณ ห้องประชุมส านักงานเทศบาลต าบลป่าก่อด า ชั้น 3 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับ
การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗  (แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔) ข้อ ๕๖ ญัตติหรือค า        
แปรญัตติใดที่ถึงวาระพิจารณาในที่ประชุมแล้ว ถ้าผู้เสนอหรือผู้แปรญัตติไม่ขออภิปรายหรือไม่อยู่ในที่
ประชุมสภาท้องถิ่น ให้ถือว่าได้ถอนญัตตินั้น ถ้าผู้บริหารเป็นผู้เสนอญัตติหรือผู้แปรญัตติตามวรรคหนึ่ง 
ผู้บริหารอาจมอบหมายเป็นหนังสือให้รองผู้บริหารท้องถิ่น เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ที่ปรึกษาผู้บริหาร
ท้องถิ่นเป็นผู้อภิปราย  ชี้แจงหรือแถลงแทนก็ได้ ดังนั้น จึงมอบหมายผู้ที่ท าหน้าที่เป็นผู้อภิปราย ชี้แจงและ
แถลงแทนดังนี้  ๑.เรื่อง การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ              
พ.ศ. 2564 วาระท่ี 1 ขั้นรับหลักการ 

1.1 มอบนายสมชาย    ขวัญชัย       รองนายกเทศมนตรีต าบลป่าก่อด า 
1.2  มอบนายประสงค์   เมืองมูล      ปลัดเทศบาล 
1.3  มอบนายธมลชัย ชัยสุวรรณ์ หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
1.4  มอบนางวาสนา    นันตะกูล     ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
1.5  มอบนายณัฎฐสิทธิ์  เครือวงค์    ผู้อ านวยการกองช่าง 

 

               ดังนั้น จึงมอบหมายให้คณะผู้บริหารเทศบาลต าบลป่าก่อด า และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เป็นผู้อภิปราย ชี้แจง   
และแถลงแทนโดยสามารถให้รายละเอียดที่เก่ียวข้องต่อสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด าได้ จึงเรียนมาเพ่ือโปรด
ทราบและพิจารณาด าเนินการต่อไปขอแสดงความนับถือ ว่าที่ร้อยตรีด ารงศักดิ์ ขวัญชัย นายกเทศมนตรี
ต าบลป่าก่อด า  
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ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
2.1 การประชุมสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า สมัยสามัญ สมัยที่สาม  ครั้งที่ 1 

ประจ าปี พ.ศ. 2563  วัน จันทร์  ที่ 3 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563 

ประธานสภา  ตามที่ฝ่ายเลขานุการสภาเทศบาลฯ ได้ส่งรายงานการประชุมให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านได้
ตรวจสอบก่อนวันประชุมแล้วตั้งแต่วันที่ 11  สิงหาคม  2563  มีสมาชิกสภาเทศบาลฯหรือผู้เข้าร่วม
ประชุมท่านใดจะเปลี่ยนแปลงเนื้อหาสาระหรือข้อความใดในรายงานการ สมาชิกสภาท่านใดเห็นควรจะ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติมเชิญครับ งานกิจการสภาจะได้น ากลับไปแก้ไขต่อไป เมื่อไม่มี ผมจะขอมติรับรอง
รายงานการประชุมโดยการยกมือ การประชุมสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า สมัยสามัญ สมัยที่ส าม ครั้งที่ 1 
ประจ าปี พ.ศ. 2563 วันที่ 3  สิงหาคม พ.ศ. 2563 สมาชิกสภาท่านใดเห็นควรรับรองรายงานการ
ประชุม ขอมติโดยการยกมือเหนือศีรษะ  เชิญครับ 

มติที่ประชุม - รับรอง  7  เสียง , งดออกเสียง  -  คน , ลา   1  คน (นางดา  ริมทอง) 

ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่อง  เพื่อพิจารณา 

     3.๑  เรื่อง ญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
วาระท่ี 1 ขั้นรับหลักการ 

ประธานสภา   - เชิญเลขานุการสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า ได้กรุณาชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
ก่อนจะมีการพิจารณาขอมติขั้นรับหลักการแห่งร่างงบประมาณเชิญเลขานุการสภาครับ 

เลขานุการฯ  เรียนประธานสภาเทศบาล ผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน กระผมนายสมเกียรติ หวายค า ว่าด้วย
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย    ว่าด้วยการวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่2 และ 3) พ.ศ.2543  

ข้อ 9 เงินรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้จัดท าเป็นงบประมาณรายจ่าย  
ประจ าปี และให้มีประมาณการรายรับประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีด้วย  

ข้อ 10 งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาจจ าแนกเป็น งบประมาณ
รายจ่ายทั่วไป และงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ 

ข้อ 13 งบประมาณรายจ่ายทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วยรายจ่ายงบ กลาง 
และรายจ่ายตามแผนงาน  

ข้อ 14 รายจ่ายตามแผนงาน จ าแนกเป็นสองลักษณะ คือ  
(1) รายจ่ายประจ า ประกอบด้วย (ก) หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจ า (ข) หมวดค่าจ้างชั่วคราว 

(ค) หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (ง) หมวดค่าสาธารณูปโภค (จ) หมวดเงินอุดหนุน (ฉ) หมวด
รายจ่ายอื่น 

 (2) รายจ่ายเพ่ือการลงทุน ประกอบด้วย หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายละเอียด
ประเภทรายจ่ายงบกลาง หมวดรายจ่ายต่าง ๆ และเงินนอกงบประมาณให้เป็นไป  ตามที่กรมการปกครอง
ก าหนด 

ข้อ 15 งบประมาณรายจ่ายซึ่งตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป หรือเงินประเภทอ่ืนที่ต้องน ามาตั้ง  
งบประมาณรายจ่าย ให้จ าแนกลักษณะรายจ่ายตามข้อ 14 และให้ระบุประเภทของเงินนั้นค าชี้แจง 
ประมาณการรายรับ และงบประมาณรายจ่ายด้วย  
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เลขานุการฯ  ข้อ 16 การตั้งงบประมาณรายจ่ายเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้กระท า  
ตามท่ีมีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง หรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทยก าหนด 

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

รายละเอียดประเภทรายได้ ให้เป็นไปตามท่ีกรมการปกครองก าหนด  
ข้อ 18 รายละเอียดประเภทรายได้ และรายจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการของ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามที่กรมการปกครองก าหนด 
ข้อ 19 งบประมาณรายจ่ายจะก าหนดให้มีเงินส ารองจ่าย เพ่ือกรณีท่ีจ าเป็นได้ตามความ 

เหมาะสม ส าหรับการอนุมัติให้ใช้เงินส ารองจ่าย ให้เป็นอ านาจของคณะผู้บริหารท้องถิ่น  
ข้อ 20 งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมให้ตราเป็นงบประมาณรายจ่ายเช่นเดียวกับงบประมาณ 

รายจ่ายประจ าปี 
ข้อ 22 ให้ใช้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแนวทางในการจัดท า งบประมาณ 

ให้หัวหน้าหน่วยงานจัดท าประมาณการรายรับ และประมาณการรายจ่าย และให้หัวหน้า  หน่วยงานคลัง
รวบรวมรายการการเงินและสถิติต่าง ๆ ของทุกหน่วยงานเพ่ือใช้ประกอบการค านวณขอตั้ง  งบประมาณ
เสนอต่อเจ้าหน้าที่งบประมาณ 

ข้อ 23 ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณท าการพิจารณาตรวจสอบ วิเคราะห์ และแก้ไขงบประมาณใน  
ชั้นต้น แล้วเสนอต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่น  

เมื่อคณะผู้บริหารท้องถิ่น ได้พิจารณาอนุมัติให้ตั้งงบประมาณยอดใดเป็นงบประมาณประจ าปี แล้ว 
ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณรวบรวม และจัดท าเป็นร่างงบประมาณรายจ่ายเสนอต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่น  อีก
ครั้งหนึ่ง เพ่ือคณะผู้บริหารท้องถิ่นได้น าเสนอต่อสภาท้องถิ่น ภายในวันที่ 15 สิงหาคม ตามที่ระทรวง
มหาดไทยว่าข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ . 2544) 
หมวด 3 ญัตติ 

ข้อ ๔๕ ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระแต่ที่ประชุมสภา
ท้องถิ่น จะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้ ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่น
หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่ง ในสามของจ านวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ 

เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระ รวดเดียวแล้ว การพิจารณาวาระที่สองนั้นให้
ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการ
แปรญัตติ 

ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ และในการพิจารณาวาระที่ 
สอง ให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการ
แห่งร่าง ข้อบัญญัติงบประมาณนั้น 

ข้อ ๔๖ ค าอนุมัติหรือไม่อนุมัติร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นชั่วคราว ให้ท าเป็นร่างข้อบัญญัติอนุมัติให้ใช้ 
ข้อบัญญัติชั่วคราว 
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เลขานุการฯ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติตามวรรคหนึ่ง ให้ด าเนินการเช่นเดียวกับการพิจารณาร่างข้อบัญญัติ  
ท้องถิ่นท่ีไม่ใช่ร่างข้อบัญญัติงบประมาณ 

ข้อ ๔๗ ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นปรึกษาในหลักการ 
แห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินั้นหรือไม่ หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่น  
ประสงค์จะอภิปราย ห้ามไม่ให้ลงมติก่อนที่สมาชิกสภาท้องถิ่นได้อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแล้ว  

 เพ่ือประโยชน์แก่การพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง สภาท้องถิ่นจะให้คณะกรรมการ 
สภาท้องถิ่น พิจารณาก่อนรับหลักการก็ได้ 

ประธานสภา  ขอบคุณเลขานุการสภา ได้ชี้แจงรายละเอียดซึ่งคณะผู้บริหารได้ยื่นญัตติ ต่อสภาเทศบาลต าบล    
ป่าก่อด าเป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่ก าหนดก่อนวันที่ 14 สิงหาคม  2563 ที่ผ่านมา ต่อไปเชิญท่าน
นายกเทศมนตรีต าบลป่าก่อด า เสนอรายละเอียดเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี     
พ.ศ. 256๓ ตลอดจนแนวนโยบายที่จะด าเนินการในงบประมาณหรือมอบหมายฝ่ายบริหารท่านใด ชี้แจง
แถลงการณ์แทน เชิญครับ 

ว่าที่ ร.ต. ด ารงศักดิ์ฯ เรียนประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
กระผมว่าที่ร้อยตรีด ารงศักดิ์ ขวัญชัย นายกเทศมนตรีต าบลป่าก่อด า บัดนี้ถึงเวลาที่ทางคณะผู้บริหารของ
เทศบาลต าบลป่าก่อด า จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ. 2564 ต่อสภา
เทศบาลต าบลป่าก่อด า ในโอกาสนี้คณะผู้บริหารเทศบาลต าบลป่าก่อด า จึงขอชี้แจงให้ประธานสภา และ
สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านได้ทราบถึงสถานการณ์คลัง ตลอดจนหลักการและแนวการด าเนินการในปี  
พ.ศ.2564 โดยในรายละเอียดขอมอบให้รองนายกนายสมชาย ขวัญชัย  ได้ชี้แจงตามล าดับต่อไปครับ 

นายสมชายฯ   เรียนประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
1. สถานะการคลัง  
1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2563 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้  
 1.1.1 เงินฝากธนาคาร จ านวน 28,748,161.00 บาท 
 1.1.2 เงินสะสม จ านวน 21,204,858.47 บาท  
1.1.3 เงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 11,370,147.89 บาท  
1.1.4 รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จ านวน 1 โครงการ                 

รวม 118,000.00 บาท 
   1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จ านวน 9 โครงการ รวม 96,221.50 บาท  

1.2 เงินกู้คงค้าง จ านวน 1,371,325.00 บาท 
      2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2563 

 (1) รายรับจริง จ านวน 43,626,031.78 บาท ประกอบด้วย  
หมวดภาษีอากร  จ านวน 270,405.01 บาท หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ

ใบอนุญาต  จ านวน 1,423,198.30 บาท หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จ านวน 203,803.73 บาท หมวด
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จ านวน  0.00 บาท หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จ านวน 
12,340.00 บาท หมวดรายได้จากทุน จ านวน 0.00 บาท หมวดภาษีจัดสรร จ านวน 17,254,745.74 
บาท หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จ านวน 24,461,539.00 บาท  

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 2,408,710.40 บาท 
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นายสมชายฯ    (3) รายจ่ายจริง จ านวน 36,481,211.06 บาท ประกอบด้วย งบกลาง  จ านวน 
8,632,590.78 บาท งบบุคลากร จ านวน 13,382,782.72 บาท งบด าเนินงาน จ านวน 
12,801,847.56 บาท  งบลงทุน จ านวน 1,348,010.00 บาท งบรายจ่ายอ่ืน จ านวน 0.00 บาท             
งบเงินอุดหนุน จ านวน 315,980.00 บาน  

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 
209,020.25 บาท               

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จ านวน 995,984.90 บาท  

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 0.00 บาท  

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จ านวน 0.00 บาท 

  ค าแถลงงบประมาณ     

  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564     

เทศบาลต าบลป่าก่อด า 
อ.แม่ลาว  จ.เชียงราย 

        
          รายรับจริง 

ปี  2562 
ประมาณการ 

ปี 2563 
ประมาณการ 

ปี 2564 
รายได้จัดเก็บเอง       

  หมวดภาษีอากร 1,201,131.84 900,000.00 550,000.00 

  หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ
ใบอนุญาต 

466,099.10 366,080.00 362,600.00 

  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 289,768.60 289,000.00 246,000.00 

  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 188,540.00 13,000.00 6,000.00 

  หมวดรายได้จากทุน 6,200.00 0.00 0.00 

รวมรายได้จัดเก็บเอง 2,151,739.54 1,568,080.00 1,164,600.00 

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

  หมวดภาษีจัดสรร 22,709,503.77 21,441,745.00 22,305,400.00 

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

22,709,503.77 21,441,745.00 22,305,400.00 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 24,694,464.00 33,990,175.00 35,500,000.00 

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

24,694,464.00 33,990,175.00 35,500,000.00 

รวม 49,555,707.31 57,000,000.00 58,970,000.00 
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ค าแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

รายจ่าย รายจ่ายจริง 
ปี 2562 

ประมาณการ 
ปี 2563 

ประมาณการ 
ปี 2564 

จ่ายจากงบประมาณ       

  งบกลาง 11,257,834.10 12,723,783.00 12,090,690.00 

  งบบุคลากร 15,089,007.74 19,231,693.00 21,991,778.00 

  งบด าเนินงาน 16,266,473.55 17,976,024.00 17,341,482.00 

  งบลงทุน 1,817,900.00 6,099,700.00 6,541,550.00 

  งบรายจ่ายอื่น 11,000.00 12,000.00 11,000.00 

  งบเงินอุดหนุน 646,500.00 956,800.00 993,500.00 

รวมจ่ายจากงบประมาณ 45,088,715.39 57,000,000.00 58,970,000.00 

รวม 45,088,715.39 57,000,000.00 58,970,000.00 

 

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

เทศบาลต าบลป่าก่อด า 
อ าเภอ แม่ลาว   จังหวัดเชียงราย 

        
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 58,970,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน
อุดหนุนทั่วไป แยกเป็น  

แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 งานบริหารทั่วไป รวม 12,741,36

0 
บาท 

  งบบุคลากร รวม 7,475,610 บาท 

   เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,508,720 บาท 

   เงินเดือนนายก/รองนายกเทศมนตรี  จ านวน 695,520 บาท 

        - เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนของนายกเทศมนตรี เดือน
ละ 27,600 บาท  
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนรองนายกเทศมนตรี เดือน
ละ 15,180 บาท จ านวน 2 คน 
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ตั้งไว้ 695,520 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
   เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายกเทศมนตรี  จ านวน 120,000 บาท 

        - เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายกเทศมนตรี  
เดือนละ 4,000 บาท   
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งรองนายกเทศมนตรี  
เดือนละ 3,000 บาท จ านวน 2 คน 
ตั้งไว้ 120,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

      

   เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายกเทศมนตรี  จ านวน 120,000 บาท 

        - เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี  
เดือนละ 4,000 บาท   
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษรองนายกเทศมนตรี  
เดือนละ 3,000 บาท จ านวน 2 คน 
ตั้งไว้ 120,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

      

   เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  จ านวน 198,720 บาท 

        - เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรี  
เดือนละ 9,660 บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  
เดือนละ 6,900 บาท  
ตั้งไว้ 198,720 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

      

   เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 1,374,480 บาท 

        - เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนของประธานสภาเทศบาล  
เดือนละ 15,180 บาท   
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนของรองประธานสภาเทศบาล  
เดือนละ 12,420 บาท   
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนของสมาชิกสภาเทศบาล  
เดือนละ 9,660 บาท จ านวน 10 คน 
ตั้งไว้ 1,374,480 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

      

   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 4,966,890 บาท 

   เงินเดือนพนักงาน จ านวน 3,240,510 บาท 

        - เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุง
เงินเดือนพนักงานประจ าปี จ านวน 9 อัตรา ของส านักปลัด 
ตั้งไว้ 3,240,510 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

      

   เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 228,000 บาท 

        - เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่ง ปลัดเทศบาล หัวหน้าส านักปลัด  
และหัวหน้าฝ่ายอ านวยการ ของส านักปลัด 
ตั้งไว้ 228,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

      

   ค่าจ้างลูกจ้างประจ า จ านวน 236,700 บาท 

        - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจ า เงินปรับปรุงค่าจ้างประจ า และ       
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เงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราว จ านวน 1 อัตรา ของส านักปลัด 
ตั้งไว้ 236,700 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 1,112,820 บาท 

        - เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เงินปรับปรุงค่าตอบแทน
พนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน 6 อัตรา 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป จ านวน 3 อัตรา  
ของส านักปลัด 
ตั้งไว้ 1,112,820 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

      

   เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 148,860 บาท 

        - เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราว ของพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ จ านวน 6 อัตรา 
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราว ของพนักงานจ้างทั่วไป  
จ านวน 3 อัตรา ของส านักปลัด 
ตั้งไว้ 148,860 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
 

      

  งบด าเนินงาน รวม 2,415,500 บาท 

   ค่าตอบแทน รวม 540,000 บาท 

   ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 

จ านวน 260,000 บาท 

        - เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ  
ค่าตอบแทนคณะกรรมการต่างๆ  ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการ
เลือกตั้ง เงินรางวัล 
ตั้งไว้ 260,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบ
แทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแก่
พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

      

   ค่าเช่าบ้าน จ านวน 228,000 บาท 

        - เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน เช่าซื้อบ้านพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิ
เบิกได้ตามระเบียบฯ ของส านักปลัด 
ตั้งไว้ 228,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

      

   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 52,000 บาท 

        - เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ของนายกเทศมนตรี  
และพนักงานเทศบาล ของส านักปลัด 
ตั้งไว้ 52,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการ
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เกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และท่ี
แก้ไขเพ่ิมเติม 

   ค่าใช้สอย รวม 1,086,000 บาท 

   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 688,000 บาท 

        - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาหรือเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ ข่าวทาง
วิทยุกระจายเสียงโทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีตามค าพิพากษา 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกัน 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่างๆ 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาอ่ืนๆ 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ (จ้างแรงงาน) 
1. ช่วยงานบันทึกข้อมูล จ านวน 1 อัตรา 
2. ช่วยงานป้องกัน จ านวน 2 อัตรา 
3. ช่วยงาน ICT จ านวน 1 อัตรา 
4. ช่วยงานประชาสัมพันธ์ จ านวน 1 อัตรา 
5. แม่บ้าน จ านวน 1 อัตรา 
ตั้งไว้ 688,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 652,000 บาท  
และตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จ านวน 36,000 บาท 

      

   รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จ านวน 26,000 บาท 

        - เพ่ือจ่ายเป็นค่ารับรอง (รายจ่ายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรอง
ของเทศบาล) พิธีเปิดอาคารต่างๆ ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/ 
รัฐพิธี เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าใช้จ่ายที่
เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับ รองรวมทั้งค่าบริการ และค่าใช้จ่าย
อ่ืนๆ ค่าพวงมาลา ค่าถวายอาหารพระ และค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้อง 
ตั้งไว้ 26,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

      

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ 

      

    ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

จ านวน 200,000 บาท 

        - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้ง นายกเทศมนตรี และสภา
เทศบาล เทศบาลต าบลป่าก่อด า โดยจ่ายเป็นค่าประชาสัมพันธ์  
ค่าป้าย ค่าเอกสาร ค่าแบบพิมพ์ ค่าฝึกอบรม ค่าวัสดุอุปกรณ์  
ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
ตั้งไว้ 200,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว3675  
ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
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ที่สุด ที่ มท 0808.2/ 
ว1705 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2563 
- เป็นไปตามหนังสือ ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ า
จังหวัดเชียงราย ที ่ลต (ชร) 0002/ว
28 ลว 20 กรกฎาคม 2563  
เรื่อง การเตรียมการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.
2564  
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร จ านวน 100,000 บาท 

        - เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ  
ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วน
พิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เกี่ยวกับการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ของ
นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล  
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง ของส านักปลัด 
ตั้งไว้ 100,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557  

      

    โครงการจัดท าแผนชุมชน แผนพัฒนา เทศบาลต าบลป่าก่อด า จ านวน 7,000 บาท 

        - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดท าโครงการแผนชุมชน แผนพัฒนาเทศบาล
ต าบลป่าก่อด า เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์  
ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เก่ียวข้อง 
ตั้งไว้ 7,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
- เป็นไปตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ. 2559 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลต าบลป่าก่อด า  
(พ.ศ.2561-2565) หน้า 21 ล าดับที่ 4 

      

    โครงการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเทศบาล
ต าบลป่าก่อด า 

จ านวน 10,000 บาท 

        - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเทศบาลต าบลป่าก่อด า เช่น  
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เก่ียวข้อง 
ตั้งไว้ 10,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
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จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ. 2559 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557  
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลต าบลป่าก่อด า  
(พ.ศ.2561-2565) หน้า 18 ล าดับที่ 3 

    โครงการวันท้องถิ่นไทย จ านวน 5,000 บาท 

        - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดท าโครงการวันท้องถิ่นไทย เช่น ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่าย
อ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง 
ตั้งไว้ 5,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ. 2559 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลต าบลป่าก่อด า  
(พ.ศ.2561-2565) หน้า 21 ล าดับที่ 3 

      

   ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 50,000 บาท 

        - เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม วัสดุ ครุภัณฑ ์รถยนต์
ส่วนกลาง กล้อง CCTV และวัสดุครุภัณฑ์ต่างๆ ของส านักปลัด 
ตั้งไว้ 50,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

      

   ค่าวัสดุ รวม 284,500 บาท 

   วัสดุส านักงาน จ านวน 50,000 บาท 

        - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ ส านักงาน เช่น กระดาษ ปากกา  
คลิป ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟ้ม น้ าดื่มส าหรับบริการประชาชน  
และวัสดุส านักงานต่างๆ ของส านักปลัด 
ตั้งไว้ 50,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

      

   วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 2,500 บาท 

        - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ สายไฟฟ้า  
ปลั๊กไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน และวัสดุ
ไฟฟ้าและวิทยุต่างๆ ของส านักปลัด 
ตั้งไว้ 2,500 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

      

   วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 10,000 บาท 

        - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด  
ผ้าปูโต๊ะ น้ ายาท าความสะอาด น้ ายาล้างจาน ทิชชู และวัสดุงาน
บ้านงานครัวต่างๆ ของส านักปลัด 
ตั้งไว้ 10,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
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   วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 50,000 บาท 

        - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่  
หัวเทียน ไขขวง แม่แรง กระจกโค้งมน สัญญาณไฟกระพริบ 
สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร ยางรถยนต์ ฟิลม์กรองแสง เพลา  
น้ ามันเบรก และวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่างๆ ของส านักปลัด 
ตั้งไว้ 50,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

      

   วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 100,000 บาท 

        - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ ามัน
ดีเซล น้ ามันเบนซิน น้ ามันจารบี น้ ามันเครื่อง ส าหรับรถยนต์
ส่วนกลาง รถมอเตอร์ไซด์ เครื่องตัดหญ้า และวัสดุเชื้อเพลิงและ
หล่อลื่นต่างๆ ของส านักปลัด 
ตั้งไว้ 100,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
 

      

   วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จ านวน 30,000 บาท 

        - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น  
แอลกอฮอล์ น้ ายาต่างๆ ถุงมือ เปลหามคนไข้ เครื่องนึ่ง เครื่องมือ
วิทยาศาสตร์ และวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ต่างๆ  
ของส านักปลัด 
ตั้งไว้ 30,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

      

   วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 2,000 บาท 

        - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษ
เขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี แผ่น CD แผ่น DVD และวัสดุโฆษณา
และเผยแพร่ต่างๆ ของส านักปลัด 
ตั้งไว้ 2,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

      

   วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 30,000 บาท 

        - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ส าหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์  
ตลับผงหมึกส าหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แป้นพิมพ์ เมาส์  
และวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ ของส านักปลัด 
ตั้งไว้ 30,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

      

   วัสดุเครื่องดับเพลิง จ านวน 10,000 บาท 

        - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง เช่น เครื่องดับเพลิง  
และวัสดุเครื่องดับเพลิงต่างๆ ของส านักปลัด 
ตั้งไว้ 10,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
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   ค่าสาธารณูปโภค รวม 505,000 บาท 

   ค่าไฟฟ้า จ านวน 400,000 บาท 

        - เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของส านักงานเทศบาลต าบลป่าก่อด า, 
ศูนย ์ศตส.อปพร. เทศบาลต าบลป่าก่อด า, ตลาดกลางเทศบาล
ต าบลป่าก่อด า, ศูนย์บริการประชาชน 
ตั้งไว้ 400,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

      

   ค่าบริการโทรศัพท์ จ านวน 40,000 บาท 

        - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับโทรศัพท์ของ
ส านักงาน ของส านักปลัด 
ตั้งไว้ 40,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
 

      

   ค่าบริการไปรษณีย์ จ านวน 35,000 บาท 

        - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตรา
ไปรษณียากร ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์  
หรือบริการไปรษณีย์อ่ืนๆ 
ตั้งไว้ 35,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

      

   ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จ านวน 30,000 บาท 

        - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้อินเตอร์ เน็ต (INTERNET)  
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซด์ ค่าสื่อสารอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง 
ตั้งไว้ 30,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

      

  งบลงทุน รวม 2,512,250 บาท 

   ค่าครุภัณฑ ์ รวม 2,512,250 บาท 

   ครุภัณฑ์ส านักงาน       

    เก้าอ้ีปรับระดับได้ จ านวน 12,250 บาท 

        - เพ่ือเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีปรับระดับได้ส าหรับพนักงานเทศบาล  
จ านวน 7 ตัว ของส านักปลัด(ครุภัณฑ์นอกบัญชีมาตรฐาน 
ครุภัณฑ์สืบราคาตามท้องตลาด) 
ตั้งไว้ 12,250 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลต าบลป่าก่อด า  
(พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 168 ล าดับที่ 19 

      

   ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง       

    รถบรรทุกน้ าอเนกประสงค์ 6 ล้อขนาดความจุไม่น้อยกว่า 6,000 
ลิตร 

จ านวน 2,500,000 บาท 

        - เพ่ือจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 6,000 ซีซี หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุด 
ไม่ต่ ากว่า 170 กิโลวัตต ์แบบบรรทุกน้ า 
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป 
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(1) จุน้ าได้ไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร 
(2) น้ าหนักของรถรวมน้ าหนักบรรทุกไม่ต่ า
กว่า 12,000 กิโลกรัม 
(3) เป็นราคาพร้อมปั๊มและอุปกรณ์ 
จ านวน 1 คัน 
ตั้งไว้ 2,500,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ส านักงบประมาณ  
ธันวาคม 2562 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาล
ต าบลป่าก่อด า หน้า 165 ล าดับที่ 11 

  งบรายจ่ายอ่ืน รวม 11,000 บาท 

   รายจ่ายอ่ืน รวม 11,000 บาท 

   รายจ่ายอื่น       

    โครงการส ารวจความพึงพอใจ จ านวน 11,000 บาท 

        - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส ารวจความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการของเทศบาลต าบลป่าก่อด า หรือค่าส ารวจอื่นเกี่ยวกับ
กิจการของเทศบาลต าบลป่าก่อด า 
ตั้งไว้ 11,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลต าบลป่าก่อด า  
(พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 18 ล าดับที่ 4 
 

      

  งบเงินอุดหนุน รวม 327,000 บาท 

   เงินอุดหนุน รวม 327,000 บาท 

   เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       

    โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) ในพ้ืนที่อ าเภอแม่ลาว 

จ านวน 20,000 บาท 

        - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่
กลาง) ในพ้ืนที่อ าเภอแม่ลาว อุดหนุนเทศบาลต าบลดงมะดะ 
ตั้งไว้ 20,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลต าบลป่าก่อด า  
(พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 22 ล าดับที่ 10 

      

   เงินอุดหนุนส่วนราชการ       

    โครงการจัดกิจกรรมเทิด พระเกียรติและถวายสดุดี เนื่องในวโรกาส
วันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  
(งานทานหาแม่ฟ้าหลวง) 

จ านวน 2,500 บาท 
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        - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและ
ถวายสดุดี เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระศรี
นครินทราบรมราชชนนี (งานทานหาแม่ฟ้าหลวง) อุดหนุนที่ท าการ
ปกครองอ าเภอแม่ลาว 
ตั้งไว้ 2,500 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลต าบลป่าก่อด า  
(พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 23 ล าดับที 17 

      

    โครงการจัดกิจกรรมเทิด พระเกียรติและถวายสดุดีเนื่องในวันคล้าย
วันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (งานพิธี 
ไหว้สาแม่ฟ้าหลวง) 

จ านวน 3,000 บาท 

        - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและ
ถวายสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนคริน
ทราบรมราชชนนี (งานไหว้สาแม่ฟ้าหลวง) อุดหนุนที่ท าการ
ปกครองอ าเภอแม่ลาว 
ตั้งไว้ 3,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลต าบลป่าก่อด า  
(พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 24 ล าดับที่ 18 

      

    โครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ และถวายสดุดี เนื่องในวโรกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในรัชกาลที่ 9 

จ านวน 5,000 บาท 

        - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและ
ถวายสดุดี เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ 
พระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง  
ในรัชกาลที่ 9 อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอแม่ลาว 
ตั้งไว้ 5,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลต าบลป่าก่อด า  
(พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติมครั้งที่ 3 หน้า 2 ล าดับที่ 1 

      

    โครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ และถวายสดุดี เนื่องในวโรกาส
วันเฉลิมพระชนม์พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี 

จ านวน 5,000 บาท 

        - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและ
ถวายสดุดี เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเดจ็พระนางเจ้าฯ  
พระบรมราชินี อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอแม่ลาว 
ตั้งไว้ 5,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลต าบลป่าก่อด า  
(พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 24 ล าดับที่ 20 

    โครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและถวายสดุดี เนื่องในวันพ่อ
แห่งชาติและวันชาติ 

จ านวน 5,000 บาท 

        - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและ
ถวายสดุดี เนื่องในวันพ่อแห่งชาติและวันชาติ อุดหนุนที่ท าการ
ปกครองอ าเภอแม่ลาว 
ตั้งไว้ 5,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลต าบลป่าก่อด า  
(พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติมครั้งที่ 3 หน้า 2 ล าดับที่ 3 

      

    โครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและถวายสดุดีเนื่องในวโรกาสวัน
เฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

จ านวน 7,000 บาท 

        - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและ
ถวายสดุดีเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอแม่ลาว 
ตั้งไว้ 7,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลต าบลป่าก่อด า  
(พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 24 ล าดับที่ 24 

      

    โครงการจัดกิจกรรมวันปิยมหาราช จ านวน 1,500 บาท 

        - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดกิจกรรมวันปิยมหาราช  
อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอแม่ลาว 
ตั้งไว้ 1,500 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลต าบลป่าก่อด า  
(พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 25 ล าดับที่ 25 

      

    โครงการจัดพิธีบ าเพ็ญกุศลและน้อมร าลึกวันคล้ายวันสวรรคตฯ จ านวน 5,000 บาท 

        - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดพิธีบ าเพ็ญกุศลและน้อมร าลึก
วันคล้ายวันสวรรคตฯ อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอแม่ลาว 
ตั้งไว้ 5,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลต าบลป่าก่อด า  
(พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติมครั้งที่ 3 หน้า 2 ล าดับที่ 2 
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    โครงการด าเนินการและสนับสนุนการด าเนินงานจัดกิจกรรมมวลชน
อ าเภอแม่ลาว 

จ านวน 13,000 บาท 

        - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการด าเนินการและสนับสนุนการ
ด าเนินงานจัดกิจกรรมมวลชนอ าเภอแม่ลาว อุดหนุนที่ท าการ
ปกครองอ าเภอแม่ลาว 
ตั้งไว้ 13,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลต าบลป่าก่อด า  
(พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 24 ล าดับที่ 22 

      

    โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการซ้อมแผนเตรียมรับอุบัติเหตุหมู่และ 
สาธารณภัย อ าเภอแม่ลาว 

จ านวน 10,000 บาท 

        - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการซ้อมแผน
เตรียมรับอุบัติเหตุหมู่และสาธารณภัยอ าเภอแม่ลาว 
ตั้งไว้ 10,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลต าบลป่าก่อด า  
(พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 28 ล าดับที่ 24 

      

    โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

จ านวน 50,000 บาท 

        - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสา
ภัยพิบัติประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อุดหนุนส านักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย 
ตั้งไว้ 50,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.
2557 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0229/ 
ว7367 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2562 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ 
ว5329 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2562 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว440 ลง
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลต าบลป่าก่อด า  
(พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติมครั้งที่ 3 หน้า 3 ล าดับที่ 5 

      

   เงินอุดหนุนเอกชน       
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    โครงการสนับสนุนกลุ่มอาชีพ หมู่ที่ 3 (กลุ่มโคมตุง) จ านวน 50,000 บาท 

        - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนกลุ่มอาชีพ หมู่ที่ 3  
(กลุ่มโคมตุง) อุดหนุนหมู่บ้าน 
ตั้งไว้ 50,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลต าบลป่าก่อด า  
(พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติมครั้งที่ 3 หน้า 3 ล าดับที่ 9 

      

    โครงการสนับสนุนกลุ่มอาชีพ หมู่ที่ 7 (กลุ่มข้าวซ้อมมือ) จ านวน 50,000 บาท 

        - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนกลุ่มอาชีพ หมู่ที่ 7  
(กลุ่มข้าวซ้อมมือ) อุดหนุนหมู่บ้าน 
ตั้งไว้ 50,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลต าบลป่าก่อด า  
(พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติมครั้งที่ 3 หน้า 3 ล าดับที่ 8 

      

    โครงการสนับสนุนกลุ่มอาชีพ หมู่ที่ 9 (กลุ่มข้าวหลาม) จ านวน 50,000 บาท 

        - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนกลุ่มอาชีพ หมู่ที่ 9  
(กลุ่มข้าวหลาม) อุดหนุนหมู่บ้าน 
ตั้งไว้ 50,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลต าบลป่าก่อด า  
(พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติมครั้งที่ 3 หน้า 3 ล าดับที่ 10 

      

    โครงการสนับสนุนศูนย์พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต ผู้พิการ จ านวน 20,000 บาท 

        - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนศูนย์พัฒนาและส่งเสริม
คุณภาพชีวิต ผู้พิการ อุดหนุนหมู่บ้าน 
ตั้งไว้ 20,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลต าบลป่าก่อด า  
(พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 34 ล าดับที่ 30 

      

    โครงการสนับสนุนศูนย์พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตเทศบาลต าบล
ป่าก่อด า 

จ านวน 30,000 บาท 

        - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนศูนย์พัฒนาและส่งเสริม
คุณภาพชีวิตเทศบาลต าบลป่าก่อด า อุดหนุนหมู่บ้าน 
ตั้งไว้ 30,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
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- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลต าบลป่าก่อด า  
(พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติมครั้งที่ 3 หน้า 3 ล าดับที่ 7 
 

 งานบริหารงานคลัง รวม 3,078,580 บาท 

  งบบุคลากร รวม 2,532,680 บาท 

   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 2,532,680 บาท 

   เงินเดือนพนักงาน จ านวน 1,596,000 บาท 

        - เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุง
เงินเดือนพนักงานประจ าปี จ านวน 5 อัตรา ของกองคลัง  
ตั้งไว้ 1,596,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

      

   เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 60,000 บาท 

        - เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองคลัง หัวหน้า
ฝ่ายบริหารงานคลัง ของกองคลัง 
ตั้งไว้ 60,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

      

   ค่าจ้างลูกจ้างประจ า จ านวน 223,620 บาท 

        - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจ า เงินปรับปรุงค่าจ้างประจ า และ
เงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราว จ านวน 1 อัตรา ของกองคลัง 
ตั้งไว้ 223,620 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

      

   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 590,120 บาท 

        - เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เงินปรับปรุงค่าตอบแทน
พนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน 3 อัตรา 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป จ านวน 1 อัตรา  
ของกองคลัง 
ตั้งไว้ 590,120 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

      

   เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 62,940 บาท 

        - เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราว ของพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ จ านวน 3 อัตรา 
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราว ของพนักงานจ้างทั่วไป  
จ านวน 1 อัตรา ของกองคลัง 
ตั้งไว้ 62,940 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

      

  งบด าเนินงาน รวม 527,000 บาท 

   ค่าตอบแทน รวม 15,000 บาท 

   ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 5,000 บาท 

        - เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างของเทศบาล  
ของกองคลัง 
ตั้งไว้ 5,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
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   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 10,000 บาท 

        - เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ของพนักงานเทศบาล  
ของกองคลัง 
ตั้งไว้ 10,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และ 
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

      

   ค่าใช้สอย รวม 453,000 บาท 

   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 268,000 บาท 

        - เพ่ือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บเล่มเข้าปกหนังสือ  
ค่าแปลภาษา 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ ข่าวทางวิทยุ 
กระจายเสียงโทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีตาม
ค าพิพากษา 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันภัยและ พรบ. รถยนต์ส่วนกลาง  
รถจักรยานยนต์ 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาหรือเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ค่าเช่า
เครื่องมือเกี่ยวกับกิจการของเทศบาล 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาท าป้ายประชาสัมพันธ์ 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาอ่ืนๆ 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ (จ้างแรงงาน) 
1. ช่วยงานการคลัง จ านวน 1 อัตรา   
2. ช่วยงานธุรการ จ านวน 1 อัตรา 
ตั้งไว้ 268,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

      

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ 

      

    ค่าเงินรางวัลในคดีจับกุมผู้กระท าความผิดตามกฎหมายจราจรทางบก 
พ.ศ. 2534 

จ านวน 100,000 บาท 

        - เพ่ือจ่ายเป็นค่าเงินรางวัลในคดีจับกุมผู้กระท าความผิดตาม
กฎหมายจราจรทางบก พ.ศ. 2534  
ตั้งไว้ 100,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินรางวัล
ในคดีจับกุมผู้กระท าผิดตามกฎหมายจราจรทางบก. พ.ศ.2534 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

      

    ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร จ านวน 20,000 บาท 

        - เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ  
ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วน
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พิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เกี่ยวกับการ ฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน  
ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง ของกองคลัง 
ตั้งไว้ 20,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

    โครงการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของเทศบาลต าบล
ป่าก่อด า 

จ านวน 50,000 บาท 

        - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการจัดท าแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินของเทศบาลต าบลป่าก่อด า ประจ าปี
งบประมาณ 2564 
ตั้งไว้ 50,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ. 2559 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลต าบลป่าก่อด า  
(พ.ศ.2561-2565) หน้า 21 ล าดับที่ 1 

      

    โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ จ านวน 5,000 บาท 

        - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
จัดเก็บรายได้ ประจ าปีงบประมาณ 2564  
ตั้งไว้ 5,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ. 2559 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลต าบลป่าก่อด า  
(พ.ศ.2561-2565) หน้า 22 ล าดับที่ 8 

      

   ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 10,000 บาท 

        - เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม วัสดุ ครุภัณฑ ์ 
รถส่วนกลาง และวัสดุครุภัณฑ์ต่างๆ ของกองคลัง 
ตั้งไว้ 10,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

      

   ค่าวัสดุ รวม 37,000 บาท 

   วัสดุส านักงาน จ านวน 20,000 บาท 

        - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุส านักงาน เช่น กระดาษ ปากกา  
คลิป ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟ้ม น้ าดื่มส าหรับบริการประชาชน  
และวัสดุส านักงานต่างๆ ของกองคลัง 
ตั้งไว้ 20,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
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   วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 2,500 บาท 

        - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ สายไฟฟ้า  
ปลั๊กไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน และวัสดุ
ไฟฟ้าและวิทยุต่างๆ ของกองคลัง 
ตั้งไว้ 2,500 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

      

   วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 2,500 บาท 

        - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด  
ผ้าปูโต๊ะ น้ ายาท าความสะอาด น้ ายาล้างจาน ทิชชู และวัสดุงาน
บ้านงานครัวต่างๆ ของกองคลัง 
ตั้งไว้ 2,500 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

      

   วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 2,000 บาท 

        - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ ามัน
ดีเซล น้ ามันเบนซิน น้ ามันจารบี น้ ามันเครื่อง ฯลฯ ส าหรับรถยนต์
ส่วนกลาง รถมอเตอร์ไซด์ เครื่องตัดหญ้า และวัสดุเชื้อเพลิงและ
หล่อลื่นต่างๆ ของกองคลัง 
ตั้งไว้ 2,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

      

   วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 10,000 บาท 

        - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ส าหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับ
ผงหมึกส าหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แป้นพิมพ์ เมาส์ และวัสดุ
คอมพิวเตอร์ต่างๆ ของกองคลัง 
ตั้งไว้ 10,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

      

   ค่าสาธารณูปโภค รวม 22,000 บาท 

   ค่าบริการโทรศัพท์ จ านวน 10,000 บาท 

        - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับโทรศัพท์ของ
ส านักงาน ของกองคลัง  
ตั้งไว้ 10,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

      

   ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จ านวน 12,000 บาท 

        - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้อินเตอร์ เน็ต (INTERNET)  
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซด์ ค่าสื่อสารอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง ของกองคลัง 
ตั้งไว้ 12,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

      

  งบลงทุน รวม 18,900 บาท 

   ค่าครุภัณฑ ์ รวม 18,900 บาท 

   ครุภัณฑ์ส านักงาน       

    ตู้เซฟนิรภัย จ านวน 18,900 บาท 

        - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ ตู้เซฟนิรภัย (ครุภัณฑ์นอกบัญชีมาตรฐาน 
ครุภัณฑ์สืบราคาตามท้องตลาด)   
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จ านวน 1 ตู้ 
ตั้งไว้ 18,900 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลต าบลป่าก่อด า  
(พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติมครั้งที่ 3 หน้า 23 ล าดับที่ 7 
 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 663,600 บาท 

  งบด าเนินงาน รวม 163,600 บาท 

   ค่าใช้สอย รวม 163,600 บาท 

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ 

      

    ค่าตอบแทน อปพร. จ านวน 33,600 บาท 

        - เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
ตั้งไว้ 33,600 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

      

    โครงการจัดงานวัน อปพร.เทศบาลต าบลป่าก่อด า จ านวน 5,000 บาท 

        - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการวัน อปพร. เทศบาลต าบล 
ป่าก่อด า เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารและ
เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เก่ียวข้อง 
ตั้งไว้ 5,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
- เป็นไปตามกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาของ อปท. พ.ศ. 2559 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลต าบลป่าก่อด า  
(พ.ศ.2561-2565) หน้า 28 ล าดับที่ 18 

      

    โครงการฝึกอบรมและซ้อมแผน อปพร.เทศบาลต าบลป่าก่อด า จ านวน 10,000 บาท 

        - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมและซ้อมแผน  
อปพร.เทศบาลต าบลป่าก่อด า เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เก่ียวข้อง 
ตั้งไว้ 10,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ. 2559 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลต าบลป่าก่อด า  
(พ.ศ.2561-2565) หน้า 27 ล าดับที่ 15 
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    โครงการอบรมวินัยจราจรภายในเขตเทศบาล จ านวน 10,000 บาท 

        - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมวินัยจราจรภายในเขต
เทศบาล เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารและ
เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เก่ียวข้อง 
ตั้งไว้ 10,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ. 2559 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลต าบลป่าก่อด า  
(พ.ศ.2561-2565) หน้า 27 ล าดับที่ 11 

      

    โครงการอบรมอปพร. (รุ่นจัดตั้งใหม่) จ านวน 105,000 บาท 

        - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรม อปพร. (รุ่นจัดตั้ง
ใหม่) เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารและ
เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เก่ียวข้องตั้งไว้ 105,000 บาท  
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ. 2559 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
- ระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  
พ.ศ.2557 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  
เทศบาลต าบลป่าก่อด า (พ.ศ.2561-2565) หน้า 28 ล าดับ
ที ่21 

      

  งบลงทุน รวม 500,000 บาท 

   ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 500,000 บาท 

   ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ       

    โครงการติดตั้งกล้อง CCTV ภายในชุมชน หมู่ที่ 9 และหมู่ท่ี 12  
ต.ป่าก่อด า 

จ านวน 500,000 บาท 

        - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการติดตั้งกล้อง CCTV ภายใน
ชุมชน หมู่ที่ 9 และหมู่ท่ี 12 ต.ป่าก่อด า รายละเอียดตามแบบ
แปลนเทศบาลต าบลป่าก่อด า เลขที่ ปกด.58/2563 
ตั้งไว้ 500,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลต าบลป่าก่อด า  
(พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติมครั้งที่ 3 หน้า 4 ล าดับที่ 3 
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แผนงานการศึกษา 
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 14,120,29

0 
บาท 

  งบบุคลากร รวม 8,506,790 บาท 

   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 8,506,790 บาท 

   เงินเดือนพนักงาน จ านวน 6,029,710 บาท 

        - เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุง
เงินเดือนพนักงานประจ าปี จ านวน 18 อัตรา ของกองการศึกษา 
ตั้งไว้ 6,029,710 บาท ตั้งจ่ายจาก
รายได้ 1,256,830 บาท และตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนตาม
วัตถุประสงค์ 4,772,880 บาท 

      

   เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 957,600 บาท 

        - เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งผู้อ านวยการกองการศึกษา และ
ผู้อ านวยการสถาน ศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๑ (ป่าก่อด า) และ 
ค่าวิทยฐานะ พร้อมค่าตอบแทนรายเดือน ของกองการศึกษา   
ตั้งไว้ 957,600 บาท ตั้งจ่ายจากรายได้ 42,000 บาท และตั้ง
จ่ายจากเงินอุดหนุนตามวัตถุประสงค์ 915,600 บาท 

      

   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 1,411,480 บาท 

        - เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เงินปรับปรุงค่าตอบแทน
พนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน 9 อัตรา 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป จ านวน 1 อัตรา  
ของกองการศึกษา 
ตั้งไว้ 1,411,480 บาท ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ 1,190,680 บาท  
และตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนตามวัตถุประสงค์ 220,800 บาท 

      

   เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 108,000 บาท 

        - เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราว ของพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ จ านวน 9 อัตรา 
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราว ของพนักงานจ้างทั่วไป  
จ านวน 1 อัตรา ของกองการศึกษา 
ตั้งไว้ 108,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 72,000 บาท และ 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนตามวัตถุประสงค์ 36,000 บาท 

      

  งบด าเนินงาน รวม 4,695,500 บาท 

   ค่าตอบแทน รวม 108,000 บาท 

   ค่าเช่าบ้าน จ านวน 108,000 บาท 

        - เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน เช่าซื้อบ้านพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิ
เบิกได้ตามระเบียบฯ ของกองการศึกษา 
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ตั้งไว้ 108,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 72,000 บาท และ 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนตามวัตถุประสงค์ 36,000 บาท 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

   ค่าใช้สอย รวม 4,075,000 บาท 

   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 3,924,000 บาท 

        - เพ่ือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ ข่าวทาง
วิทยุกระจายเสียงโทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกัน, พรบ.ส าหรับรถจักรยานยนต์  
ทะเบียน คนท 421 เชียงราย , รถยนต์ หมายเลขทะเบียน  
กฉ 138 เชียงราย 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่างๆ 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาหรือเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าค่าจ้างเหมาบริการซ่อมแซมอาคารสถานที่ 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาอ่ืนๆ 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ (จ้างแรงงาน) 
กองการศึกษา 
1. ช่วยงานสันทนาการ จ านวน 1 อัตรา 
2. ช่วยงานจัดการงานทั่วไป จ านวน 1 อัตรา 
3. ช่วยงานส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม จ านวน 1 อัตรา 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
1. ช่วยงานธุรการ จ านวน 1 อัตรา 
2. แม่บ้าน จ านวน 1 อัตรา 
3. คนสวน จ านวน 1 อัตรา  
โรงเรียนเทศบาล ๑ (ป่าก่อด า) 
1. ช่วยงานธุรการ จ านวน 1 อัตรา  
2. ช่วยงานพัสดุ จ านวน 1 อัตรา 
3. พ่ีเลี้ยงเด็ก จ านวน 2 อัตรา 
4. แม่บ้าน จ านวน 2 อัตรา     
5. ช่วยงานสอนกลุ่มสาระเรียนรู้ภาษาไทย จ านวน 4 อัตรา 
6. ช่วยงานสอนกลุ่มสาระเรียนรู้คณิตศาสตร์ จ านวน 3 อัตรา 
7. ช่วยงานสอนกลุ่มสาระเรียนรู้สังคมศาสตร์ จ านวน 1 อัตรา 
8. ช่วยงานสอนกลุ่มสาระเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ จ านวน 2 อัตรา 
9. ช่วยงานสอนกลุ่มสาระเรียนรู้การงานอาชีพ จ านวน 1 อัตรา 
10. ช่วยงานสอนกลุ่มสาระเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จ านวน 2 อัตรา 
11. ช่วยงานสอนกลุ่มสาระเรียนรู้ศิลปะ จ านวน 1 อัตรา 
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12. ช่วยงานสอน (ปฐมวัย) จ านวน 3 อัตรา 
ตั้งไว้ 3,924,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ 3,888,000 บาท  
และตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 36,000 บาท 

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ 

      

    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร จ านวน 50,000 บาท 

        - เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ  
ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วน
พิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เกี่ยวกับการ ฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ของ
นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล  
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง ของกองการศึกษา 
ตั้งไว้ 50,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

      

    โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาในเขตเทศบาล จ านวน 6,000 บาท 

        - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดใน
สถานศึกษาในเขตเทศบาล ส าหรับครูแกนน าโรงเรียนละ 1 คนๆ  
ละ 3,000 บาท และ
เจ้าหน้าที่ อปท.ๆ ละ 1 คนๆ ละ 3,000 บาท  
ตั้งไว้ 6,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาของ อปท. พ.ศ. 2559 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลต าบลป่าก่อด า  
(พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 54 ล าดับที่ 103 

      

    โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลต าบลป่าก่อด า จ านวน 50,000 บาท 

        - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาล
ต าบลป่าก่อด า เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์  
ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เก่ียวข้อง 
ตั้งไว้ 50,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ. 2559 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลต าบลป่าก่อด า  
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(พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 47 ล าดับที่ 56 
    โครงฝึกอบรมทบทวนลูกเสือชาวบ้าน เทศบาลต าบลป่าก่อด า จ านวน 5,000 บาท 

        - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมทบทวนลูกเสือ
ชาวบ้านเทศบาลต าบลป่าก่อด า เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เก่ียวข้อง 
ตั้งไว้ 5,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ. 2559 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลต าบลป่าก่อด า  
(พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 46 ล าดับที่ 48 

      

   ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 40,000 บาท 

        - เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม วัสดุ ครุภัณฑ ์รถยนต์
ส่วนกลาง กล้อง CCTV และวัสดุครุภัณฑ์ต่างๆ ของกอง
การศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๑ (ป่าก่อด า) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลป่าก่อด า 
ตั้งไว้ 40,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

      

   ค่าวัสดุ รวม 127,500 บาท 

   วัสดุส านักงาน จ านวน 30,000 บาท 

        - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุส านักงาน เช่น กระดาษ ปากกา  
คลิป ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟ้ม น้ าดื่มส าหรับบริการประชาชน  
และวัสดุส านักงานต่างๆ ของกองการศึกษา 
ตั้งไว้ 30,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

      

   วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 20,000 บาท 

        - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด  
ผ้าปูโต๊ะ น้ ายาท าความสะอาด น้ ายาล้างจาน ทิชชู และวัสดุงาน
บ้านงานครัวต่างๆ ของกองการศึกษา 
ตั้งไว้ 20,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

      

   วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 10,000 บาท 

        - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่  
หัวเทียน ไขขวง แม่แรง กระจกโค้งมน สัญญาณไฟกระพริบ  
สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร ยางรถยนต์ ฟิลม์กรองแสง เพลา  
น้ ามันเบรก และวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่างๆ ของกองการศึกษา 
ตั้งไว้ 10,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

      

   วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 30,000 บาท 

        - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ ามัน
ดีเซล น้ ามันเบนซิน น้ ามันจารบี น้ ามันเครื่อง ส าหรับรถยนต์
ส่วนกลาง รถมอเตอร์ไซด์ เครื่องตัดหญ้า เครื่องพ่นหมอกควัน  
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และวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่างๆ ของกองการศึกษา โรงเรียน
เทศบาล ๑ (ป่าก่อด า) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล 
ป่าก่อด า 
ตั้งไว้ 30,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

   วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จ านวน 10,000 บาท 

        - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น  
แอลกอฮอล์ น้ ายาต่างๆ ถุงมือ เปลหามคนไข้ เครื่องนึ่ง เครื่องมือ
วิทยาศาสตร์ และวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ต่างๆ ของกอง
การศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๑ (ป่าก่อด า) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลป่าก่อด า 
ต้ังไว้ 10,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

      

   วัสดุการเกษตร จ านวน 5,000 บาท 

        - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น สารเคมีก าจัดศัตรูพืช  
กากน้ าตาล และสารเคมีอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง และวัสดุการเกษตร
ต่างๆ ของกองการศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๑ (ป่าก่อด า) และ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลป่าก่อด า 
ตั้งไว้ 5,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

      

   วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 2,500 บาท 

        - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษ
เขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี แผ่น CD แผ่น DVD และวัสดุโฆษณา
และเผยแพร่ต่างๆ ของกองการศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๑  
(ป่าก่อด า) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลป่าก่อด า 
ตั้งไว้ 2,500 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

      

   วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 20,000 บาท 

        - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ส าหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์  
ตลับผงหมึกส าหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แป้นพิมพ์ เมาส์  
และวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ ของกองการศึกษา 
ตั้งไว้ 20,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

      

   ค่าสาธารณูปโภค รวม 385,000 บาท 

   ค่าไฟฟ้า จ านวน 360,000 บาท 

        - เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าส าหรับโรงเรียนเทศบาล ๑ (ป่าก่อด า) ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลป่าก่อด า สนามกีฬาเทศบาลต าบล 
ป่าก่อด า และไฟฟ้าระบบน้ าประปา 
ตั้งไว้ 360,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
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   ค่าบริการโทรศัพท์ จ านวน 15,000 บาท 

        - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับโทรศัพท์ของ
ส านักงาน ของกองการศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๑ (ป่าก่อด า) และ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลป่าก่อด า  
ตั้งไว้ 15,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

      

   ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จ านวน 10,000 บาท 

        - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้อินเตอร์ เน็ต (INTERNET)  
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซด์ ค่าสื่อสารอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง ของกองการศึกษา 
โรงเรียนเทศบาล ๑ (ป่าก่อด า) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลป่าก่อด า  
ตั้งไว้ 10,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

      

  งบลงทุน รวม 467,500 บาท 

   ค่าครุภัณฑ ์ รวม 317,500 บาท 

   ครุภัณฑ์การศึกษา       

    โต๊ะนักเรียนพร้อมเก้าอ้ี ชนิดยางพารา จ านวน 109,500 บาท 

        - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ โต๊ะนักเรียนพร้อมเก้าอ้ี ชนิดยางพารา  
ขนาดกว้างไม่น้อย 60 ซม. ลึกไม่น้อยกว่า 40 ซม. สูงไม่น้อย
กว่า  
76 ซม. วัสดุโครงสร้างโต๊ะเก้าอ้ีนักเรียนเป็นไม้ยางพารา (ครุภัณฑ์ 
นอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์สืบราคาตามท้องตลาด)   
จ านวน 50 ชุด 
ตั้งไว้ 109,500 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลต าบลป่าก่อด า  
(พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติมครั้งที่ 3 หน้า 30 ล าดับที่ 27 

      

   ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่       

    โทรทัศน์แอลอีดี (LED) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 
1920x1080 พิกเซล ขนาด 40 นิ้ว 

จ านวน 108,000 บาท 

        - เพ่ือเป็นค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED) แบบ Smart TV   
ระดับความละเอียดจอภาพ 1920x1080 พิกเซล ขนาด 40 นิ้ว 
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป                                     
1) ระดับความละเอียดจอภาพ (Resolution) 1920 x 1080  
พิกเซล              
2) ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดจอภาพข้ันต่ า 40 นิ้ว     
3) แสดงภาพด้วยหลอดภาพ แบบ LED Backlight      
4) สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้ (Smart TV)    
5) ช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง เพ่ือการเชื่อมต่อสัญญาณ
ภาพและเสียง         
6) ช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง รองรับไฟล์ภาพ เพลง และ
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ภาพยนตร์   
7) มีตัวรับสัญญาณดิจิตอล (Digital) ในตัว 
จ านวน 8 เครื่อง 
ตั้งไว้ 108,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ส านักงบประมาณ  
ธันวาคม 2562 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลต าบลป่าก่อด า  
(พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติมครั้งที่ 3 หน้า 26 ล าดับที่ 20 

   ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์       

    เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา แท็บเล็ต จ านวน 100,000 บาท 

        - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา แท็บเล็ต 
(ครุภัณฑ์นอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์สืบราคาตามท้องตลาด) 
จ านวน 25 เครื่อง 
ตั้งไว้ 100,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลต าบลป่าก่อด า  
(พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติมครั้งที่ 3 หน้า 30 ล าดับที่ 28 

      

   ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 150,000 บาท 

   ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง       

    ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง จ านวน 150,000 บาท 

        - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคาร โรงเรียน
เทศบาล ๑ (ป่าก่อด า) และอาคารประกอบ 
ตั้งไว้ 150,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนตามวัตถุประสงค์ 
- เป็นไปตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที ่มท 0816.2 /ว4110  
ลว 14 กรกฎาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

      

  งบเงินอุดหนุน รวม 450,500 บาท 

   เงินอุดหนุน รวม 450,500 บาท 

   เงินอุดหนุนส่วนราชการ       

    โครงการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติดโรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อด า จ านวน 10,000 บาท 

        - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติด
โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อด า อุดหนุนโรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อด า 
ตั้งไว้ 10,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลต าบลป่าก่อด า  
(พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 42 ล าดับที 11 
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    โครงการจัดกิจกรรมงานพ่อขุนเม็งรายมหาราช และงานกาชาด
จังหวัดเชียงราย 

จ านวน 31,000 บาท 

        - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมงานพ่อขุนเม็งราย
มหาราชและงานกาชาดจังหวัดเชียงราย อุดหนุนที่ท าการปกครอง
อ าเภอแม่ลาว   
ตั้งไว้ 31,000 บาท ตั้งจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลต าบลป่าก่อด า  
(พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 24 ล าดับที่ 23 

      

    โครงการดนตรีสากลมีชีวิต โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อด า จ านวน 10,000 บาท 

        - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการดนตรีสากลมีชีวิตโรงเรียน
ชุมชนบ้านป่าก่อด า อุดหนุนโรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อด า 
ตั้งไว้ 10,000บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลต าบลป่าก่อด า  
(พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 51 ล าดับที 79 

      

    โครงการประเพณีนมัสการและสรงน้ าพระธาตุดอยตุง จ านวน 2,500 บาท 

        - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการประเพณีนมัสการและสรงน้ า
พระธาตุดอยตุง อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอแม่ลาว 
ตั้งไว้ 2,500 บาท ตั้งจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลต าบลป่าก่อด า  
(พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 24 ล าดับที 19 

      

    โครงการประเพณีนมัสการและสรงน้ าพระธาตุดอยตุง อุดหนุน
ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย 

จ านวน 10,000 บาท 

        - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการประเพณีนมัสการและสรงน้ า
พระธาตุดอยตุง อุดหนุนส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย 
ตั้งไว้ 10,000 บาท ตั้งจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลต าบลป่าก่อด า  
(พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติมครั้งที่ 3 หน้า 3 ล าดับที 1 

      

    โครงการสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีสงกรานต์ (ปี๋ใหม่เมือง) จ านวน 7,000 บาท 

        - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสืบสานวัฒนธรรมและ
ประเพณีสงกรานต์ (ปี๋ใหม่เมือง) อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอ
แม่ลาว 
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ตั้งไว้ 7,000 บาท ตั้งจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลต าบลป่าก่อด า  
(พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 24 ล าดับที 21 

    โครงการอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อด า จ านวน 380,000 บาท 

        - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอาหารกลางวันนักเรียน
โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อด า อุดหนุนโรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อด า 
ตั้งไว้ 380,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนตามวัตถุประสงค์ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลต าบลป่าก่อด า  
(พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 50 ล าดับที 76 

      

 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 6,930,382 บาท 

  งบด าเนินงาน รวม 6,930,382 บาท 

   ค่าใช้สอย รวม 5,528,683 บาท 

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ 

      

    ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โรงเรียนเทศบาล ๑ (ป่าก่อด า) จ านวน 268,970 บาท 

        - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โรงเรียน
เทศบาล ๑ (ป่าก่อด า) 
ตั้งไว้ 268,970 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนตามวัตถุประสงค์ 
- เป็นไปตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที ่มท 0816.2/ว4110  
ลว 14 กรกฎาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลต าบลป่าก่อด า  
(พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติมครั้งที่ 3 หน้า 5 ล าดับที่ 4 

      

    ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 22,750 บาท 

        - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลป่าก่อด า 
ตั้งไว้ 22,750 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนตามวัตถุประสงค์ 
- เป็นไปตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที ่มท 0816.2/ว4110  
ลว 14 กรกฎาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลต าบลป่าก่อด า  
(พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติมครั้งที่ 3 หน้า 5 ล าดับที่ 5 
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    ค่าเครื่องแบบนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 15,900 บาท 

        - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าเครื่องแบบนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลป่าก่อด า 
ตั้งไว้ 15,900 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนตามวัตถุประสงค์ 
- เป็นไปตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที ่มท 0816.2/ว4110  
ลว 14 กรกฎาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลต าบลป่าก่อด า  
(พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติมครั้งที่ 3 หน้า 6 ล าดับที่ 11 

      

    ค่าเครื่องแบบนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๑ (ป่าก่อด า) จ านวน 190,140 บาท 

        - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าเครื่องแบบนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๑  
(ป่าก่อด า) 
ตั้งไว้ 190,140 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนตามวัตถุประสงค์ 
- เป็นไปตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที ่มท 0816.2/ว4110  
ลว 14 กรกฎาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลต าบลป่าก่อด า  
(พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติมครั้งที่ 3 หน้า 6 ล าดับที่ 10 

      

    ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) โรงเรียนเทศบาล ๑ (ป่าก่อด า) จ านวน 1,064,900 บาท 

        - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) โรงเรียน
เทศบาล ๑ (ป่าก่อด า)  
ตั้งไว้ 1,064,900 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนตามวัตถุประสงค์ 
- เป็นไปตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที ่มท 0816.2/ว4110  
ลว 14 กรกฎาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลต าบลป่าก่อด า  
(พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติมครั้งที่ 3 หน้า 6 ล าดับที่ 6 

      

    ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล
ป่าก่อด า 

จ านวน 90,100 บาท 

        - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลป่าก่อด า 
ตั้งไว้ 90,100 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนตามวัตถุประสงค์ 
- เป็นไปตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที ่มท 0816.2/ว4110  
ลว 14 กรกฎาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
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- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลต าบลป่าก่อด า  
(พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติมครั้งที่ 3 หน้า 6 ล าดับที่ 7 

    ค่าเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตความเร็วสูงโรงเรียนเทศบาล ๑ (ป่าก่อด า) จ านวน 16,800 บาท 

        - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
โรงเรียนเทศบาล ๑ (ป่าก่อด า) 
(1) ระบบ Asymmetric Digital Subscriber Line: ADSL  
จ านวน 9,600 บาท 
(2) ระบบ Wireless Fidelity: Wi-Fi จ านวน 7,200 บาท 
ตั้งไว้ 16,800 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนตามวัตถุประสงค ์
- เป็นไปตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที ่มท 0816.2/ว4110  
ลว 14 กรกฎาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลต าบลป่าก่อด า  
(พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติมครั้งที่ 3 หน้า 7 ล าดับที่ 16 

      

    ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการ
พัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) 

จ านวน 500,000 บาท 

        - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD)  
ตั้งไว้ 500,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนตามวัตถุประสงค์ 
- เป็นไปตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที ่มท 0816.2/ว4110  
ลว 14 กรกฎาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลต าบลป่าก่อด า  
(พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติมครั้งที่ 3 หน้า 7 ล าดับที่ 17 

      

    ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกัด อปท. จ านวน 36,000 บาท 

        - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนใน
สังกัด อปท. 
ตั้งไว้ 36,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนตามวัตถุประสงค์ 
- เป็นไปตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที ่มท 0816.2/ว4110  
ลว 14 กรกฎาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลต าบลป่าก่อด า  
(พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติมครั้งที่ 3 หน้า 7 ล าดับที่ 14 

      

    ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนเทศบาล ๑ (ป่าก่อด า) จ านวน 100,000 บาท 

        - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนเทศบาล ๑  
(ป่าก่อด า)  
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ตั้งไว้ 100,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนตามวัตถุประสงค์ 
- เป็นไปตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที ่มท 0816.2/ว4110  
ลว 14 กรกฎาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลต าบลป่าก่อด า  
(พ.ศ.2561-2565) หน้า 45 ล าดับที่ 39 

    ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา อปท. จ านวน 50,000 บาท 

        - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดท าโครงการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่าน 
ในสถานศึกษา อปท. เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์  
ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เก่ียวข้อง ฯลฯ 
ตั้งไว้ 50,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนตามวัตถุประสงค์ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ. 2559 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลต าบลป่าก่อด า  
(พ.ศ.2561-2565) หน้า 44 ล าดับที่ 27 

      

    ค่าปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๑ (ป่าก่อด า) จ านวน 20,000 บาท 

        - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียน
เทศบาล ๑ (ป่าก่อด า) 
ตั้งไว้ 20,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนตามวัตถุประสงค์ 
- เป็นไปตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที ่มท 0816.2/ว4110  
ลว 14 กรกฎาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลต าบลป่าก่อด า  
(พ.ศ.2561-2565) หน้า 45 ล าดับที่ 44  

      

    ค่าปัจจัยพื้นฐานส าหรับนักเรียนยากจน โรงเรียนเทศบาล ๑  
(ป่าก่อด า) 

จ านวน 180,000 บาท 

        - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าปัจจัยพื้นฐานส าหรับนักเรียนยากจน
โรงเรียนเทศบาล ๑ (ป่าก่อด า) 
ตั้งไว้ 180,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนตามวัตถุประสงค์ 
- เป็นไปตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที ่มท 0816.2/ว4110  
ลว 14 กรกฎาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลต าบลป่าก่อด า  
(พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติมครั้งที่ 3 หน้า 7 ล าดับที่ 15 
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    ค่าพัฒนาแหล่งเรียนรู้โรงเรียนเทศบาล ๑ (ป่าก่อด า) จ านวน 50,000 บาท 

        - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าพัฒนาแหล่งเรียนรู้โรงเรียนเทศบาล ๑  
(ป่าก่อด า) 
ตั้งไว้ 50,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนตามวัตถุประสงค์ 
- เป็นไปตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที ่มท 0816.2/ว4110  
ลว 14 กรกฎาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลต าบลป่าก่อด า  
(พ.ศ.2561-2565) หน้า 45 ล าดับที่ 36 

      

    ค่าหนังสือเรียน โรงเรียนเทศบาล ๑ (ป่าก่อด า) จ านวน 293,543 บาท 

        - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าหนังสือเรียน โรงเรียนเทศบาล ๑  
(ป่าก่อด า) 
ตั้งไว้ 293,543 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนตามวัตถุประสงค์ 
- เป็นไปตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที ่มท 0816.2/ว4110  
ลว 14 กรกฎาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลต าบลป่าก่อด า  
(พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติมครั้งที่ 3 หน้า 6 ล าดับที่ 8 

      

    ค่าหนังสือเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 10,600 บาท 

        - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าหนังสือเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลป่าก่อด า 
ตั้งไว้ 10,600 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนตามวัตถุประสงค์ 
- เป็นไปตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที ่มท 0816.2/ว4110  
ลว 14 กรกฎาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลต าบลป่าก่อด า  
(พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติมครั้งที่ 3 หน้า 6 ล าดับที่ 9 

      

    ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล 
ป่าก่อด า 

จ านวน 235,200 บาท 

        - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอาหารกลางวันเด็ก
นักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลป่าก่อด า 
ตั้งไว้ 235,200 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนตามวัตถุประสงค์ 
- เป็นไปตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที ่มท 0816.2/ว4110  
ลว 14 กรกฎาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท า
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งบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลต าบลป่าก่อด า  
(พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติมครั้งที่ 3 หน้า 5 ล าดับที่ 1 

    ค่าอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๑ (ป่าก่อด า) จ านวน 2,052,000 บาท 

        - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียน
เทศบาล ๑ (ป่าก่อด า) 
ตั้งไว้ 2,052,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนตามวัตถุประสงค์ 
- เป็นไปตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที ่มท 0816.2/ว4110  
ลว 14 กรกฎาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลต าบลป่าก่อด า  
(พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติมครั้งที่ 3 หน้า 5 ล าดับที่ 2 

      

    ค่าอุปกรณ์การเรียน โรงเรียนเทศบาล ๑ (ป่าก่อด า) จ านวน 181,180 บาท 

        - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าอุปกรณ์การเรียน โรงเรียนเทศบาล ๑  
(ป่าก่อด า) 
ตั้งไว้ 181,180 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนตามวัตถุประสงค์ 
- เป็นไปตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที ่มท 0816.2/ว4110  
ลว 14 กรกฎาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลต าบลป่าก่อด า  
(พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติมครั้งที่ 3 หน้า 5 ล าดับที่ 12 

      

    ค่าอุปกรณ์การเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 10,600 บาท 

        - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าเครื่องแบบนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลป่าก่อด า 
ตั้งไว้ 10,600 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนตามวัตถุประสงค์ 
- เป็นไปตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที ่มท 0816.2/ว4110  
ลว 14 กรกฎาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลต าบลป่าก่อด า  
(พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติมครั้งที่ 3 หน้า 5 ล าดับที่ 13 

      

    โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ จ านวน 20,000 บาท 

        - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทาง
วิชาการระดับท้องถิ่น, ระดับอ าเภอ, ระดับจังหวัด, ระดับประเทศ   
ของโรงเรียนเทศบาล ๑ (ป่าก่อด า), ศพด. เทศบาลต าบลป่าก่อด า,
โรงเรียนผู้สูงอายุ เทศบาลต าบลป่าก่อด า เช่น ค่าวิทยากร  
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ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เก่ียวข้อง 
ตั้งไว้ 20,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ. 2559 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลต าบลป่าก่อด า  
(พ.ศ.2561-2565) หน้า 42 ล าดับที่ 10 

    โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา จ านวน 15,000 บาท 

         - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดใน
สถานศึกษาในเขตเทศบาลต าบลป่าก่อด า เช่น ค่าอุปกรณ์ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เก่ียวข้อง  
ตั้งไว้ 15,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ. 2559 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลต าบลป่าก่อด า  
(พ.ศ.2561-2565) หน้า 47 ล าดับที่ 55 

      

    โครงการวันเด็กแห่งชาติ จ านวน 80,000 บาท 

        - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดท าโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เช่น  
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เก่ียวข้อง 
ตั้งไว้ 80,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ. 2559 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลต าบลป่าก่อด า  
(พ.ศ.2561-2565) หน้า 43 ล าดับที่ 20 

      

    โครงการศูนย์สามวัยเทิดไท้องค์ราชัน จ านวน 20,000 บาท 

        - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดท าโครงการศูนย์สามวัยเทิดไท้องค์ราชันของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์  
ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เก่ียวข้อง 
ตั้งไว้ 20,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ. 2559 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลต าบลป่าก่อด า  
(พ.ศ.2561-2565) หน้า 47 ล าดับที่ 54 
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    โครงการหนูน้อยเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 5,000 บาท 

        - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดท าโครงการหนูน้อยเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์  
ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เก่ียวข้อง 
ตั้งไว้ 5,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ. 2559 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลต าบลป่าก่อด า  
(พ.ศ.2561-2565) หน้า 50 ล าดับที่ 73 
 

      

   ค่าวัสดุ รวม 1,401,699 บาท 

   วัสดุส านักงาน จ านวน 20,000 บาท 

        - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุส านักงาน เช่น กระดาษ ปากกา  
คลิป ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟ้ม น้ าดื่มส าหรับบริการประชาชน  
และวัสดุส านักงานต่างๆ ของโรงเรียนเทศบาล ๑ (ป่าก่อด า) และ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลป่าก่อด า 
ตั้งไว้ 20,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

      

   วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 10,000 บาท 

        - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ สายไฟฟ้า  
ปลั๊กไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน และวัสดุ
ไฟฟ้าและวิทยุต่างๆ ของโรงเรียนเทศบาล ๑ (ป่าก่อด า) และศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลป่าก่อด า  
ตั้งไว้ 10,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

      

   วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 30,000 บาท 

        - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด  
ผ้าปูโต๊ะ น้ ายาท าความสะอาด น้ ายาล้างจาน ทิชชู และวัสดุงาน
บ้านงานครัวต่างๆ ของโรงเรียนเทศบาล ๑ (ป่าก่อด า) และศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลป่าก่อด า 
ตั้งไว้ 30,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

      

   ค่าอาหารเสริม (นม) จ านวน 1,266,699 บาท 

        - เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลป่าก่อด า 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนเทศบาล ๑ (ป่าก่อด า) 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อด า 
ตั้งไว้ 1,266,699 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนตามวัตถุประสงค์ 
- เป็นไปตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที ่มท 0816.2 /ว4110  
ลว 14 กรกฎาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท า
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งบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาล
ต าบลป่าก่อด า หน้า 43 ล าดับที่ 21 

   วัสดุก่อสร้าง จ านวน 20,000 บาท 

        - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ปูนซิเมนต์ ไม้ โลหะ  
เหล็กเส้น และวัสดุก่อสร้างต่างๆ ของโรงเรียนเทศบาล ๑  
(ป่าก่อด า) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ตั้งไว้ 20,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

      

   วัสดุกีฬา จ านวน 15,000 บาท 

        - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุกีฬา เช่น ลูกฟุตบอล ตะกร้อ นาฬิกา
จับเวลา และวัสดุกีฬาต่างๆ ของโรงเรียนเทศบาล ๑ (ป่าก่อด า)  
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ตั้งไว้ 15,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

      

   วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 20,000 บาท 

        - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ส าหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับ
ผงหมึกส าหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แป้นพิมพ์ เมาส์ และวัสดุ
คอมพิวเตอร์ต่างๆ ของโรงเรียนเทศบาล ๑ (ป่าก่อด า) และศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
ตั้งไว้ 20,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

      

   วัสดุการศึกษา จ านวน 20,000 บาท 

        - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการศึกษา เช่น หุ่น แบบจ าลอง สื่อการ
เรียนการสอน ค่าโปสเตอร์การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ คู่มือ
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษของครู และวัสดุการศึกษาต่างๆ  
ของโรงเรียนเทศบาล ๑ (ป่าก่อด า) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
ตั้งไว้ 20,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  

      

แผนงานสาธารณสุข 
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 3,444,298 บาท 

  งบบุคลากร รวม 1,825,798 บาท 

   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,825,798 บาท 

   เงินเดือนพนักงาน จ านวน 612,000 บาท 

        - เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุง
เงินเดือนพนักงานประจ าปี จ านวน 2 อัตรา ของกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 
ตั้งไว้ 612,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
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   เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000 บาท 

        - เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองสาธารณสุข  
และพยาบาลวิชาชีพ ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม        
ตั้งไว้ 42,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

      

   เงินวิทยฐานะ จ านวน 12,000 บาท 

        - เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมพิเศษส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษของ
ผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข (พตส.) ของกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 
ตั้งไว้ 12,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

      

   ค่าจ้างลูกจ้างประจ า จ านวน 268,480 บาท 

        - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจ า เงินปรับปรุงค่าจ้างประจ า และ
เงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราว จ านวน 1 อัตรา ของกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 
ตั้งไว้ 268,480 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

      

   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 816,174 บาท 

        - เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เงินปรับปรุงค่าตอบแทน
พนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน 4 อัตรา 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
ทั่วไป จ านวน 2 อัตรา ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
ตั้งไว้ 816,174 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

      

   เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 75,144 บาท 

        - เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราว ของพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ จ านวน 4 อัตรา 
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราว ของพนักงานจ้าง
ทั่วไป จ านวน 2 อัตรา ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
ตั้งไว้ 75,144 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

      

  งบด าเนินงาน รวม 1,278,000 บาท 

   ค่าตอบแทน รวม 20,000 บาท 

   ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 10,000 บาท 

        - เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างของเทศบาล ของ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
ตั้งไว้ 10,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

      

   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 10,000 บาท 

        - เพ่ือจ่ายเป็นค่าเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ของพนักงาน
เทศบาล ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
ตั้งไว้ 10,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
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- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และท่ี
แก้ไขเพ่ิมเติม 

   ค่าใช้สอย รวม 1,028,000 บาท 

   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 748,000 บาท 

        - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการทั้งขยะมีพิษที่ศูนย์ก าจัดขยะ 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาหรือเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ ข่าวทาง
วิทยุกระจายเสียงโทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกัน 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่างๆ 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาอ่ืนๆ 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ (จ้างแรงงาน) 
1. ช่วยงานฌาปนกิจ จ านวน 2 อัตรา 
2. คนงานเก็บขยะ จ านวน 3 อัตรา 
3. ผู้ช่วยนักวิชาการสิ่งแวดล้อม จ านวน 1 อัตรา 
4. ผู้ช่วยนักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ จ านวน 1 อัตรา 
ตั้งไว้ 748,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ 702,000 บาท และตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป 46,000 บาท 

      

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ 

      

    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร จ านวน 20,000 บาท 

        - เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ  
ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วน
พิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เกี่ยวกับการ ฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ของ
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง ของกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 
ตั้งไว้ 20,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
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    โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก จ านวน 100,000 บาท 

        - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออก เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร
และเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เก่ียวข้อง 
ตั้งไว้ 100,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ. 2559 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลต าบลป่าก่อด า  
(พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 37 ล าดับที่ 13 

      

    โครงการส่งเสริมสุขาภิบาลอาหารเทศบาลต าบลป่าก่อด า จ านวน 20,000 บาท 

        - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมสุขาภิบาลอาหาร
เทศบาลต าบลป่าก่อด า เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เก่ียวข้อง 
ตั้งไว้ 20,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ. 2559 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลต าบลป่าก่อด า  
(พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 38 ล าดับที่ 16 

      

    โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า จ านวน 50,000 บาท 

        - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้า เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์  
ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เก่ียวข้อง 
ตั้งไว้ 50,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ. 2559 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดสวัสดิภาพสัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลต าบลป่าก่อด า  
(พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 37 ล าดับที่ 11 

      

   ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 90,000 บาท 

        - เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม วัสดุ ครุภัณฑ ์รถยนต์
ส่วนกลาง กล้อง CCTV และวัสดุครุภัณฑ์ต่างๆ ของ 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
ตั้งไว้ 90,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
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   ค่าวัสดุ รวม 207,000 บาท 

   วัสดุส านักงาน จ านวน 20,000 บาท 

        - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุส านักงาน เช่น กระดาษ ปากกา  
คลิป ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟ้ม น้ าดื่มส าหรับบริการประชาชน  
และวัสดุส านักงานต่างๆ ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
ตั้งไว้ 20,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

      

   วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 2,500 บาท 

        - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ สายไฟฟ้า  
ปลั๊กไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน และวัสดุ
ไฟฟ้าและวิทยุต่างๆ ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
ตั้งไว้ 2,500 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

      

   วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 10,000 บาท 

        - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด  
ผ้าปูโต๊ะ น้ ายาท าความสะอาด น้ ายาล้างจาน ทิชชู และวัสดุงาน
บ้านงานครัวต่างๆ ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
ตั้งไว้ 10,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

      

   วัสดุก่อสร้าง จ านวน 2,500 บาท 

        - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น วัสดุซ่อมแซมถังขยะ  
และวัสดุอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง และวัสดุก่อสร้างต่างๆ  
ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
ตั้งไว้ 2,500 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

      

   วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 10,000 บาท 

        - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่  
หัวเทียน ไขขวง แม่แรง กระจกโค้งมน สัญญาณไฟกระพริบ  
สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร ยางรถยนต์ ฟิลม์กรองแสง เพลา  
น้ ามันเบรก และวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่างๆ  
ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
ตั้งไว้ 10,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

      

   วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 100,000 บาท 

        - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ ามัน
ดีเซล น้ ามันเบนซิน น้ ามันจารบี น้ ามันเครื่อง เชื้อเพลิงและ 
หล่อลื่น ส าหรับรถยนต์ส่วนกลาง รถมอเตอร์ไซด์ เครื่องตัดหญ้า  
เครื่องพ่นหมอกควัน และวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่างๆ  
ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
ตั้งไว้ 100,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
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   วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จ านวน 20,000 บาท 

        - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น  
แอลกอฮอล์ น้ ายาต่างๆ ถุงมือ เปลหามคนไข้ เครื่องนึ่ง เครื่องมือ
วิทยาศาสตร์ และวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ต่างๆ  
ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
ตั้งไว้ 20,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

      

   วัสดุการเกษตร จ านวน 2,500 บาท 

        - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น สารเคมีก าจัดศัตรูพืช  
กากน้ าตาล และสารเคมีอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง และวัสดุการเกษตร
ต่างๆ ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
ตั้งไว้ 2,500 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

      

   วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 2,500 บาท 

        - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษ
เขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี แผ่น CD แผ่น DVD และวัสดุโฆษณา
และเผยแพร่ต่างๆ ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
ตั้งไว้ 2,500 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

      

   วัสดุเครื่องแต่งกาย จ านวน 12,000 บาท 

        - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น ถุงมือ ถุงเท้า  
รองเท้าบู๊ต เสื้อ เสื้อกันฝน และวัสดุอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง และวัสดุ
เครื่องแต่งกายต่างๆ ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
ตั้งไว้ 12,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

      

   วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 25,000 บาท 

        - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ส าหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์  
ตลับผงหมึกส าหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แป้นพิมพ์ เมาส์  
และวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
ตั้งไว้ 25,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

      

   ค่าสาธารณูปโภค รวม 23,000 บาท 

   ค่าไฟฟ้า จ านวน 1,000 บาท 

        - เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าศาลาอเนกประสงค์ฌาปนสถานเทศบาล  
หมู่ 9 และหมู่ 7 ต าบลป่าก่อด า 
ตั้งไว้ 1,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

      

   ค่าบริการโทรศัพท์ จ านวน 10,000 บาท 

        - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับโทรศัพท์ของ
ส านักงาน ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
ตั้งไว้ 10,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
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   ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จ านวน 12,000 บาท 

        - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้อินเตอร์เน็ต (INTERNET)  
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซด์ ค่าสื่อสารอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง ของกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 
ตั้งไว้ 12,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

      

  งบลงทุน รวม 174,500 บาท 

   ค่าครุภัณฑ ์ รวม 174,500 บาท 

   ครุภัณฑ์การเกษตร       

    เครื่องตัดหญ้าชนิดข้อแข็ง จ านวน 9,500 บาท 

        - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าชนิดข้อแข็ง 
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป 
แบบข้อแข็งและข้ออ่อน 
1) เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย 
2) เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 1.4 แรงม้า    
3) ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 30 ซีซี 
4) พร้อมใบมีด 
จ านวน 1 เครื่อง 
ตั้งไว้ 9,500 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ส านักงบประมาณ  
ธันวาคม 2562 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลต าบลป่าก่อด า  
(พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติมครั้งที่ 3 หน้า 25 ล าดับที่ 13 

     

    เครื่องพ่นเคมีชนิดฝอยละออง (ULV) ชนิดสะพายหลัง จ านวน 85,000 บาท 

        - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องพ่นเคมีชนิดฝอยละออง (ULV)  
ชนิดสะพายหลัง (ครุภัณฑ์นอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์สืบราคา
ตามท้องตลาด)   
จ านวน 1 เครื่อง 
ตั้งไว้ 85,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลต าบลป่าก่อด า  
(พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติมครั้งที่ 3 หน้า 25 ล าดับที่ 12 

      

   ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์       

    เครื่องกระตุกหัวใจ (AED) จ านวน 80,000 บาท 

        - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องกระตุกหัวใจ (AED) 
(ครุภัณฑ์นอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์สืบราคาตามท้องตลาด) 
จ านวน 1 เครื่อง 
ตั้งไว้ 80,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลต าบลป่าก่อด า  
(พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติมครั้งที่ 3 หน้า 30 ล าดับที่ 29 
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  งบเงินอุดหนุน รวม 166,000 บาท 

   เงินอุดหนุน รวม 166,000 บาท 

   เงินอุดหนุนส่วนราชการ       

    โครงการผ่าตัดท าหมันสุนัขและแมวเพ่ือลดประชากรสุนัขและแมว จ านวน 5,000 บาท 

        - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการผ่าตัดท าหมันสุนัขและแมวเพื่อลด
ประชากรสุนัขและแมว อุดหนุนส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย 
ตั้งไว้ 5,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลต าบลป่าก่อด า  
(พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 36 ล าดับที่ 7 

      

   เงินอุดหนุนเอกชน       

    โครงการพระราชด าริ ด้านสาธารณสุข จ านวน 140,000 บาท 

        - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข  
จ านวน 7 หมู่บ้าน ๆ ละ 20,000 บาท อุดหนุนหมู่บ้าน 
ตั้งไว้ 140,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนตามวัตถุประสงค์ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลต าบลป่าก่อด า  
(พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 36 ล าดับที่ 2 

      

    อุดหนุนกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน จ านวน 21,000 บาท 

        - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน  
อุดหนุนหมู่บ้าน 
ตั้งไว้ 21,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลต าบลป่าก่อด า  
(พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 38 ล าดับที่ 20 
 

      

แผนงานเคหะและชุมชน 
 งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 130,000 บาท 

  งบด าเนินงาน รวม 130,000 บาท 

   ค่าใช้สอย รวม 130,000 บาท 

   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

    โครงการปรับพ้ืนที่บ่อขยะเทศบาลต าบลป่าก่อด า จ านวน 100,000 บาท 

        - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับพ้ืนที่บ่อขยะเทศบาลต าบล       
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ป่าก่อด า เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างรถตัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
ที่เก่ียวข้อง 
ตั้งไว้ 100,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลต าบลป่าก่อด า  
(พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 61 ล าดับที่ 9 

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ 

      

    โครงการจัดการขยะแบบบูรณาการ เทศบาลต าบลป่าก่อด า จ านวน 30,000 บาท 

        - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดการขยะแบบบูรณาการ
เทศบาลต าบลป่าก่อด า เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์  
ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เก่ียวข้อง 
ตั้งไว้ 30,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
- เป็นไปตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ. 2559 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลต าบลป่าก่อด า  
(พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 58 ล าดับที่ 4 
 

      

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 85,000 บาท 

  งบด าเนินงาน รวม 85,000 บาท 

   ค่าใช้สอย รวม 85,000 บาท 

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ 

      

    โครงการกลุ่มพัฒนาสตรีเทศบาลต าบลป่าก่อด า จ านวน 20,000 บาท 

        - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการกลุ่มพัฒนาสตรีเทศบาล
ต าบลป่าก่อด า 
ตั้งไว้ 20,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ. 2559 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลต าบลป่าก่อด า  
(พ.ศ.2561-2565) หน้า 31 ล าดับที่ 5 

      

    โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุเทศบาลต าบลป่าก่อด า จ านวน 10,000 บาท 

         - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ
เทศบาลต าบลป่าก่อด า 
ตั้งไว้ 10,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
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จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ. 2559 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลต าบลป่าก่อด า  
(พ.ศ.2561-2565) หน้า 32 ล าดับที่ 12 

    โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชน  เทศบาลต าบลป่าก่อด า จ านวน 10,000 บาท 

        - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการพัฒนาศักยภาพ
เยาวชน เทศบาลต าบลป่าก่อด า 
ตั้งไว้ 10,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ. 2559 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลต าบลป่าก่อด า  
(พ.ศ.2561-2565) หน้า 32 ล าดับที่ 13 
 

      

    โครงการศูนย์บริการผู้พิการ จ านวน 10,000 บาท 

        - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการศูนย์บริการผู้พิการ 
ตั้งไว้ 10,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ. 2559 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลต าบลป่าก่อด า  
(พ.ศ.2561-2565) หน้า 32 ล าดับที่ 14 

      

    โครงการศูนย์พัฒนาครอบครัวเทศบาลต าบลป่าก่อด า จ านวน 10,000 บาท 

        - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการศูนย์พัฒนาครอบครัว
เทศบาลต าบลป่าก่อด า 
ตั้งไว้ 10,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ. 2559 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลต าบลป่าก่อด า  
(พ.ศ.2561-2565) หน้า 34 ล าดับที่ 36 

      

    โครงการส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มพัฒนาสตรี จ านวน 10,000 บาท 

        - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการส่งเสริมกิจกรรมกลุ่ม
พัฒนาสตรี 
ตั้งไว้ 10,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ. 2559 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลต าบลป่าก่อด า (พ.ศ.
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2561-2565) หน้า 34 ล าดับที่ 37 
 

    โครงการอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพกลุ่มอาชีพ จ านวน 15,000 บาท 

        - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพ
กลุ่มอาชีพตั้งไว้ 15,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป-
 เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาของ อปท. พ.ศ. 2559 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม- เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลต าบลป่าก่อด า (พ.ศ.2561-
2565) หน้า 32 ล าดับที่ 11 

      

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 งานกีฬาและนันทนาการ รวม 90,000 บาท 

  งบด าเนินงาน รวม 90,000 บาท 

   ค่าใช้สอย รวม 90,000 บาท 

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ 

      

    โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน จ านวน 50,000 บาท 

        - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน และ
ประชาชน เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร
และเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
ตั้งไว้ 50,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ. 2559 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลต าบลป่าก่อด า  
(พ.ศ.2561-2565) หน้า 41 ล าดับที่ 4 

      

    โครงการแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์ จ านวน 20,000 บาท 

        - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์ ของ
โรงเรียนเทศบาล ๑ (ป่าก่อด า), ศพด. โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาล
ต าบลป่าก่อด า เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์  
ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เก่ียวข้อง 
ตั้งไว้ 20,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ. 2559 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลต าบลป่าก่อด า  
(พ.ศ.2561-2565) หน้า 41 ล าดับที่ 3 
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    โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน อปท. จ านวน 20,000 บาท 

        - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬานักเรียน อปท. เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์  
ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เก่ียวข้อง 
ตั้งไว้ 20,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ. 2559 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลต าบลป่าก่อด า  
(พ.ศ.2561-2565) หน้า 41 ล าดับที่ 6 
 

      

 งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 160,000 บาท 

  งบด าเนินงาน รวม 160,000 บาท 

   ค่าใช้สอย รวม 160,000 บาท 

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ 

      

    โครงการจัดงานหล่อเทียน แห่เทียนเข้าพรรษา จ านวน 10,000 บาท 

        - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานหล่อเทียน แห่เทียน
เข้าพรรษา เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร
และเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เก่ียวข้อง 
ตั้งไว้ 10,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ. 2559 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลต าบลป่าก่อด า  
(พ.ศ.2561-2565) หน้า 39 ล าดับที่ 3 
 

      

    โครงการธรรมะกับชีวิต ตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ จ านวน 20,000 บาท 

        - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการธรรมะกับชีวิต ตักบาตร 
วันขึ้นปีใหม่ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร
และเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เก่ียวข้อง 
ตั้งไว้ 20,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ. 2559 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลต าบลป่าก่อด า  
(พ.ศ.2561-2565) หน้า 40 ล าดับที่ 5 
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    โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน จ านวน 50,000 บาท 

        - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน  
เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร และ
เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เก่ียวข้อง 
ตั้งไว้ 50,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ. 2559 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลต าบลป่าก่อด า  
(พ.ศ.2561-2565) หน้า 40 ล าดับที่ 6 

      

    โครงการรดน้ าด าหัวผู้สูงอายุตามประเพณีวันสงกรานต์ จ านวน 80,000 บาท 

        - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรดน้ าด าหัวผู้สูงอายุตาม
ประเพณีวันสงกรานต์ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เก่ียวข้อง 
ตั้งไว้ 80,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ. 2559 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลต าบลป่าก่อด า  
(พ.ศ.2561-2565) หน้า 39 ล าดับที่ 2 
 

      

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 4,317,400 บาท 

  งบบุคลากร รวม 1,650,900 บาท 

   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,650,900 บาท 

   เงินเดือนพนักงาน จ านวน 759,660 บาท 

        - เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุง
เงินเดือนพนักงานประจ าปี จ านวน 2 อัตรา ของกองช่าง  
ตั้งไว้ 759,660 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

      

   เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 60,000 บาท 

        - เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองช่าง  
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ของกองช่าง 
ตั้งไว้ 60,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

      

   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 779,640 บาท 

        - เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เงินปรับปรุงค่าตอบแทน
พนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน 5 อัตรา ของกองช่าง 
ตั้งไว้ 779,640 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
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   เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 51,600 บาท 

        - เพ่ือจ่ายเป็นค่าเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราว ของพนักงานจ้าง 
ตามภารกิจ จ านวน 5 อัตรา ของกองช่าง 
ตั้งไว้ 51,600 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

      

  งบด าเนินงาน รวม 866,500 บาท 

   ค่าตอบแทน รวม 138,000 บาท 

   ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

จ านวน 50,000 บาท 

        - เพ่ือจ่ายเป็นค่าเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ  
ค่าตอบแทนคณะกรรมการต่างๆ 
ตั้งไว้ 50,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
 

      

   ค่าเช่าบ้าน จ านวน 72,000 บาท 

        - เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน เช่าซื้อบ้านพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิ
เบิกได้ตามระเบียบฯ ของกองช่าง 
ตั้งไว้ 72,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

      

   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 16,000 บาท 

        - เพ่ือจ่ายเป็นค่าเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ของพนักงาน
เทศบาล ของกองช่าง 
ตั้งไว้ 16,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และ 
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

      

   ค่าใช้สอย รวม 366,000 บาท 

   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 216,000 บาท 

        - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ ข่าวทาง
วิทยุกระจายเสียงโทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกัน 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่างๆ 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาอ่ืนๆ 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ 
1. ช่วยงานสวนสาธารณะ จ านวน 1 อัตรา 
2. ช่วยงานประปา จ านวน 1 อัตรา 
ตั้งไว้ 216,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
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   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ 

      

    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร จ านวน 20,000 บาท 

        - เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ  
ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วน
พิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เกี่ยวกับการ ฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ของ
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง ของกองช่าง 
ตั้งไว้ 20,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
 

      

    โครงการตามพระราชเสาวนีย์ จ านวน 20,000 บาท 

        - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการตามพระราชเสาวนีย์  
เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารและ
เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เก่ียวข้อง 
ตั้งไว้ 20,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ. 2559 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลต าบลป่าก่อด า  
(พ.ศ.2561-2565) หน้า 148 ล าดับที่ 587 

      

   ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 110,000 บาท 

        - เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม วัสดุ ครุภัณฑ ์รถยนต์
ส่วนกลาง กล้อง CCTV และวัสดุครุภัณฑ์ต่างๆ ของกองช่าง 
ตั้งไว้ 110,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
 

      

   ค่าวัสดุ รวม 347,500 บาท 

   วัสดุส านักงาน จ านวน 30,000 บาท 

        - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุส านักงาน เช่น กระดาษ ปากกา  
คลิป ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟ้ม น้ าดื่มส าหรับบริการประชาชน  
และวัสดุส านักงานต่างๆ ของกองช่าง 
ตั้งไว้ 30,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
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   วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 30,000 บาท 

        - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ สายไฟฟ้า  
ปลั๊กไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน และวัสดุ
ไฟฟ้าและวิทยุต่างๆ ของกองช่าง 
ตั้งไว้ 30,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

      

   วัสดุก่อสร้าง จ านวน 120,000 บาท 

        - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ โลหะ เหล็กเส้น และ
วัสดุอื่นๆที่เก่ียวข้อง และวัสดุก่อสร้างต่างๆ ของกองช่าง 
ตั้งไว้ 120,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

      

   วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 10,000 บาท 

        - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่  
หัวเทียน ไขขวง แม่แรง กระจกโค้งมน สัญญาณไฟกระพริบ  
สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร ยางรถยนต์ ฟิลม์กรองแสง เพลา  
น้ ามันเบรก และวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่างๆ ของกองช่าง 
ตั้งไว้ 10,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

      

   วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 120,000 บาท 

        - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ ามัน
ดีเซล น้ ามันเบนซิน น้ ามันจารบี น้ ามันเครื่อง ส าหรับรถยนต์
ส่วนกลาง รถมอเตอร์ไซด์ เครื่องตัดหญ้า และวัสดุเชื้อเพลิงและ
หล่อลื่นต่างๆ ของกองช่าง 
ตั้งไว้ 120,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

      

   วัสดุการเกษตร จ านวน 2,500 บาท 

        - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น จอบ เสียม ชะแลง  
พลั่ว และอุปกรณ์อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง และวัสดุการเกษตรต่างๆ 
 ของกองช่าง 
ตั้งไว้ 2,500 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

      

   วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 2,500 บาท 

        - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษ
เขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี แผ่น CD แผ่น DVD และวัสดุโฆษณา
และเผยแพร่ต่างๆ ของกองช่าง 
ตั้งไว้ 2,500 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

      

   วัสดุเครื่องแต่งกาย จ านวน 2,500 บาท 

        - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น ถุงมือ ถุงเท้า  
รองเท้าบู๊ต เสื้อ หมวกนิรภัย แว่นตา และวัสดุเครื่องแต่งกาย
ต่างๆ ของกองช่าง 
ตั้งไว้ 2,500 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
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   วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 30,000 บาท 

        - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ส าหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์  
ตลับผงหมึกส าหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แป้นพิมพ์ เมาส์  
และวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ ของกองช่าง 
ตั้งไว้ 30,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

      

   ค่าสาธารณูปโภค รวม 15,000 บาท 

   ค่าไฟฟ้า จ านวน 5,000 บาท 

        - เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสาธารณะส่วนที่ใช้กระแสไฟฟ้าเกิน 10  
เปอร์เซ็นต์ ค่าไฟฟ้ากล้อง CCTV ค่าไฟฟ้าเครื่องเสียงไร้สาย 
ตั้งไว้ 5,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

      

   ค่าบริการโทรศัพท์ จ านวน 10,000 บาท 

        - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับโทรศัพท์ของ
ส านักงาน ของกองช่าง 
ตั้งไว้ 10,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
 

      

  งบลงทุน รวม 1,750,000 บาท 

   ค่าครุภัณฑ ์ รวม 1,700,000 บาท 

   ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง       

    รถยนต์บรรทุกแบบปิคอัพ ชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ติดตั้งเครน 
ไฮดรอลิก พร้อมกระเช้าสามารถยกสูงได้ไม่น้อยกว่า 12 เมตร 

จ านวน 1,700,000 บาท 

        - เพ่ือจัดซื้อรถยนต์บรรทุกแบบปิคอัพ ชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์
ดีเซล ติดตั้งเครนไฮดรอลิกพร้อมกระเช้าสามารถยกสูงได้ไม่น้อย
กว่า 12 เมตร 
จ านวน 1 คัน 
ตั้งไว้ 1,700,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลต าบลป่าก่อด า  
(พ.ศ.2561-2565) หน้า 182 ล าดับที่ 61 

      

   ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 50,000 บาท 

   ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง       

    ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงถนน รางระบายน้ า ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง จ านวน 50,000 บาท 

        - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง เช่น ถนน รางระบายน้ า ในเขตเทศบาลต าบลป่าก่อด า  
ตั้งไว้ 50,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
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  งบเงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท 

   เงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท 

   เงินอุดหนุนส่วนราชการ       

    อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ านวน 50,000 บาท 

        - เพ่ือจ่ายเป็นค่าขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะและไฟฟ้าส่องสว่างใน
เขตเทศบาลต าบลป่าก่อด า ค่าติดตั้งหม้อแปลงและระบบ
ไฟฟ้า อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงราย 
ตั้งไว้ 50,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลต าบลป่าก่อด า  
(พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 149 ล าดับที่ 3 
 

      

 งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน รวม 1,118,400 บาท 

  งบลงทุน รวม 1,118,400 บาท 

   ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 1,118,400 บาท 

   ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ       

    โครงการต่อเติมหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ หมู่ที่ 3  
ต.จอมหมอกแก้ว 

จ านวน 246,400 บาท 

        - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการต่อเติมหลังคาคลุมลาน
อเนกประสงค์ หมู่ที่ 3 ต.จอมหมอกแก้ว รายละเอียดตามแบบ
แปลนเทศบาลต าบลป่าก่อด า เลขที่ ปกด.44/2563 
ตั้งไว้ 246,400 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลต าบลป่าก่อด า  
(พ.ศ. 2561-2565) หน้า 76 ล าดับที่ 54 และตามประกาศ
แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลต าบลป่า
ก่อด า  
เพ่ิมเติมครั้งที่ 1 

      

    โครงการถมหินคลุกถนนเลียบคลองชลประทานทิศใต้ (หมู่ที่ 8) ไป
สบห้วย 

จ านวน 50,000 บาท 

        - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการถมหินคลุกถนนเลียบคลอง
ชลประทานทิศใต้ (หมู่ที ่8) ไปสบห้วย รายละเอียดตามแบบ
แปลนเทศบาลต าบลป่าก่อด า เลขที่ ปกด.52/2563 
ตั้งไว้ 50,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลต าบลป่าก่อด า  
(พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติมครั้งที่ 3 หน้า 9 ล าดับที่ 8  
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    โครงการถมหินคลุกทางเข้าพ้ืนที่การเกษตร สายโป่งเป้า จ านวน 30,000 บาท 

        - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการถมหินคลุกทางเข้าพ้ืนที่
การเกษตร สายโป่งเป้า รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลต าบล
ป่าก่อด า เลขที่ ปกด.54/2563 
ตั้งไว้ 30,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลต าบลป่าก่อด า  
(พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติมครั้งที่ 3 หน้า 9 ล าดับที่ 10  
 

      

    โครงการถมหินคลุกทางเข้าพ้ืนที่การเกษตร สายห้วยขี้ติ้ว จ านวน 30,000 บาท 

        - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการถมหินคลุกทางเข้าพ้ืนที่
การเกษตร สายห้วยขี้ติ้ว รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล
ต าบลป่าก่อด า เลขที่ ปกด.53/2563 
ตั้งไว้ 30,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลต าบลป่าก่อด า 
(พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติมครั้งที่ 3 หน้า 9 ล าดับที่ 9  

      

    โครงการถมหินคลุกทางเข้าพ้ืนที่การเกษตร สายห้วยผักหละ จ านวน 30,000 บาท 

        - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการถมหินคลุกทางเข้าพ้ืนที่
การเกษตร สายห้วยผักหละ รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล
ต าบลป่าก่อด า เลขที่ ปกด.55/2563 
ตั้งไว้ 30,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลต าบลป่าก่อด า  
(พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติมครั้งที่ 3 หน้า 9 ล าดับที่ 11  

      

    โครงการถมหินคลุกทางเข้าพ้ืนที่การเกษตร สายห้วยเหี๊ยะ จ านวน 30,000 บาท 

        - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการถมหินคลุกทางเข้าพ้ืนที่
การเกษตร สายห้วยเหี๊ยะ รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล
ต าบลป่าก่อด า เลขที่ ปกด.56/2563 
ตั้งไว้ 30,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลต าบลป่าก่อด า  
(พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติมครั้งที่ 3 หน้า 9 ล าดับที่ 12  

      

    โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 10 ต.ป่าก่อด า จ านวน 138,000 บาท 

        - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน  
หมู่ 10 ต.ป่าก่อด า รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลต าบล 
ป่าก่อด า เลขที่ ปกด.50/2563 
ตั้งไว้ 138,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลต าบลป่าก่อด า  
(พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติมครั้งที่ 3 หน้า 9 ล าดับที่ 7  
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    โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ต.ป่าก่อด า จ านวน 69,000 บาท 

        - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 7 ต.ป่าก่อด า รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลต าบล 
ป่าก่อด า เลขที่ ปกด.46/2563 
ตั้งไว้ 69,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลต าบลป่าก่อ
ด า (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติมครั้งที่ 3 หน้า 8 ล าดับที่ 3  

      

    โครงการวางท่อ คสล. พร้อมบ่อพักและถมดินหลังท่อถนนสายหลัก 
หมู่ที่ 7 

จ านวน 495,000 บาท 

        - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการวางท่อ คสล. พร้อมบ่อพักและถม
ดินหลังท่อถนนสายหลัก หมู่ที ่7 รายละเอียดตามแบบแปลน
เทศบาลต าบลป่าก่อด า เลขที่ ปกด.45/2563 
ตั้งไว้ 495,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลต าบลป่าก่อด า  
(พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติมครั้งที่ 3 หน้า 8 ล าดับที่ 2  
 

      

แผนงานงบกลาง 
 งบกลาง รวม 12,090,69

0 
บาท 

  งบกลาง รวม 12,090,69
0 

บาท 

   งบกลาง รวม 12,090,69
0 

บาท 

   ค่าช าระหนี้เงินต้น จ านวน 1,260,000 บาท 

        - เพ่ือเป็นค่าเงินกู้ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
ตั้งไว้ 1,260,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การ
เบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

      

   ค่าช าระดอกเบี้ย จ านวน 130,000 บาท 

        - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย ค่าดอกเบี้ยธนาคารเพ่ือการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร 
ตั้งไว้ 130,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การ
เบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

      

   เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จ านวน 248,000 บาท 

        - เพ่ือเป็นค่าเงินสบทบกองทุนประกันสังคมให้กับพนักงานจ้างของ
เทศบาลต าบลป่าก่อด าและผู้ดูแลเด็กเทศบาลต าบลป่าก่อด า 
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ตั้งไว้ 248,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด  
ที ่มท 0808.2/ว4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ที ่มท 0808.2/ว1620 ลงวันที่ 22 เมษายน 2562 
 

   เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จ านวน 10,000 บาท 

        - เพ่ือเป็นค่าเงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทนเป็นรายปี ในอัตรา
ร้อยละ 0.2 ของค่าจ้างโดยประมาณทั้งปี 
ตั้งไว้ 10,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด  
ที ่มท 0808.2/ว4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ที ่มท 0808.2/ว1620 ลงวันที่ 22 เมษายน 2562 

      

   เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จ านวน 7,958,400 บาท 

        - เพ่ือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในเขตเทศบาลต าบล
ป่าก่อด า จ านวน 12 เดือน 
ตั้งไว้ 7,958,400 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนตามวัตถุประสงค์ 
- เป็นไปตามหนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด  
ที ่มท 0810.6/ว1994 ลว 3 กรกฎาคม 2563 เรื่อง การ
ซักซ้อมการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2564 เงิน
อุดหนุนทั่วไป  
เงินอุดหนุนส าหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ 
ผู้พิการและทุพพลภาพ โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทาง
สังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และโครงการสร้างหลักประกัน
ด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลต าบลป่าก่อด า  
(พ.ศ.2561-2565) หน้า 55 ล าดับที่ 2 

      

   เบี้ยยังชีพคนพิการ จ านวน 1,468,800 บาท 

        - เพ่ือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือเบี้ยยังชีพคนพิการหรือทุพลภาพในเขต
เทศบาลต าบลป่าก่อด า จ านวน 12 เดือน 
ตั้งไว้ 1,468,800 บาท บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนตาม
วัตถุประสงค์ 
- เป็นไปตามหนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด  
ที ่มท 0810.6/ว1994 ลว 3 กรกฎาคม 2563 เรื่อง การ
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ซักซ้อมการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2564  
เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนส าหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการ
ทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ โครงการสนับสนุนการจัด
สวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และโครงการสร้าง
หลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลต าบลป่าก่อด า  
(พ.ศ.2561-2565) หน้า 55 ล าดับที่ 1 

   เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จ านวน 12,000 บาท 

        - เพ่ือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือผู้ที่ติดเชื้อเอดส์ในเขตเทศบาลต าบล 
ป่าก่อด า จ านวน 12 เดือน 
ตั้งไว้ 12,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนตามวัตถุประสงค์ 
- เป็นไปตามหนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที ่มท 0810.6/ว1994 ลว 3 กรกฎาคม 2563 เรื่อง การ
ซักซ้อมการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2564 เงิน
อุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนส าหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทาง
สังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ โครงการสนับสนุนการจัด
สวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และโครงการสร้าง
หลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลต าบลป่าก่อด า  
(พ.ศ.2561-2565) หน้า 55 ล าดับที่ 3 
 

      

   ส ารองจ่าย จ านวน 100,000 บาท 

        - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ในกรณีไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า
ในกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น ส าหรับหน่วยงานต่างๆ ของเทศบาล
ต าบลป่าก่อด า ที่ไม่ได้ตั้งจ่ายหรือตั้งจ่ายไม่เพียงพอแก่การใช้จ่าย 
ตั้งไว้ 100,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อ
ช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2560 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2561 

      

   รายจ่ายตามข้อผูกพัน       

    เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลต าบลป่าก่อด า จ านวน 120,000 บาท 

        - เพ่ือจ่ายเป็น เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลต าบล 
ป่าก่อด า 
ตั้งไว้ 120,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตั้งงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือสมทบกองทุน พ.ศ.2561  
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
- เป็นไปตามหนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
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ที ่มท 0808.2/ว560 ลว 27 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง  
การด าเนินการสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลต าบลป่าก่อด า  
(พ.ศ.2561-2565) หน้า 35 ล าดับที่ 1  

    เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลป่าก่อด า จ านวน 268,290 บาท 

        - เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
ตั้งไว้ 268,290 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตั้งงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือสมทบกองทุน พ.ศ.2561  
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
- เป็นไปตามตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ ลว 28 มิถุนายน 2549 เรื่องการก าหนดหลักเกณฑ์เพ่ือ
สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการและบริหาร
จัดการระบบหลักประกันสุข ภาพในระดับท้องถิ่นหรือระดับพื้นท่ี 

      

    เงินสมทบสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ( ส.ท.ท.) จ านวน 45,000 บาท 

        - เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย  
(ส.ท.ท.) 
ตั้งไว้ 45,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

      

   เงินช่วยพิเศษ จ านวน 10,000 บาท 

        - เพ่ือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือค่าท าศพส าหรับพนักงานเทศบาล  
ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลป่าก่อด า  
กรณีเสียชีวิต 
ตั้งไว้ 10,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

      

   เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จ านวน 460,200 บาท 

        - เพ่ือจ่ายเป็นค่าเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 
ส่วนท้องถิ่น (กบท.) 
ตั้งไว้ 460,200 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ที ่มท 0819.2/ว1212 ลงวันที่ 20 เมษายน 2563 

      

ประธานสภา       ขอบคุณท่านรองสมชาย รองนายกเทศมนตรี ตามที่ได้รับมอบหมายจากท่านนายกเทศมนตรี
ต าบลป่าก่อด า เป็นผู้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖4 ของ
เทศบาลต าบลป่าก่อด า อ าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย และเวลาได้ล่วงเลยเวลา ๑๒.๐๐ น. ดังนั้นขอให้มี
การพักการประชุมก่อนครับ เพ่ือรับประทานอาหาร ขอให้เข้าร่วมประชุมในเวลา ๑๓.๓๐ น. ขอให้พร้อม
เพรียงกันด้วยครับ 
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- พักการประชุม - 

ประธานสภา      เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้วจะด าเนินการประชุม ก าหนดเวลา ๑๓.๓๐ น. ล าดับต่อไปสมาชิกสภา
ท่านใดจะอภิปรายสอบถามในเรื่องการเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.๒๕๖4 หากมีข้อสงสัยในการเสนอญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.๒๕๖4 ของคณะผู้บริหารเทศบาลต าบลป่าก่อด า ประกอบกับงบประมาณรายจ่ายที่ตั้งไว้ทั้งสิ้น 
58,970,000 บาท ทั้งนี้เพ่ือให้แผนงานเป็นไปตามระเบียบวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 ในที่ประชุมสมาชิกสภาท่านใดมีความประสงค์ 
จะอภิปรายให้ความเห็นหรือมีข้อสงสัย เชิญครับ ในเมื่อที่ประชุมไม่มีสมาชิกสภาผู้ใดประสงค์จะอภิปราย
เพ่ิมเติมอีก ล าดับต่อไปผมจะให้ที่ประชุมได้ลงมติรับหลักการร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2564 วาระท่ี 1 ขั้นรับหลักการ 

นายสมเกียรติฯ     - เรียนประธานสภา สมาชิกสภาผู้ ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ผมนายสมเกียรติ    
หวายค า สมาชิกสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า มีเรื่องที่จะฝากผมขอแนะน าโครงการติดตั้งกล้อง CCTV 
ภายในชุมชนหมู่ที่ 9 และหมู่ที่ 12 ต าบลป่าก่อด า ผมเห็นประโยชน์ในการด าเนินการตั้งงบประมาณใน
โครงการนี้ที่ตั้ง โครงการไว้ 500,000 บาท ผมเห็นว่าจุดที่มีการติดตั้งระยะในการติดใกล้กันเกินไป 
เหมือนจะไม่ครอบคลุมทั่วทุกพ้ืนที่ หากมีการติดตั้งขอให้ตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้งด้วยครับ ขอให้
พิจารณาจุดติดตั้งด้วยครับ ตามที่ผมตรวจสอบตามแบบแปลนการติดตั้งจุดของหมู่ที่ 9 ต.ป่าก่อด า 4 จุด
ระยะไม่ไกลกันมาก หมู่ที่ 12 จุดที่ 8 ถึงจุดที่ 10 ระยะห่างไม่ไกลกันเช่นกัน ผมมีเรื่องเสนอเพียงเท่านี้ 

นายฐาณัฐพงษฯ์     - การติดตั้งกล้อง CCTV ภายในเขตเทศบาลต าบลป่าก่อด าได้มีในแผนพัฒนา 5 ปีถูกต้อง
หรือไม่   

ประธานสภา      ตามท่ีมีสมาชิกสภาได้สอบถามจ านวน 2 ท่าน  สท.สมเกียรติ  หวายค า เลขานุการสภา ถาม
ไปยังผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการติดตั้งกล้องวงจรปิด ตามจุดต่างๆ ที่ไม่เหมาะสม และ สท.ฐาณัฐพงษ์  อินศรี 
สอบถามว่าโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด อยู่ในแผน 5 ปีหรือไม่ ขอเชิญเจ้าหน้าที่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้
ชี้แจงต่อสภาด้วย ครับขอบคุณครับ  

นายสมชาย  เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่านครับ ในรายละเอียดที่เราได้ก าหนดจุดติดตั้งกล้อง
วงจรปิดสามารถด าเนินการแก้ไขได้ ในส่วนของ CCTV ของทุกชุมชนจะอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2561 
ถึง 2565 ส่วนของปีนี้ชุมชนหมู่ที่ 9 และหมู่ที่ 12 ได้ร้องขอเข้ามา ส่วนของหมู่ที่ 10 จะร้องขอเกี่ยวกับ
การปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน น าเรียนท่านประธานสภาเท่านี้ครับ 

ประธานสภา      ขอบคุณท่านรองนายกเทศมนตรี ได้ชี้แจงรายละเอียด การติดตั้งกล้องวงจรปิดได้ชี้แจงท า
ความเข้าใจในส่วนที่การติดตั้งไม่เหมาะสมสามารถปรับเปลี่ยนย้ายการติดตั้งได้ที่ประชุมมีสมาชิกท่านใดจะ
มีความประสงค์อภิปรายเพ่ิมเติมอีกหรือไม่เชิญครับ หากไม่มีผมจะขอมติให้ความเห็นชอบระเบียบวาระที่ 
3 ข้อ 3.1 เรื่องญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 วาระที่ 1 ขั้น
รับหลักการ ด้วยผมจะถามในที่ประชุม 2 ประเด็น ประเด็นที่ 1 เห็นชอบรับหลักการ ประเด็นที่ 2        
ไม่เห็นชอบรับหลักการ เพราะฉะนั้น ระเบียบวาระที่ 3 ข้อ 3.1 เรื่องญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 วาระท่ี 1 ขั้นรับหลักการ สมาชิกสภาท่านไหนเห็นชอบ  ขอให้
ยกมือพ้นเหนือศีรษะ เชิญครับ   

มติที่ประชุม - มติเห็นชอบรับหลักการ  7  เสียง , งดออกเสียง  -    เสียง , ลา   1  คน (นางดา  ริมทอง) 
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ประธานสภา      ขอบคุณสมาชิกสภาทุกท่าน ในเมื่อที่ประชุมเห็นชอบรับหลักการ  7  เสียง ลา 1 ท่าน  ถือว่า
เป็นเอกฉันท์ ผมจะไม่ขอมติไม่เห็นชอบครับ เข้าสู่วาระท่ี 3.2  

 
                      3.2  การเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.๒๕64  
ประธานสภา  คณะกรรมการแปรญัตติ  มีอย่างน้อย 3 – 7 ท่าน ตามที่สภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า  ได้ประชุม

สภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า สมัยสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจ าปี 2563  ในวันศุกร์ที่  28 กุมภาพันธ์  2563  
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า  อ าเภอแม่ลาว  จังหวัดเชียงราย  ที่ประชุมมีมติให้แต่งตั้ง
คณะกรรมการแปรญัตติ มีรายชื่อดังต่อไปนี้  1.นายบุญสอน  ปงรังษี เป็นประธานคณะกรรมการ            
2.นายสุค า สุวรรณ เป็นคณะกรรมการ 3.นายสมเกียรติ  หวายค า เป็นคณะกรรมการและเลขานุการ           
ตามค าสั่ งสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า ที่  ๐๐๒/๒๕๖3 ลงวันที่  ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖3 สรุปว่า
คณะกรรมการแปรญัตติ  มีจ านวน 3 ท่าน ดังที่กล่าวมาข้างต้น ดังนั้นเชิญเลขานุการสภาได้ชี้แจงเกี่ยวกับ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2554 เชิญเลขานุการสภาครับ 

นายสมเกียรติ     - เรียนประธานสภา ผมขออนุญาตถามก่อนว่าจะคงเดิมหรือมีการคัดเลือกใหม่หรือไม่  เพราะ

หากมีการเลือกใหม่ จะใช้ระเบียบในการคัดเลือกคณะกรรมการท้องถิ่นครับ ขอให้ท่านประธานสภาได้

สอบถามไปยังสมาชิกสภาด้วยครับ 

นายฐาณัฐพงษ์ฯ     - ขออนุญาตท่านประธานสภา ผมเห็นควรใช้คณะกรรมการแปรญัตติชุดเดิมครับ   

ประธานสภา      - ขอบคุณเลขานุการสภาได้ชี้แจงรายละเอียดเพ่ิมเติม และขอบคุณท่าน สท.ฐาณัฐพงษ์ ที่ได้
เสนอคงไว้ซึ่งคณะกรรมการแปรญัตติชุดเดิม ดังนั้นผมจะขอมติจากสมาชิกสภาทุกท่าน สมาชิกสภาท่านใด
เห็นสมควรให้คงไว้ซึ่งคณะกรรมการแปรญัตติชุดเดิม หรือที่ประชุมจะพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการชุด
ใหม่หรือเพ่ิมจ านวน ขอให้สมาชิกสภาให้ความเห็นเพ่ิมเติมได้ครับ หากไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมสมาชิก
สภาทุกท่านใดพิจารณาเห็นสมควรให้คงไว้ซึ่ งคณะกรรมการแปรญัตติชุดเดิม จ านวน 3 ท่าน               
1.นายบุญสอน  ปงรังษี  เป็นประธานคณะกรรมการ 2.นายสุค า สุวรรณ เป็นคณะกรรมการ                       
3.นายสมเกียรติ หวายค า เป็นคณะกรรมการและเลขานุการ  กรุณายกมือขึ้นพ้นเหนือศีรษะครับ 

 มติที่ประชุม   - มติเห็นชอบคงไว้ซึ่งคณะกรรมการแปรญัตติชุดเดิม  7 เสียง  งดออกเสียง  -   เสียง ,                   
ลา   1  คน (นางดา  ริมทอง) 

        3.3 เรื่อง  ก าหนดระยะเวลาการเสนอแปรญัตติ  

ประธานสภา    ระเบียบวาระที่ 3 ข้อ3.3 เรื่องก าหนดระยะเวลาการเสนอแปรญัตติ ร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับ
การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 หมวด 3 ญัตติ ข้อ 45 ญัตติร่าง
ข้อญัตติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสาม
วาระรวดเดียวก็ได้ และในการพิจารณาวาระที่สองให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่
ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น การยื่นค าขอแปรญัตติ - 



~ 67 ~ 
 

ประธานสภา    ตามวรรคหนึ่งผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดเห็นควรแก้ไขเพ่ิมเติมร่างข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายขอให้ยื่นขอค าแปลญัตติเป็นการล่วงหน้าด้วยท าเป็นหนังสือเสนอต่อคณะกรรมการ

แปรญัตติการขอแปรญัตติแปลเป็นรายข้อในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้ขอเสนอค าแปรญัตติต้องมี

สมาชิกสภาท้องถิ่นรับรอง เหมือนกับการเสนอญัตติต่อสภา เชิญท่านเลขานุการสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า

ได้ชี้แจงครับ  

นายสมเกียรติ    เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่านครับ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)        
พ.ศ.2554 ข้อระเบียบตามที่ท่านประธานได้กล่าวมาก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่
ชั่วโมง ท่านสมาชิกทุกท่านคงจะเข้าใจตรงกันแล้วครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภา     ขอบคุณเลขานุการสภา ที่ได้ชี้แจงเพ่ิมเติม ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบ
สี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการ วันนี้เราประชุมสภาวันที่ 14 สิงหาคม  2563 ระยะเวลา 3 วัน
ท าการ ดังนั้นก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติ ผมขอเสนอก าหนดระยะเวลายื่นเสนอเป็นวันที่           
17 – 19  สิงหาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.๓0 น. ถึง 16.30 น. ณ เป็นเวลา 3 วันครับ สมาชิกสภา
ท่านใดเห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่เชิญครับ หากไม่มีเพ่ิมเติมผมขอก าหนดระยะเวลายื่นเสนอเป็นวันที่             
17 – 19  สิงหาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.๓0 น. ถึง 16.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล ชั้น 3 
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                       3.4 เรื่อง  นัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ  
ประธานสภา     วาระที่ 3.4 การนัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 เชิญเลขานุการสภาชี้แจงระเบียบที่เก่ียวข้อง  

นายสมเกียรติ      เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่านครับ  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)          
พ.ศ.2554 หมวด 8 คณะกรรมการสภาท้องถิ่น   ข้อ 109 การนัดประชุมและเปิดประชุมคณะกรรมการ
สภาท้องถิ่นครั้งแรก ให้เป็นหน้าที่ของเลขานุการสภาท้องถิ่น ให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่นคณะหนึ่ง เลือก
ประธานกรรมการและเลขานุการจากกรรมการสภาท้องถิ่นคณะนั้นๆ และหลังจากเลิกการประชุมแล้วผมขอ
เชิญคณะกรรมการแปรญัตติ ด าเนินการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติครับ เนื่องจากอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงต าแหน่งการปฏิบัติงานของคณะกรรมการครับ ส าหรับการประชุมคณะกรรมการแปรญัตตินั้น 
เมื่อก าหนดระยะเวลายื่นเสนอเป็นวันที่  17 – 19  สิงหาคม 2563 ผมเห็นว่าเพ่ือไม่ให้มีการเสียเวลาควร
ประชุมในวันที่ 20 สิงหาคม  2563 ครับ  

ประธานสภา     ขอบคุณเลขานุการสภาที่ให้รายละเอียดเพ่ิมเติม ส าหรับก าหนดการนัดประชุมคณะกรรมการ
แปรญัตติ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ก าหนดระยะเวลายื่นเสนอ
เป็นวันที่   17 – 19  สิงหาคม 2563 ตามที่ เลขานุการสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า เสนอให้
คณะกรรมการแปรญัตติประชุม วันที่ 20  สิงหาคม ๒๕๖3 

ที่ประชุม - รับทราบ 



~ 68 ~ 
 

              3.5 เรื่อง  การเสนอรายงานการประชุมค าแปรญัตติต่อประธานสภา 

ประธานสภา   วาระที่ 3.5 เรื่องการเสนอรายงานการประชุมค าแปรญัตติต่อประธานสภา เชิญท่านเลขานุการ
สภาชี้แจงเพ่ิมเติมครับ 

นายสมเกียรติ     เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่านครับ  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)         
พ.ศ.2554 หมวด 8 คณะกรรมการ สภาท้องถิ่น  ข้อ  110 ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับ
หลักการ และส่งคณะกรมการแปรญัตติพิจารณาตามข้อ 49 เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาแล้วจะต้อง
เสนอร่างข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิมและตามที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม พร้อมทั้งรายงานย่อยื่นต่อประธานสภา
ท้องถิ่นรายงานย่อตามวรรคหนึ่งอย่างน้อยต้องระบุว่าได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมในตอนใดหรือข้อใดบ้าง 
การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวด้วยการแปรญัตตินั้นเป็นประการใด การสงวน
ความเห็นของกรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการสงวนค าแปรญัตติด้วย เมื่อก าหนดระยะเวลายื่นเสนอเป็น
วันที่  17 – 19  สิงหาคม 2563 และประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ วันที่ 20  สิงหาคม ๒๕๖3        
ผมเห็นว่าการเสนอรายงานการประชุมค าแปรญัตติต่อประธานสภา ก าหนดเป็นวันที่ 21 สิงหาคม 2563  

ประธานสภา   ขอบคุณเลขานุการสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า ชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวข้อง เมื่อคณะกรรมการแปร
ญัตติ ประชุมวันที่ 20  สิงหาคม ๒๕๖3 ข้อ 3.5 เรื่องการเสนอรายงานการประชุมค าแปรญัตติต่อ
ประธานสภา ขอให้รีบด าเนินการจัดส่งรายงานการประชุมเห็นควรเสนอต่อประธานสภาเทศบาล ในวันที่  
2๒ สิงหาคม 2563 นะครับ  เพราะจะต้องให้ทันในห้วงระยะเวลาการจัดประชุมสมัยสามัญ สมัยที่สาม 
ครั้งที่ 3 ในวาระต่อไป 
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3.6 เรื่อง  นัดประชุมส าหรับการประชุมในวาระท่ี 2 ขั้นแปรญัตติ   และวารที่ 3 ขั้นลงมติ 

ประธานสภา   วาระที่ 3.6 นัดประชุมส าหรับการประชุมในวาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ   และวารที่ 3 ขั้นลงมติ 
ท่านเลขานุการสภาชี้แจงเพ่ิมเติมครับ 

นายสมเกียรติ    เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา และผู้ เข้าร่วมการประชุมทุกท่านครับ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2554 หมวด 3 ญัตติ  ข้อ ๕๑ ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง ให้ปรึกษาเรียงตามล าดับข้อ 
เฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือท่ีคณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ที่ประชุม สภาท้องถิ่นจะได้ลงมติ
เป็นอย่างอ่ืน ถ้าท่ีประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเห็นด้วยกับค าแปรญัตติ หรือเห็นด้วยกับการ แก้ไขในข้อใดแล้ว 
ไม่ให้เสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติขอเปลี่ยนแปลงมตินั้นอีก ถ้าข้อความในข้อใดที่ได้มีมติไปแล้วขัดแย้ง
กันหรือบกพร่องในสาระส าคัญ ที ่ประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติให้ส่งปัญหานั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติ
พิจารณาใหม่ เฉพาะที่ขัดแย้งหรือบกพร่องก็ ได้โดยไม่ให้มีการแปรญัตติในเรื่องใหม่ขึ้นอีก ในกรณีที่ มีมติ
ส่งปัญหาไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม่ดังกล่าวแล้ว การพิจารณา เฉพาะข้อนั้นๆ เป็นอัน
ระงับไว้ก่อน แต่ถ้าไม่เป็นการขัดข้องที่จะพิจารณาข้ออ่ืนๆ ต่อไป สภาท้องถิ่นอาจลงมติให้พิจารณาจนจบ
ร่างข้อบัญญัติก็ได้ ถ้าข้อขัดแย้งหรือข้อบกพร่องตามวรรคสามเกิดข้ึนในการพิจารณารวดเดียว - 
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นายสมเกียรติ    ทีป่ระชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติให้ด าเนินการตามความในวรรคสามก็ได้เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติ
ได้ยื่นรายงานการพิจารณาข้อที่ได้ระงับไว้นั้นตาม วรรคสามแล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้น
ให้แก่สมาชิกสภาท้องถิ่น ไม่น้อย กว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันนัดประชุม เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน 
ในการประชุมต่อวาระที่สอง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเฉพาะข้อที่ได้ระงับ  ไว้เท่านั้น ข้อ ๕๒ การ
พิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สาม ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการ
อภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร ในการพิจารณาวาระนี้ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็น
ข้อบัญญัติ หรือไม่ 

ประธานสภา   ขอบคุณเลขานุการสภาครับที่ได้ขี้แจงเพิ่มเติมเก่ียวกับการนัดประชุมครั้งต่อไปขั้นแปรญัตติ และ

ขั้นลงมต ิผมจะสรุปให้ที่ประชุมได้รับทราบได้มีการก าหนดระยะเวลายื่นเสนอเป็นวันที่ 17 - 19 สิงหาคม 
2563 ตั้งแต่เวลา 08.๓0 น. ถึง 16.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล เป็นเวลา 3 วัน คณะกรรมการ
แปรญัตติประชุม วันที่ ๒0  สิงหาคม ๒๕๖3  ในส่วนการเสนอรายงานการประชุมค าแปรญัตติต่อ
ประธานสภา เป็นวันที่ 21 สิงหาคม 2563 เพ่ือให้ทันการจัดส่งเอกสารในการประชุมตามข้อ 3.6 เรื่อง
นัดประชุมส าหรับการประชุมวาระที่ 2 ถ้าแปรญัตติแล้ว วาระท่ี 3 ขั้นลงมติ มีใครจะเปลี่ยนแปลงไปจากนี้
หรือไม่ หากไม่มีผมจะขอมติสมาชิสภาเพ่ือนัดประชุมสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า สมัยสามัญ สมัยที่ 3     
ครั้งที่ 3 วันศุกร์ ที่ ๒๘ สิงหาคม 2563 ครับ ที่ประชุมเห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่เชิญครับ หากไม่มีผมขอมติ
ที่ประชุมสมาชิกสภาเห็นควรประชุมสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 วันศุกร์         
ที่ ๒๘ สิงหาคม 2563  ขอมติโดยการยกมือขึ้นเหนือศีรษะ เชิญครับ 

มติที่ประชุม - เห็นชอบ  7  เสียง , งดออกเสียง  -  คน , ลา   1  คน (นางดา  ริมทอง) 

ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่อง  เพื่อทราบ 

ประธานสภา    มีใครจะมีข้อสงสัยในเรื่องอ่ืนอีกหรือไม่ เชิญครับ    

นายสมเกียรติ     เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่านครับ ผมนาย
สมเกียรติ หวายค า สมาชิกสภา ในเรื่องอ่ืนๆ วันนี้ผมจะขอสอบถามเรื่องขอบเขตการท างานของ         

กองสาธารณสุข การเก็บขยะตอนนี้มีการขยายขอบเขตการจัดเก็บขยะออกไปหรือหากว่าไม่ขยายออกไป 

ตามที่ทุกท่านได้เห็นรูปภาพที่ผมให้เจ้าหน้าที่ได้แจกให้กับทุกท่าน ตามรูปภาพจะเป็นนอกเขตเทศบาล           

ซึ่งเป็นเขตของ อบต.จอมหมอกแก้ว ตามที่ผมตรวจสอบดูตามรูปภาพเป็นรถของเทศบาลต าบลป่าก่อด า

ของเรา เป็นนอกเขตพ้ืนที่ในการด าเนินงานของเทศบาลเรา ส่วนผมขอสอบถามผู้เกี่ยวข้องว่าเจ้าหน้าที่มี

การขออนุญาตออกไปจัดเก็บขยะนอกพ้ืนที่หรือไม่อย่างไร หากไม่มีการขออนุญาตออกไปเก็บขยะใน

ลักษณะนี้บ่อยครั้งหรือไม ่ขอให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องช่วยชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมได้รับทราบด้วย  
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ประธานสภา    ขอบคุณเลขานุการสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า สท.สมเกียรติ หวายค า เป็นค าถามที่ดีเกี่ยวกับ

การบริหารงานในองค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งรถขนขยะที่ใช้บริการนอกขอบเขตพ้ืนที่เพราะฉะนั้นในเรื่อง

การบริการขนขยะนอกพ้ืนที่จะตามที่ท่าน สท.สมเกียรติ สงสัยว่าท าหน้าที่โดยพลการหรือได้รับมอบหมาย

จากผู้ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นขอให้ท่านนายกเทศมนตรีในฐานะที่เป็นผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้

กรุณาชี้แจงท าความเข้าใจให้กับสมาชิกสภาที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับขอบเขตการท างานของรถขนขยะว่าอยู่

นอกพ้ืนที่ ดังนั้นขอให้ท่านนายกเทศมนตรีเป็นผู้ชี้แจงหรือจะมอบหมายให้ผู้เกี่ยวข้องท่านใดตอบข้อสงสัย 

สท.สมเกียรติ เชิญครับ 

นายธมลชัย         เรียนประธานสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา  ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนาย
ธมลชัย ชัยสุวรรณ หัวหน้าส านักปลัด ขอน าเรียนชี้แจง เบื้องต้นจากกรณีที่พนักงานเทศบาลท าการเก็บ

ขยะตามภาพถ่ายที่ได้รับมานั้น สืบเนื่องมาจากที่ผ่านมากองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้รับการร้อง       

ขอมา เช่นพ้ืนที่พุทธมณฑลหรือส่วนราชการต่างๆ ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ของเราได้น าเรียนขออนุมัติจาก

ผู้บังคับบัญชาผู้อ านวยการกอง ซึ่งเป็นการปฏิบัติสืบเนื่องกันมาเป็นครั้งคราวไม่ได้ออกเก็บเป็นประจ า         

เป็นการร้องขอเป็นครั้งคราวไปที่มีการร้องขอมา เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้กับผู้บังคับบัญชาได้รับทราบตามที่

ได้รับการร้องขอเข้ามา และได้รับการอนุญาตถึงได้ออกไปด าเนินการซึ่งเป็นครั้งคราวไม่ได้เป็นประจ า จึงขอ

น าเรียนไปเบื้องต้นครับ 

ประธานสภา    ขอบคุณหัวหน้าส านักปลัดเทศบาลต าบลป่าก่อด า ที่ได้กรุณาชี้แจงเกี่ยวกับกรณีรถขนขยะ
จัดเก็บขยะนอกเขตพ้ืนที่ ซึ่งท่านหัวหน้าส านักปลัดได้รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม ดังนั้นการขนขยะนอกพ้ืนที่ตามที่ สท.สมเกียรติ มีข้อสงสัย ก่อนการออกด าเนินการนอก
เขตมีการด าเนินการเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ 

นายธมลชัย         เรียนประธานสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา  ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนาย
ธมลชัย ชัยสุวรรณ หัวหน้าส านักปลัด ขอน าเรียนชี้แจงในการร้องขอครั้งนี้ เป็นการร้องขอสืบเนื่องจากที่
ผู้อ านวยการท่านเดิมได้ด าเนินการอยู่แล้ว เจ้าหน้าที่ของเราจึงได้ถือปฏิบัติตามที่ท่านผู้อ านวยการท่านเดิม
ได้อนุญาตให้ด าเนินการ ซึ่งกรณีนี้ในส่วนของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจะมีการพูดคุยวางมาตรการ
ในการด าเนินการเพ่ือเป็นไปตามระเบียบในการปฏิบัติให้ดีขึ้น ในส่วนอย่างอ่ืนหากท่านสมาชิกสภาในข้อ
สงสัยดูรายละเอียดเพ่ิมเติมสามารถด าเนินการท าหนังสือสอบถามมายังท่านนายกเทศมนตรีได้ เทศบาล
ต าบลป่าก่อด า จะได้ด าเนินการในขั้นตอนต่อไปครับ 

นายสมเกียรติ        สืบเนื่องจากเรื่องเดิมหากว่าเป็นพุทธมณฑลหรือเป็นสถานที่ราชการ ซึ่งเป็นสถานที่ที่เราให้
ความช่วยเหลืออยู่แล้ว ตามกรณีนี้ผมไม่ติดใจแต่ภาพถ่ายที่เห็นเป็นสถานที่เอกชนใช่หรือไม่ผมไม่ทราบ     
ผมถึงได้ตั้งค าถามในที่ประชุมวันนี้ เข้าไปด าเนินการของเอกชนผมก็ไม่ติดใจสงสัยแต่อย่างใด เพียงแค่ฝาก
ให้ผู้รับผิดชอบในเรื่องนี้ ฝากก าชับการด าเนินการในเรื่องนี้ให้ดีครับ เรื่องนี้จะถือว่าเป็นการน าขยะนอก
พ้ืนที่เข้ามาถึงในเขตพ้ืนที่ของเราผมเห็นว่าไม่สมควรอย่างยิ่งครับ หากว่าเป็นการร้องขอจากเอกชนแบบนี้
จะต้องมีการจัดเก็บรายได้เข้าสู่เทศบาลถือว่าเป็นรายได้ของเทศบาล ขอบคุณครับ 
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ประธานสภา    เป็นค าถามที่ดีที่ท่าน สท.สมเกียรติ ได้มีข้อสงสัยสอบถามตามภาพที่ปรากฏบริเวณต าบล             
จอมหมอกแก้ว ผมเคยเห็นที่ต าบลบัวสลี เช่นกัน ดังนั้น ถ้าหากเป็นการร้องขอด้วยเหตุผลความจ าเป็น     
ในส่วนของราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็จะไม่มีปัญหา เกี่ยวกับการบริการสาธารณะพ้ืนที่
ใกล้เคียงซึ่งพ่ึงพาอาศัยกันและกัน ถ้าหากว่าหน่วยงานองค์กรภายนอกมาขอบริการใช้รถเพ่ือจัดเก็บขยะ
ตามระเบียบไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นต่อไปในเรื่องของการอนุญาตในฐานะที่ เป็นผู้บั งคับบัญชา                  
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตามที่หัวหน้าส านักปลัดได้รักษาการอยู่ ขอให้ระมัดระวังในเรื่องของการ
ท างานในปัจจุบันนี้การตรวจสอบต่างๆ สามารถตรวจสอบได้อย่างง่ายดาย เรื่องนี้ถือว่าเป็นนอกพ้ืนที่ผมก็
ไม่เห็นด้วยครับ  

นายประสงค์     เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหาร ผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน 
กระผมนายประสงค์  เมืองมูล ปลัดเทศบาลต าบลป่าก่อด า น าเรียนเรื่องที่สมาชิกสภาได้สอบถาม ในการ
จัดเก็บขยะนอกเขตเทศบาล ในเบื้องต้นมีการขอมาทางสภาเราลงมติว่าไม่เห็นด้วยการจัดการจัดเก็บขยะ
เพราะจะท าให้มีภาระในการจัดเก็บเพ่ิมขึ้นจะมีที่เราแห่งเดียว อปท.โดยรอบจะไม่ด าเนินการ หากไปเก็บที่
ไหนเฉพาะจุด อทป.อื่นๆก็จะร้องขอ ท าให้เกิดปัญหาตามมา  ประเด็นข้อเท็จจริงต้องกลับไปดูกระบวนการ
ก่อน ขออนุญาตให้ทางกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กลับไปตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าการอนุญาตในเรื่อง
นี้ ผมเข้าใจว่าต้องมีการอนุญาตให้ออกไปด าเนินการ เพราะหากไม่ได้รับอนุญาตทางเจ้าหน้าที่ของผมคงไม่
ออกไปเก็บโดยภาระการ ให้ทางกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รายงานตามล าดับและระบุว่าจัดเก็บขยะ
มากน้อยเพียงใด เก็บนอกพ้ืนที่บริเวณไหนบ้าง ใช้เวลาในเรื่องนี้  7 วัน จะได้รายงานในการประชุมในครั้ง
ต่อไปทัน หากจะด าเนินการจัดเก็บขยะนอกเขตเทศบาลต้องเป็นการขอท ากิจการนอกเขตเทศบาล ตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 ได้ก าหนดไว้ ซ่ึงเงื่อนไขในเรื่องนี้ เงื่อนไขแรกต้องได้รับการร้องขอจาก 
อปท.นั้นๆ โดยผ่านทางสภาท้องถิ่น กรณีนี้ทาง อบต.จอมหมวกแก้ว ต้องขอทางสภา อบต.จอมหมวกแก้ว 
และท าเรื่องมาขอสภาเทศบาลเรา เงื่อนไขข้อ 2 ต้องเก็บค่าธรรมเนียมเท่ากับที่เราจัดเก็บ หากจะ
ด าเนินการจัดเก็บต้องผ่านมติสภาทั้งสองแห่ง หากไม่ด าเนินเช่นนี้เทศบาลไม่สามารถจัดเก็บเงินได้ ในกรณี
ที่มีการร้องขอชั่วคราว เป็นครั้งคราวไปในส่วนนั้นต้องเป็นเรื่องของส่วนรวมหรือหน่วยงานราชการ ทาง
พุทธมณฑล หรืออ าเภอ สามารถด าเนินการได้ ไม่เก็บค่าธรรมเนียม ประเด็นคือต้องไม่ใช่เอกชน หากเป็น
เอกชนต้องมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ในเบื้อง ต้นขออนุญาตรับเรื่องให้ทางกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม รายงานข้อเท็จจริง เพ่ือรายงานในการประชุมสภาเทศบาลครั้งต่อไป ครับขอบคุณครับ 

ว่าที่ ร.ต.ด ารงศักดิ์          เรียนประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน พูดกันประเด็นนี้ ผมจะพูดถึง            
เทศบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. 2535 มีด้วยกัน 12 ฉบับ ผมได้น ากลับมาท าได้ประมาณสองอาทิตย์
แล้ว เพราะว่าใช้มาตั้งแต่ปี 2542 และอนุมัติปี 2543 เป็นการอนุมัติเกี่ยวกับเทศบัญญัติเกี่ยวกับสิ่ง
ปฏิกูลและขยะมูลฝอย จนมาฉบับสุดท้าย การควบคุมการประกอบกิจการตู้น้ าหยอดเหรียญ พ.ศ.2554 
ใช้มา 20 ปีแล้ว ตอนนี้ผมน ากลับมาด าเนินการปรับปรุงแก้ไขให้เป็นปัจจุบัน เพราะว่าสถานการณ์ปัจจุบัน
มีโรคระบาดและมีภาวะความเจริญเกิดขึ้นมาในเขตเทศบาลต าบลป่าก่อด า จึงจะปรับใช้ให้เป็นปัจจุบันและ
จะน าขออนุมัติจากสภา ตอนนี้ขอด าเนินการปรับปรุงแก้ไขเอกสารก่อนครับ ซึ่งการขอเทศบัญญัติเรื่องนี้จะ
ไม่เหมือนกับเทศบัญญัติงบประมาณ เนื่องจากว่าวาระ 1-3  สามารถอนุมัติได้ภายในวันเดียว ตอนนี้ขอใช้
เวลาในการปรับปรุงแก้ไขอาจจะเป็นอาทิตย์หน้า ที่จะน าเสนอร่างเทศบัญญัติครับ  
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ประธานสภา   ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรี ได้น าเรียนเบื้องต้นเกี่ยวกับเทศบัญญัติในการเกี่ยวกับจัดเก็บขยะ 

ด าเนินการปรับปรุงเพ่ือสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันในเรื่องของการจัดเก็บขยะนอกพ้ืนที่ตามที่ท่าน

ปลัดเทศบาลได้ชี้แจงเพ่ิมเติม ซึ่งการจัดเก็บขยะนอกพ้ืนที่กรณีมีปรากฏในสภาเทศบาลของเราที่ผ่านมา  

เคยมีกรณีต าบลบัวสลีเป็นองค์กรภายนอกปั๊มสหกรณ์ต้นยางท าเป็นหนังสือร้องขอให้เทศบาลเข้าไป

ด าเนินการจัดเก็บขยะในปั้มสหกรณ์ต้นยาง ทางคณะผู้บริหารได้ท าหนังสือเสนอญัตติขออนุมัติจากสภา

เทศบาล ตอนนั้นสภามีมติไม่เห็นชอบให้ด าเนินการ ซึ่งต่อไปในอนาคตจะต้องมีการร้องขอจากภายนอก

ตามที่ท่าน สท.สมเกียรติ กล่าวมาว่าได้มีรถขยะของเราออกไปจัดเก็บขยะภายนอกเขตเทศบาล เราไม่

ทราบว่าออกจัดเก็บกี่ครั้งแล้ว ไม่มีใครสามารถแจ้งรายละเอียดในเรื่องนี้ได้แต่เราเห็นด้วยภาพถ่าย ดังนั้น

ต่อไปในเมื่อองค์กรภายนอกหรือว่าท้องถิ่นใกล้เคียงมีความจ าเป็นในเรื่องการขนขยะหากมีหนังสือร้องขอ

เข้ามาขอความช่วยเหลือมายังเทศบาลของเราเพ่ือเข้าด าเนินการในเรื่องนี้ หากเป็นกรณีนี้ผมขอฝากไปยัง

หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล ในฐานะที่รักษาการผู้อ านวยการ ครั้งนี้ถือว่ามาท างานใหม่ให้อภัยกันได้        

แต่ต่อไปหากว่ามีหนังสือร้องขอในส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความจ าเป็นที่ร้องขอมา ผู้บริหาร

ท้องถิ่นท่านนายกเทศมนตรีทราบในเรื่องนี้หรือไม่ เรื่องนี้หากร้องขอมายังหัวหน้าส านักปลัด ทางหัวหน้า

ส านักปลัดควรจะรายงานให้ท่านนายกเทศมนตรีได้รับทราบ เนื่องจากผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

อนุมัติในเรื่องต่างๆ หัวหน้าส านักปลัดมาบรรจุแต่งตั้งใหม่ผมอยากทราบว่าตอนนี้มีหน่วยงานภายนอกร้อง

ขอให้เข้าไปเก็บขยะนอกพ้ืนที่มีจ านวนเท่าไหร่ครับ เชิญชี้แจงเพ่ิมเติมครับ 

นายธมลชัย   เรียนประธานสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา  ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม          
นายธมลชัย ชัยสุวรรณ หัวหน้าส านักปลัด ตามค าร้องขอเพ่ิมเติมยังไม่มีครับ 

ประธานสภา   ขอบคุณหัวหน้าส านักปลัด ในเรื่องนี้ผมเห็นว่าน่าจะเป็นท่าน ผอ.สมศักดิ์ คนเก่าที่รับเรื่องเอาไว้  
ท่านนายกทราบหรือไม่ครับว่ามีหน่วยงานภายนอกร้องขอให้น ารถขยะไปจัดเก็บขยะภายนอกเทศบาล 
ขอให้ตอบในเรื่องนี้ด้วยครับ 

ว่าที่ ร.ต.ด ารงศักดิ์          เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา เรื่องขยะเป็นประเด็นของอ าเภอแม่ลาว เพราะ
มีบ่อขยะเพียง 2 ที่ มีของดงมะดะ และของเทศบาลป่าก่อด า จะทางตรงหรือทางอ้อมก็จะน ามาทิ้งในเขต
เทศบาลของเรา เพราะไม่รู้จะน าไปทิ้งในเขตไหน ขอพูดถึงเรื่องขยะก่อนไม่พูดถึงเรื่องของความคิดเห็น 
สถานการณ์ปัจจุบันเราพยายามเราจะด าเนินการจัดท าเทศบัญญัติให้เป็นปัจจุบัน ผมพยายามร่างเทศ
บัญญัติเกี่ยวกับการจัดเก็บขยะ ตั้งแต่ปี 2543 ตอนนั้นผมเข้ามามีการขออนุมัติไปแล้วจากท่านนายก        
รักเกียรติ รักษ์คมนา เป็นผู้ลงนามอนุมัติ ตอนนั้นยังไม่มีความเจริญเรายังไม่มีถังขยะด้วยซ้ า สภาพปัจจุบัน
มีการร้องขอทั้งเอกชนที่อยู่นอกเขต ประชาชนทั่วไปที่อยู่นอกเขตมาตรการของเรา มีการอนุญาตเป็นครั้ง
คราวไปไม่นับส่วนราชการ อย่างเช่น มีงานฌาปนกิจศพได้รับการร้องขอจากอดีต ท่าน ผอ.ชมเชย          
ไชยลังกา เทศบาลต าบลป่าอ้อดอนชัย ไม่สะดวกในการเข้าไปจัดเก็บขยะ ผมเป็นผู้ประสานทางโทรศัพท-์ 
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ว่าที่ ร.ต.ด ารงศักดิ์          ขออนุญาตผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 12 กรณีมีเหตุร้องขอน าขยะจากนอกพ้ืนที่เข้ามาทิ้งในเขต
เทศบาล ในเรื่องนี้จะต้องมีการอนุญาตเป็นครั้งคราวไป หากถามว่าเก็บขยะที่บ้านนายอ าเภอผิดหรือไม่
ตอบได้เลยว่าผิดเพราะเป็นบุคคลภายนอก ประเด็นอยู่ที่ว่าพวกเราจะด าเนินการให้รัดกุมมากน้อยเพียงไหน 
ที่ผมด าเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงจะเป็นกิจการทั้งในเขตและนอกเขตเทศบาล กิจการในเขตจะมีการเพ่ิม
อย่างแน่นอน จากเดิมก าหนดคิดเป็นกิโลกรัมละเท่าไหร่ และจัดเก็บเพียง 10 บาทต่อเดือน มีการ
เปลี่ยนแปลงแน่นอนทั้งปีเก็บเพียง 120 ซึ่งเป็นการบริการสาธารณะเราขาดทุนทุกปี ในส่วนของนอกเขต
จะเป็นอัตราก้าวหน้าใหม่ทั้งหมด เพราะเรามีโรงงานอุตสาหกรรม มีปั๊มน้ ามันและจะมีสถานที่ท่องเที่ยวที่
จะเกิดขึ้น ในรายของต่างพ้ืนที่ปั๊มน้ ามันโดยรอบ ทั้ง 2 ต าบลทั้งต าบลจอมหมอกแก้ว หรือต าบลบัวสลี      
ถูกร้องขอมาตลอดแต่เราก็ปฏิเสธไปแต่ต้องยอมรับว่ามีการลักลอบเข้ามาทิ้งขยะในเขตเทศบาลของเรา 
น ามาทิ้งเองโดยตรงหนีไม่พ้นอย่างแน่นอน ในเรื่องของขยะมาตรการทางเทศบาลเราเริ่มจากการจัดการ
ขยะของบ่อขยะซึ่งมีการฝังกลบปีละครั้ง ตอนนี้เราท าถนนทางขึ้น เราขุดสระน้ า บริเวณบ่อขยะเทศบาล 
เรามีมาตรการคุมคนของเราในการออกไปเก็บนอกพ้ืนที่โดยการท าฟีดการ์ด รถออกนอกเส้นทางเราจะ
ทราบการจัดเก็บน้ ามันเราก็จะทราบ ต้องกลับมาถามพวกเราว่าหากสถานการณ์เป็นแบบนี้ว่าควรอนุญาต
หรือไม่อย่างไร ที่จะให้เอกชนต่างพ้ืนที่ มีการร้องขอและเรามีเทศบัญญัติรองรับในอัตราเป็น 2 เท่าหรือ        
3 เท่าของภายในเขตเทศบาลของเราไม่อย่างนั้นจะแก้ปัญหาไม่จบ ในส่วนของเทศบัญญัติการจัดเก็บขยะ
ผมจะด าเนินการให้เสร็จภายในเดือนนี้ ผมก็จะด าเนินการเสนอต่อสภาคงจะท าให้เร็วที่สุดเพ่ือรองรับ
เหตุการณ์เหล่านี้ ในอนาคตควบคุมในเรื่องนี้ไม่ได้ เพราะน ามาทิ้งพ้ืนที่ของเราอยู่แล้ว และจะมีสาธารณะ
อีกหลายพื้นที่ที่จะน ามาทิ้งในเขตเทศบาลของเรา ประเด็นนี้จะรีบด าเนินการแก้ไขให้ครับ  

ประธานสภา ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรี ได้ชี้แจงเกี่ยวกับการจัดเก็บขยะ ซึ่งทางหัวหน้าส านักปลัด ในฐานะที่
รักษาการผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม หากมีหน่วยงานภายนอก ร้องขอให้จัดเก็บขยะนอก
พ้ืนที่ขอให้รับเรื่องไว้และเสนอต่อผู้บังคับบัญชา ท่านปลัด ท่านนายก ว่าเห็นควรให้ออกไปหรือไม่ ขอให้
เก็บหนังสือร้องขอและแจ้งมายังสภาเทศบาลเทศบาลในครั้งต่อไปด้วยครับขอบคุณครับ 

นายธมลชัย         เรียนประธานสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา  ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนาย
ธมลชัย ชัยสุวรรณ หัวหน้าส านักปลัดรักษาการผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กระผมใน
ฐานะผู้บังคับบัญชา เมื่อเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้น ต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาได้ค าแนะน าเข้ามาและขอ
น้อมรับทั้งหมดกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น จะน ากลับไปปรับปรุงซึ่งกระบวนการต่างๆ ในส่วนนี้เป็นผู้รับผิดชอบ
โดยตรง ทั้งสิ่งที่ท่านปลัดได้แนะน าเมื่อสักครู่ ทั้งท่านสมาชิกสภา ผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่านได้ให้
ค าแนะน า ในส่วนของผมจะขอรับเรื่องทั้งหมด กลับไปด าเนินการเพ่ือในอนาคตข้างหน้า จะไม่ให้เกิด
เหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกครับ หากมีการร้องขอขึ้นมาในส่วนของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม                    
จะด าเนินการตามที่ท่านประธานสภาได้ให้ค าชี้แนะไว้ ด าเนินการตามขั้นตอนและรายงานให้ผู้บังคับบัญชา
ทราบ ผมจะน าเรื่องท้ังหมดกลับไปปรับปรุงแก้ไขต่อไปครับ ขอบคุณครับ 

 

 

 




