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รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า 
สมัยสามัญ สมัยท่ีสอง  ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕64 

วันศุกร์ ที่ 13 เดือน สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕64  เวลา ๐๙.3๐ น. 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า 

************* 
ผู้เข้าประชุม 

ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
๑ นายวชิรศักย์ พรหมษี ประธานสภาเทศบาล วชิรศักย์ พรหมษี  
๒ นางดา ริมทอง รองประธานสภาเทศบาล ดา  ริมทอง  
๓ นายอินถา มะโนค า สมาชิกสภาเทศบาล อินถา  มะโนค า  
๔ นายนิวัฒน์ ศรีหมื่น สมาชิกสภาเทศบาล นิวัฒน์ ศรีหมื่น  
๕ นายบุญสอน ปงรังษี สมาชิกสภาเทศบาล บุญสอน  ปงรังษี  
๖ นายอ้าย เมืองมูล สมาชิกสภาเทศบาล อ้าย เมืองมูล  
๗ นายพนัสพงศ์ ภิราษร สมาชิกสภาเทศบาล พนัสพงศ์ ภิราษร  
๘ นายรามนัฏ อินต๊ะรัตน์ สมาชิกสภาเทศบาล รามนัฏ อินต๊ะรัตน์  
9 นายกิตติพัทธ์ เอ่ียมพร้อม สมาชิกสภาเทศบาล กิตติพัทธ์ เอ่ียมพร้อม  

10 นางพรพิมล วงษารัตน์ สมาชิกสภาเทศบาล พรพิมล วงษารัตน์  
11 นายพงศกร วงค์ชัย สมาชิกสภาเทศบาล พงศกร วงค์ชัย  
12 นายภูวนัย  อิ่นค่ า เลขานุการสภาเทศบาล ภูวนัย  อิ่นค่ า  

 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 ว่าที่ร้อยตรีด ารงศักดิ์  ขวัญชัย นายกเทศมนตรี ด ารงศักดิ์  ขวัญชัย  
2 นายสมชาย ขวัญชัย รองนายกเทศมนตรี สมชาย ขวัญชัย  
3 ดร.อมรรัตน์ อนุวัฒน์นนทเขตต์ รองนายกเทศมนตรี อมรรัตน์ อนุวัฒน์นนทเขตต์  
4 นายอาทิตย์  ภิราษร เลขานุการนายกเทศมนตรี อาทิตย์  ภิราษร  
๕ นายอานนท์  วงษารัตน์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี อานนท์  วงษารัตน์  
6 นายประสงค์  เมืองมูล ปลัดเทศบาลต าบลป่าก่อด า ประสงค์  เมืองมูล  
7 นางวาสนา  นันตะกูล ผู้อ านวยการกองการศึกษา วาสนา  นันตะกูล  
8 นายณัฏฐสิทธิ์  เครือวงค์ ผู้อ านวยการกองช่าง ณัฏฐสิทธิ์  เครือวงค์  
9 นายพิชัย  พรมสี หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง พิชัย  พรมสี  

10 นายพินิจพล  พรมวงศ์ รก.ผอ.สถานศึกษา พินิจพล  พรมวงศ์  
11 นายอดุลย์ ยอดทองค า หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง อดุลย์ ยอดทองค า  
๑๒ นายวิรัตน์ หนุ่มรักชาติ หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ วิรัตน์ หนุ่มรักชาติ  
13 นางสาวรัตติกาล แสนอินทร์ นักจัดการงานทั่วไป รัตติกาล แสนอินทร์  
๑๔ นายถวิล  เมืองสิงห์ เจ้าพนักงานป้องกัน ถวิล  เมืองสิงห์  
๑๕ นางสาวธัญญา  บุญเป็ง คนงาน ธัญญา  บุญเป็ง  
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ครบองค์ประชุม เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๕๐ น. 

เลขานุการสภาฯ  เมื่อครบองค์ประชุม เรียนเชิญประธานสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด าจุดธูปเทียนบูชา        
พระรัตนตรัย เพ่ือเปิดการประชุมครับ 

ประธานสภา  เรียนท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ นายกเทศมนตรีต าบลป่าก่อด า คณะผู้บริหาร และ
ผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน ผมนายวชิรศักย์  พรหมษี ประธานสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า   ขอเปิดการ
ประชุมสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า สมัยสามัญ สมั ยที่สอง ครั้ งที่  1 ประจ าปี  ๒๕๖๔ วันศุกร์                     
ที่ 1๓ สิงหาคม พ.ศ.256๔ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า   จะด าเนินการประชุมไปตาม
ระเบียบวาระการประชุม จะมีการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่อง  ที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ประธานสภา    1.1 เรื่อง คณะกรรมการแปรญัตติ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕65  ตามค าสั่ งสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด าที่  002/2564 เรื่อง แต่งตั้ ง
คณะกรรมการแปรญัตติ ตามที่สภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า ได้ประชุมสภาเทศบาลต าบลป่า ก่อด า          
สมัยสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจ า 2564 ในวันอังคาร ที่ 8 มิถุนายน  2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล
ต าบลป่าก่อด า อ าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ที่ประชุมมีมติให้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรายงานการ
ประชุม  มีรายชื่อดังนี้ 

   1. นายภูวนัย  อ่ินค า  เป็นประธานกรรมการ 
   2. นายนิวัฒน์  ศรีหมื่น  เป็นกรรมการ 
              3. นายพงศกร  วงค์ชัย            เป็นกรรมการ/เลขานุการ 

    1.2 เรื่องการด าเนินการสรรหากรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดกรณีกรรมการพ้นจาก
ต าแหน่ง สัดส่วนสมาชิกสภาเทศบาลของจังหวัดเชียงราย มีหนังสือด่วนถึงประธานสภาเมื่อวันที่              
30 กรกฎาคม 2564 ให้คัดเลือกตัวแทนตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาล เขตอ าเภอแม่ลาว โดยมีการประชุม
สมาชิกสภาทั้ง 3 องค์กร ซึ่งเป็นเหตุเร่งด่วนไม่ทันตามก าหนดเวลาที่แจ้งมา ประธานสภาจึงได้ส่งรายชื่อ
ทางไลน์กลุ่มสมาชิกสภาของเราว่ามี สมาชิกสภาท่านใดอาสาสมัครเป็นตัวแทนของอ าเภอแม่ลาวหรือไม่ 
ปรากฏว่าไม่มีใครประสงค์ที่จะเข้าร่วมเป็นกรรมการธรรมาภิบาลของจังหวัด และผมได้แจ้งไปยังเทศบาล
ต าบลดงมะดะและเทศบาลต าบลแม่ลาว และมีผู้ประสงค์เข้าร่วมเป็นตัวแทนของอ าเภอแม่ลาว  จ านวน 1 
ท่าน คือ นายสุรสิทธิ์ สุขใหม่ ต าแหน่ง ประธานสภาเทศบาลต าบลดงมะดะ อาสาเป็นตัวแทนของอ าเภอ    
แม่ลาว สัดส่วนของสมาชิกสภาเทศบาล ที่จะเข้าไปคัดเลือกเป็นตัวแทนของสมาชิกสภาเทศบาลที่จะเข้า
ร่วมเป็นคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเชียงราย และจะได้มีการคัดสรรการอีกครั้ง จ านวน 1 คน  

 1.3 เรื่อง การคัดเลือกคณะกรรมการ ก.ท.จ.จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 
2564 ได้มีการประชุม ณ ห้องประชุมธรรมลังกาชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ตัวแทนของ
ประธานสภาเทศบาลของจังหวัดเชียงราย เพ่ือคัดเลือกประธานสภาจ านวน 2 คน เพ่ือร่วมเป็นกรรมการ
ผู้แทนเทศบาลใน ก.ท.จ.จังหวัดเชียงราย  ซึ่งผลการคัดเลือกกระผม นายวชิรศักย์  พรหมษี ประธานสภา
เทศบาลต าบลป่าก่อด า  และประธานสภาเทศบาลต าบลพญาเม็งรายอีก 1 ท่าน ได้รับการคัดเลือกร่วมเป็น
กรรมการผู้แทนเทศบาลใน ก.ท.จ.จังหวัดเชียงราย 
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ประธานสภา   1.4 เรื่อง เรื่องการประชุมคณะกรรมการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมของเทศบาลต าบล
ป่าก่อด า ได้ด าเนินการประชุมในวันที่ 3 สิงหาคม 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล
ต าบลป่าก่อด า ทางคณะกรรมการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้มีมติในที่ประชุมแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยแต่งตั้งจากสัดส่วนของเจ้าหน้าที่และข้าราชการประจ าเทศบาลต าบล        
ป่าก่อด า คณะกรรมการมีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งผู้อ านวยการกองหัวหน้าฝ่ายและหัวหน้าส านักปลัด เพ่ือเข้า
ร่วมเป็นคณะอนุกรรมการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เพ่ือเป็นผู้พิจารณากลั่นกรองรายละเอียดข้อบัญญัติ
ต่างๆ ที่จะเกิดข้ึนของเทศบาลต าบลป่าก่อด า ให้น าเสนอต่อคณะกรรมการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมของ
เทศบาล และน าเสนอต่อสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า  

ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
2.1 การประชุมสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า สมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง  ประจ าปี           

พ.ศ. 25๖๔  วันอังคาร  ที่ ๒๗  เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 256๔ 

ประธานสภา  ตามที่ฝ่ายเลขานุการสภาเทศบาลฯ ได้ส่งรายงานการประชุมให้สมาชิกสภาเทศบาลทุก
ท่านได้ตรวจสอบก่อนวันประชุมแล้วตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2564  มีสมาชิกสภาเทศบาลฯหรือผู้เข้าร่วม
ประชุมท่านใดจะเปลี่ยนแปลงเนื้อหาหรือข้อความใดในรายงานการประชุมที่เห็นว่าไม่ถูกต้อง แจ้งให้ที่
ประชุมรับทราบเพื่อด าเนินการแก้ไข สมาชิกสภาท่านใดเห็นควรจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติมเชิญครับ  

นายกิตติพัทธ์ฯ  เรียนประธานสภาที่ เคารพ สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน คณะผู้บริหาร ท่าน
ปลัดเทศบาล กระผมนายกิตติพัทธ์  เอ่ียมพร้อม สมาชิกสภาเขต 2 ขออนุญาตแก้ไขข้อความรายงานการ
ประชุม ดังนี้ครับ หน้าที่ 1๑ บรรทัดที่ ๑๓ ชื่อของผมจาก สท.กิตติพันธ์ แก้ไขเป็น สท.กิตติพัทธ์  และ
บรรทัดที่ 30 จาก สท.กิตติพันธ์ แก้ไขเป็น สท.กิตติพัทธ์  หน้าที่ 1๕ บรรทัดที่ 5 จาก ข้อ ๒๐๔ แก้ไข
เป็น ข้อ ๒๐5  หน้าที่ ๑๖ บรรทัดที่ ๑๒ จาก บทที่ ๙ แก้ไขเป็น หมวดที่ ๙  และหน้า ๑๘ จาก             
สท.กิตติพันธ์ แก้ไขเป็น สท.กิตติพัทธ์  ผมอยากให้ระบุวันที่ตรงประธานสภาเทศบาล ได้รับรองรายงาน
การประชุม เพ่ือให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ผมน าเรียนในที่ประชุมเพียงเท่านี้ครับ 

ประธานสภา  สมาชิกสภาท่านอ่ืนเห็นควรจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติมเชิญครับ จะได้ให้ฝ่ายเลขานุการ
สภาฯ น ากลับไปแก้ไขต่อไป เมื่อในที่ประชุมเห็นว่าตามที่น าเสนอมีความเรียบร้อยแล้ว ไม่มีการเสนอ
ความเห็นเป็นอย่างอ่ืน เกี่ยวกับรายงานประชุมสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า สมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง 
ประจ าปี พ.ศ. 256๔ วันที่ ๒๗  กรกฎาคม พ.ศ. 256๔ สมาชิกสภาท่านใดเห็นควรรับรองรายงานการ
ประชุม ผมจะขอมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมาโดยการยกมือเหนือศีรษะ  เชิญครับ 

มติที่ประชุม  - รับรอง  ๑๑  เสียง , งดออกเสียง  ๑  คน (ประธานสภาฯ) 

ที่ประชุม เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ให้รับรองการประชุมและด าเนินการเปลี่ยนแปลงรายงานการ
ประชุม 
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ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่อง  เพื่อพิจารณา 

             3.๑  เรื่อง ญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ            
พ.ศ. 256๕  วาระท่ี 1 ขั้นรับหลักการ 

ประธานสภา   เชิญเลขานุการสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า ได้กรุณาชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง ก่อนจะมีการพิจารณาขอมติขั้นรับหลักการแห่งร่างงบประมาณ เชิญเลขานุการสภาครับ 

เลขานุการฯ  เรียนประธานสภาเทศบาล ผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน กระผมนายภูวนัย  อิ่นค า ว่าด้วย
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่ าด้วยการวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                
พ.ศ. 25๖๓ 

ข้อ 9 เงินรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้จัดท าเป็นงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี และให้มีประมาณการรายรับประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีด้วย 

ข้อ 10 งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาจจ าแนกเป็น
งบประมาณรายจ่ายทั่วไป และงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ 

ข้อ 13 งบประมาณรายจ่ายทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วยรายจ่าย
งบกลางและรายจ่ายตามแผนงาน 

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

ชั่วคราว  (ค) หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (ง) หมวดค่าสาธารณูปโภค (จ) หมวดเงินอุดหนุน (ฉ) 
หมวดรายจ่ายอื่น 

(2) รายจ่ายเพ่ือการลงทุน ประกอบด้วย หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รายละเอียดประเภทรายจ่ายงบกลาง หมวดรายจ่ายต่าง ๆ และเงินนอกงบประมาณให้เป็นไปตามที่
กรมการปกครองก าหนด 

ข้อ 15 งบประมาณรายจ่ายซึ่งตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป หรือเงินประเภทอ่ืนที่ต้อง
น ามาตั้งงบประมาณรายจ่าย ให้จ าแนกลักษณะรายจ่ายตามข้อ 14 และให้ระบุประเภทของเงินนั้นค า
ชี้แจงประมาณการรายรับ และงบประมาณรายจ่ายด้วย 

ข้อ 16 การตั้งงบประมาณรายจ่ายเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้
กระท าตามที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง หรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทยก าหนด 

ข้อ 17 ประมาณการรายรับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วยรายได้ซึ่ง
จ าแนกเป็น 

(1) หมวดภาษีอากร 
(2) หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต 
(3) หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 
(4) หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ 
(5) หมวดเงินอุดหนุน 
(6) หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 

รายละเอียดประเภทรายได้ ให้เป็นไปตามท่ีกรมการปกครองก าหนด 
ข้อ 18 รายละเอียดประเภทรายได้ และรายจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการของ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามที่กรมการปกครองก าหนด 
 19 งบประมาณรายจ่ายจะก าหนดให้มีเงินส ารองจ่าย เพ่ือกรณีท่ีจ าเป็นได้ตามความ 

เหมาะสม ส าหรับการอนุมัติให้ใช้เงินส ารองจ่าย ให้เป็นอ านาจของคณะผู้บริหารท้องถิ่น 
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เลขานุการฯ  ข้อ 20 งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมให้ตราเป็นงบประมาณรายจ่ายเช่นเดียวกับ 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

ข้อ 22 ให้ใช้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแนวทางในการจัดท า
งบประมาณ ให้หัวหน้าหน่วยงานจัดท าประมาณการรายรับ และประมาณการรายจ่าย และให้หัวหน้า
หน่วยงานคลังรวบรวมรายการการเงินและสถิติต่าง ๆ ของทุกหน่วยงานเพ่ือใช้ประกอบการค านวณขอตั้ง
งบประมาณเสนอต่อเจ้าหน้าที่งบประมาณ 

ข้อ 23 ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณท าการพิจารณาตรวจสอบ วิเคราะห์ และแก้ไข
งบประมาณในชั้นต้น แล้วเสนอต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่น 

เมื่อคณะผู้บริหารท้องถิ่น ได้พิจารณาอนุมัติให้ตั้งงบประมาณยอดใดเป็นงบประมาณ
ประจ าปีแล้ว ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณรวบรวม และจัดท าเป็นร่างงบประมาณรายจ่ายเสนอต่อคณะ
ผู้บริหารท้องถิ่นอีกครั้งหนึ่ง เพ่ือคณะผู้บริหารท้องถิ่นได้น าเสนอต่อสภาท้องถิ่น ภายในวันที่ 15 สิงหาคม
ตามท่ีระทรวงมหาดไทยว่าข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2544) หมวด 3 ญัตติ 

ข้อ ๔๕ ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระแต่ที่ประชุม
สภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่น
หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ 

เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณาวาระที่
สองนั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติ 

ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ และในการพิจารณา
วาระที่ สองให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับ
หลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น 

ข้อ ๔๖ ค าอนุมัติหรือไม่อนุมัติร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นชั่วคราว ให้ท าเป็นร่างข้อบัญญัติ
อนุมัติให้ใช้ข้อบัญญัติชั่วคราว 

 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติตามวรรคหนึ่ง ให้ด าเนินการเช่นเดียวกับการพิจารณาร่าง
ข้อบัญญัติท้องถิ่นท่ีไม่ใช่ร่างข้อบัญญัติงบประมาณ 

ข้อ ๔๗ ในการพจิารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นปรึกษาใน
หลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินั้นหรือไม่ หากมีสมาชิกสภา
ท้องถิ่นประสงค์จะอภิปราย ห้ามไม่ให้ลงมติก่อนที่สมาชิกสภาท้องถิ่นได้อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแล้ว 

เพ่ือประโยชน์แก่การพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง สภาท้องถิ่นจะให้คณะกรรมการ 
สภาท้องถิ่นพิจารณาก่อนรับหลักการก็ได้ 

ประธานสภา  ขอบคุณเลขานุการสภา ก่อนจะให้ผู้บริหารได้น าเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ. 256๕ ต่อสภาผมจะแจ้งรายละเอียดในการอภิปรายส่วนหัวข้องบประมาณเรื่องไหนก็ตาม
ต้องขอให้ทางผู้บริหารได้น าเสนอ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 256๕ จนจบก่อน 
เนื่องจากอาจจะใช้เวลานาน หากสมาชิกสภาท่านใดมีความประสงค์จะอภิปรายในส่วนรายละเอียดในข้อ
ไหน หลังจากผู้บริหารได้น าเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณเสร็จสิ้นแล้ว แล้วจะได้เปิดโอกาสให้สมาชิก
สภาได้อภิปราย  ต่อไปเชิญฝ่ายบริหาร เสนอรายละเอียดเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ. 256๕ สู่สภาเทศบาล เชิญครับ  
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นายกเทศมนตรี  เรียนประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
กระผมว่าที่ร้อยตรีด ารงศักดิ์ ขวัญชัย นายกเทศมนตรีต าบลป่าก่อด า บัดนี้ถึงเวลาที่ทางคณะผู้บริหารของ
เทศบาลต าบลป่าก่อด า จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ. 25๖๕ ต่อสภา
เทศบาลต าบลป่าก่อด า ในโอกาสนี้คณะผู้บริหารเทศบาลต าบลป่าก่อด า จึงขอชี้แจงให้ประธานสภา และ
สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ได้รับทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวการด าเนินการในปี 
พ.ศ.256๕ โดยในรายละเอียดขอมอบให้นายสมชาย ขวัญชัย ต าแหน่งรองนายกเทศมนตรี ได้ชี้แจง
ตามล าดับต่อไปครับ 

นายสมชายฯ   เรียนประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน             
จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึง 1. สถานะการคลัง  1.1 งบประมาณรายจ่าย
ทั่วไป ในปีงบประมาณพ.ศ. 2564 ณ วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2564 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะ
การเงินดังนี ้ 

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จ านวน 30,798,319.22 บาท 
1.1.2 เงินสะสม จ านวน 61,581,651.10 บาท 
1.1.3 เงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 12,095,293.62 บาท 
1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จ านวน 0 โครงการ            

รวม 0.00 บาท 
1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จ านวน 5 โครงการ รวม 

503,800.00 บาท 
1.2 เงินกู้คงค้าง จ านวน 111,325.00 บาท 
2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
2.1 รายรับจริง จ านวน 49,008,577.94 บาท ประกอบด้วย 

หมวดภาษีอากร จ านวน 319,522.37 บาท 

หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับ และ
ใบอนุญาต 

จ านวน 1,500,245.30 บาท 

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จ านวน 253,848.10 บาท 

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและ
กิจการพาณิชย์ 

จ านวน 0.00 บาท 

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จ านวน 12,379.79 บาท 

หมวดรายได้จากทุน จ านวน 0.00 บาท 

หมวดภาษีจัดสรร จ านวน 20,685,752.38 บาท 

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จ านวน 26,236,830.00 บาท 

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 288,770.25 บาท 
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นายสมชายฯ  2.3 รายจ่ายจริง จ านวน 45,439,829.60 บาท ประกอบด้วย 
งบกลาง จ านวน 11,573,659.61 บาท 
งบบุคลากร จ านวน 16,297,483.88 บาท 
งบด าเนินงาน จ านวน 15,446,607.98 บาท 
งบลงทุน จ านวน 1,496,010.00 บาท 
งบเงินอุดหนุน จ านวน 615,068.13 บาท 
งบรายจ่ายอื่น จ านวน 11,000.00 บาท 

2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 
288,770.25 บาท 

2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพ่ือด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ จ านวน 1,391,731.19 บาท 
2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 0.00 บาท 
2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จ านวน 0.00 บาท 

   ค าแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
เทศบาลต าบลป่าก่อด าอ าเภอแม่ลาวจังหวัดเชียงราย 

1. รายรับ    

        
รายรับ 

รายรับจริง 
ปี  2563 

ประมาณการ 
ปี 2564 

ประมาณการ 
ปี 2565 

รายได้จัดเก็บเอง       

  หมวดภาษีอากร 319,522.37 550,000.00 350,000.00 

  หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับ และ
ใบอนุญาต 

1,500,245.30 362,600.00 686,100.00 

  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 253,848.10 246,000.00 153,000.00 

  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 12,379.79 6,000.00 9,900.00 

  หมวดรายได้จากทุน 0.00 0.00 1,000.00 

  รวมรายได้จัดเก็บเอง 2,085,995.56 1,164,600.00 1,200,000.00 

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

  หมวดภาษีจัดสรร 20,685,752.38 22,305,400.00 20,000,000.00 

  รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

20,685,752.38 22,305,400.00 20,000,000.00 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

      

  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 26,236,830.00 35,500,000.00 33,800,000.00 

  รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

26,236,830.00 35,500,000.00 33,800,000.00 

รวม 49,008,577.94 58,970,000.00 55,000,000.00 
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นายสมชายฯ  ค าแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลต าบลป่าก่อด าอ าเภอแม่ลาวจังหวัดเชียงราย 
2. รายจ่าย 

 
 
 

                
 
 
 
 
 
 
 
 
                           ส่วนที่ 2 เทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ของ

เทศบาลต าบลป่าก่อด า อ าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่างเทศบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลต าบลป่าก่อด าอ าเภอแม่ลาวจังหวัด
เชียงราย 

      ด้าน รวม 
ด้านบริหารทั่วไป   
  แผนงานบริหารงานทั่วไป 11,104,083 

  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,066,600 
ด้านบริการชุมชนและสังคม   
  แผนงานการศึกษา 20,766,437 

  แผนงานสาธารณสุข 2,789,094 

  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 284,200 

  แผนงานเคหะและชุมชน 200,000 

  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 85,000 

  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ 255,500 
ด้านการเศรษฐกิจ   
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 7,230,209 
ด้านการด าเนนิงานอ่ืน   
  แผนงานงบกลาง 11,218,877 

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น 55,000,000 

รายจ่าย 
รายจ่ายจริง 
ปี 2563 

ประมาณการ 
ปี 2564 

ประมาณการ 
ปี 2565 

จ่ายจากงบประมาณ       

  งบกลาง 11,573,659.61 12,090,690.00 11,218,877.00 

  งบบุคลากร 16,297,483.88 21,991,778.00 20,960,906.00 

  งบด าเนินงาน 15,446,607.98 17,341,482.00 16,771,467.00 

  งบลงทุน 1,496,010.00 6,541,550.00 5,050,250.00 

  งบเงินอุดหนุน 615,068.13 993,500.00 987,500.00 

  งบรายจ่ายอื่น 11,000.00 11,000.00 11,000.00 

รวมจ่ายจากงบประมาณ 45,439,829.60 58,970,000.00 55,000,000.00 
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นายสมชายฯ  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลต าบล         
ป่าก่อด า อ าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565  อาศัยอ านาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 13) 
พ.ศ. 2553 มาตรา 60 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด าและโดย
เห็นชอบของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย 

ข้อ 1 เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ            
พ.ศ. 2565 

ข้อ 2 เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป 
ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น 

55,000,000 บาท 
ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวด

เงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น 55,000,000 บาทโดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้ 
 

แผนงาน ยอดรวม 
ด้านบริหารทั่วไป   
  แผนงานบริหารงานทั่วไป 11,104,083 

  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,066,600 
ด้านบริการชุมชนและสังคม   
  แผนงานการศึกษา 20,766,437 

  แผนงานสาธารณสุข 2,789,094 

  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 284,200 

  แผนงานเคหะและชุมชน 200,000 

  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 85,000 

  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ 255,500 
ด้านการเศรษฐกิจ   
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 7,230,209 
ด้านการด าเนนิงานอ่ืน   
  แผนงานงบกลาง 11,218,877 

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น 55,000,000 
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นายสมชายฯ  ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้ 

งบ ยอดรวม 
รวมรายจ่าย 0 

        ข้อ 6 ให้นายกเทศมนตรีต าบลป่าก่อด าปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ
ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงินการเก็บรักษาเงิน และการตรวจ
เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ข้อ 7 ให้นายกเทศมนตรีต าบลป่าก่อด ามีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ 
ประกาศณ วันที่ ลงนามว่าที่ร้อยตรีด ารงศักดิ์ขวัญชัย ต าแหน่งนายกเทศมนตรีต าบลป่าก่อด า เห็นชอบ ลง
นามนายญาณวุฒิ สุดพิมศรี ต าแหน่ง นายอ าเภอแม่ลาว ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย 

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เทศบาลต าบลป่าก่อด า 
อ าเภอแม่ลาวจังหวัดเชียงราย 

                 ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 55,000,000 บาทแยกเป็น 
แผนงานงบกลาง 

 
งบกลาง รวม 11,218,877 บาท 

  
งบกลาง รวม 11,218,877 บาท 

   
งบกลาง รวม 11,218,877 บาท 

   
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จ านวน 248,000 บาท 

      

  - เพ่ือเป็นค่าเงินสบทบกองทุนประกันสังคมให้กับพนักงานจ้างของ
เทศบาลต าบลป่าก่อด าและผู้ดูแลเด็กเทศบาลต าบลป่าก่อด า 
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 
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- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ที ่มท 0808.2/ว1620 ลงวันที่ 22 เมษายน 2562 

   
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จ านวน 8,205,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในเขตเทศบาลต าบลป่าก่อ
ด า จ านวน 12 เดือน 
ตั้งไว้ 8,205,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนตามวัตถุประสงค์ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0810.16/ว1430 ลง
วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการตั้ง
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2565 เงินอุดหนุนทั่วไป เงิน
อุดหนุนส าหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้
พิการและทุพพลภาพ โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทาง
สังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และโครงการสร้างหลักประกัน
ด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลต าบลป่าก่อด า  
(พ.ศ.2561-2565) หน้า 55 ล าดับที่ 2 

      

   
เบี้ยยังชีพความพิการ จ านวน 1,504,800 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพคนพิการหรือทุพลภาพในเขตเทศบาล
ต าบลป่าก่อด า จ านวน 12 เดือน 
ตั้งไว้ 1,504,800 บาท บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนตาม
วัตถุประสงค์ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0810.16/ว1430 ลง
วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการตั้ง
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2565 เงินอุดหนุนทั่วไป เงิน
อุดหนุนส าหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้
พิการและทุพพลภาพ โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทาง
สังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และโครงการสร้างหลักประกัน
ด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลต าบลป่าก่อด า  
(พ.ศ.2561-2565) หน้า 55 ล าดับที่ 1 

      

   
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จ านวน 6,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้ที่ติดเชื้อเอดส์ในเขตเทศบาลต าบล 
ป่าก่อด า จ านวน 12 เดือน 
ตั้งไว้ 6,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนตามวัตถุประสงค์ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0810.16/ว1430 ลง
วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซอ้มแนวทางการตั้ง
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2565 เงินอุดหนุนทั่วไป เงิน
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อุดหนุนส าหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้
พิการและทุพพลภาพ โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทาง
สังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และโครงการสร้างหลักประกัน
ด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลต าบลป่าก่อด า  
(พ.ศ.2561-2565) หน้า 55 ล าดับที่ 3 

   
เงินส ารองจ่าย จ านวน 100,000 บาท 

      

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

      

   
รายจ่ายตามข้อผูกพัน       

    
เงินบ าเหน็จลูกจ้างประจ า จ านวน 124,080 บาท 

      
  - เพ่ือเป็นค่าเงินบ าเหน็จลูกจ้างประจ ารายเดือนของนายรัตน์ ไชย

รัตน์  จ านวน 12 เดือน 
ตั้งไว้ 124,080 บาท บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

      

    
เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) จ านวน 635,997 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 
ส่วนท้องถิ่น (กบท.) 
ตั้งไว้ 635,997 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ที ่มท 0819.2/ว1212 ลงวันที่ 20 เมษายน 2563 

      

    
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลต าบลป่าก่อด า จ านวน 140,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็น เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลต าบล 
ป่าก่อด า ตั้งไว้ 140,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตั้ง
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือสมทบกองทุน  
พ.ศ.2561 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
- เป็นไปตามหนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
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  
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เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลป่าก่อด า จ านวน 200,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
ตั้งไว้ 200,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตั้ง
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือสมทบกองทุน  
พ.ศ.2561 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
- เป็นไปตามตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ ลว 28 มิถุนายน 2549 เรื่องการก าหนดหลักเกณฑ์
เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการและบริหาร
จัดการระบบหลักประกันสุข ภาพในระดับท้องถิ่นหรือระดับพื้นท่ี 

      

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

      
  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบสมาคมสันนิบาตเทศบาล 

แห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.)  
ตั้งไว้ 45,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

      

แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 
งานบริหารทั่วไป รวม 7,927,693 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 5,865,293 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,624,640 บาท 

   
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 695,520 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนของนายกเทศมนตรี  
เดือนละ 27,600 บาท  
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนรองนายกเทศมนตรี  
เดือนละ 15,180 บาท จ านวน 2 คน 
ตั้งไว้ 695,520 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

      

   
ค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก จ านวน 120,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่ง 
นายกเทศมนตรี เดือนละ 4,000 บาท   
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่ง 
รองนายกเทศมนตรี เดือนละ 3,000 บาท จ านวน 2 คน 
ตั้งไว้ 120,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

      

   
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จ านวน 120,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี  
เดือนละ 4,000 บาท   
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษรองนายกเทศมนตรี  
เดือนละ 3,000 บาท จ านวน 2 คน 
ตั้งไว้ 120,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
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ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล 

จ านวน 198,720 บาท 

      

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

      

   
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

จ านวน 1,490,400 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนของประธานสภาเทศบาล  
เดือนละ 15,180 บาท   
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนของรองประธานสภาเทศบาล  
เดือนละ 12,420 บาท   
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนของสมาชิกสภาเทศบาล  
เดือนละ 9,660 บาท จ านวน 10 คน 
ตั้งไว้ 1,490,400 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

      

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 3,240,653 บาท 

   
เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 2,158,493 บาท 

      
  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุง

เงินเดือนพนักงานประจ าปี จ านวน 6 อัตรา ของส านักปลัด 
ตั้งไว้ 2,158,493 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

      

   
เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 186,000 บาท 

      
  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่ง ปลัดเทศบาล หัวหน้า 

ส านักปลัดเทศบาล และหัวหน้าฝ่ายอ านวยการ ของส านักปลัด 
ตั้งไว้ 186,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

      

   
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 812,160 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เงินปรับปรุงค่าตอบแทน
พนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน 5 อัตรา 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป จ านวน 1 อัตรา  
ของส านักปลัด 
ตั้งไว้ 812,160 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

      

   
เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 84,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราว ของพนักงานจ้าง 
ตามภารกิจ จ านวน 5 อัตรา 
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราว ของพนักงานจ้างทั่วไป  
จ านวน 1 อัตรา ของส านักปลัด 
ตั้งไว้ 84,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
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งบด าเนินงาน รวม 1,827,800 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 339,800 บาท 

   
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

จ านวน 100,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ  
ค่าตอบแทนคณะกรรมการต่างๆ  ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการ
เลือกตั้ง เงินรางวัลฯ 
ตั้งไว้ 100,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบ
แทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแก่
พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

      

   
ค่าเช่าบ้าน จ านวน 192,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน เช่าซื้อบ้านพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิ
เบิกได้ตามระเบียบฯ ของส านักปลัด 
ตั้งไว้ 192,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

      

   
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       

    
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า จ านวน 43,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ของพนักงาน
เทศบาล ของส านักปลัด 
ตั้งไว้ 43,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และท่ี
แก้ไขเพ่ิมเติม 

      

    
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหารท้องถิ่น จ านวน 4,800 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ของนายกเทศมนตรี  
ตั้งไว้ 4,800 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และท่ี
แก้ไขเพ่ิมเติม 

      

   
ค่าใช้สอย รวม 746,000 บาท 

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

    
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จ านวน 36,000 บาท 

      
  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ของส านักปลัด 

ตั้งไว้ 36,000 บาทตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
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รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 532,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ ข่าวทาง
วิทยุกระจายเสียงโทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีตามค าพิพากษา 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกัน 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่างๆ 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาอ่ืนๆ 
ตั้งไว้ 10,000 บาท ตั้งจ่ายจากอุดหนุนทั่วไป  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ, ค่าจ้างแรงงาน, ค่าจ้างท าของ  
ของส านักปลัด 
ตั้งไว้ 522,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  

      

   
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 

      

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่นๆ 

      

    
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร จ านวน 50,000 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 50,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม 

      

    
โครงการจัดท าแผนชุมชนแผนพัฒนา 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
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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 าบลป่าก่อ
ด า เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารและ
เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เก่ียวข้อง 
ตั้งไว้ 10,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ. 2559 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม 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 

      

    
โครงการอินเตอร์เน็ตไร้สายเพ่ือประชาชน จ านวน 10,000 บาท 

      
  - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการโครงการอินเตอร์เน็ตไร้สาย

เพ่ือประชาชน 
ตั้งไว้ 10,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

      

   
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 70,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม วัสดุ ครุภัณฑ ์รถยนต์
ส่วนกลาง รถจักรยานยนต์ กล้อง CCTV และวัสดุ ครุภัณฑ์
ต่างๆ ของส านักปลัด 
ตั้งไว้ 70,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
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ค่าวัสดุ รวม 252,000 บาท 

   
วัสดุส านักงาน จ านวน 50,000 บาท 

      

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

      

   
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 5,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ สายไฟฟ้า  
ปลั๊กไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน และวัสดุ
ไฟฟ้าและวิทยุต่างๆ ของส านักปลัดเทศบาล 
ตั้งไว้ 5,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

      

   
วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 30,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด  
ผ้าปูโต๊ะ น้ ายาท าความสะอาด น้ ายาล้างจาน ทิชชู และวัสดุงาน
บ้านงานครัวต่างๆ ของส านักปลัดเทศบาล 
ตั้งไว้ 30,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

      

   
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 20,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่  
หัวเทียน ไขขวง แม่แรง กระจกโค้งมน สัญญาณไฟกระพริบ 
สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร ยางรถยนต์ ฟิลม์กรองแสง เพลา  
น้ ามันเบรก และวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่างๆ ของส านัก
ปลัดเทศบาล 
ตั้งไว้ 20,000 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 20,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น  
แอลกอฮอล์ น้ ายาต่างๆ ถุงมือ เปลหามคนไข้ เครื่องนึ่ง เครื่องมือ
วิทยาศาสตร์ และวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ต่างๆ  
ของส านักปลัดเทศบาล 
ตั้งไว้ 20,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 2,000 บาท 

      

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

      

   
วัสดุเครื่องแต่งกาย จ านวน 10,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น ถุงมือ ถุง
เท้า รองเท้าบู๊ต เสื้อ เสื้อกันฝน และวัสดุอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง และ
วัสดุเครื่องแต่งกายต่างๆ ของส านักปลัดเทศบาล 
ตั้งไว้ 10,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

      

   
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 15,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ส าหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์  
ตลับผงหมึกส าหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แป้นพิมพ์ เมาส์  
และวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ ของส านักปลัดเทศบาล 
ตั้งไว้ 15,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

      

   
ค่าสาธารณูปโภค รวม 490,000 บาท 

   
ค่าไฟฟ้า จ านวน 400,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของส านักงานเทศบาลต าบลป่าก่อ
ด า , ศูนย์ ศตส.อปพร. เทศบาลต าบลป่าก่อด า, ตลาดกลาง
เทศบาลต าบลป่าก่อด า, ศูนย์บริการประชาชน กล้อง CCTV ฯลฯ 
ตั้งไว้ 400,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

      

   
ค่าบริการโทรศัพท์ จ านวน 20,000 บาท 

      
  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับโทรศัพท์ใน

ส านักงาน ของส านักปลัดเทศบาล 
ตั้งไว้ 20,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

      

   
ค่าบริการไปรษณีย์ จ านวน 40,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตรา
ไปรษณียากร ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์  
หรือบริการไปรษณีย์อ่ืนๆ 
ตั้งไว้ 40,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

      

   
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จ านวน 30,000 บาท 

      

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

      

  
งบลงทุน รวม 156,600 บาท 
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ค่าครุภัณฑ ์ รวม 156,600 บาท 

   
ครุภัณฑ์ส านักงาน       

    
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน จ านวน 129,600 บาท 

      

  -เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ พร้อมติดตั้ง
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด 24,000 บีที
ยู ราคา 32,400 บาท ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ กอง
มาตรฐานงบประมาณ 1 ส านัก
งบประมาณ ธันวาคม 2563 (หน้าที่ 23, 80-
81) จ านวน 4 เครื่อง  
ตั้งไว้ 129,600 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

      

    
เครื่องอ่านบัตรอเนกประสงค์ จ านวน 5,000 บาท 

      

  - เพ่ือใช้ในการจัดซื้อเครื่องอ่านบัตรอเนกประสงค์ ส าหรับใช้งาน
ของเทศบาลต าบลป่าก่อด า เช่น ส านักปลัด กองคลัง กอง
ช่าง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองการศึกษา ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลต าบลป่าก่อด า และโรงเรียนเทศบาล ๑  
(ป่าก่อด า) จ านวน 7 เครื่อง 
ตั้งไว้ 5,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

      

   
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์       

    
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กส าหรับงานประมวลผล จ านวน 22,000 บาท 

      

  - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับ
งานประมวลผล ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการ
จัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน
พฤษภาคม 2563 (หน้า 6 ข้อ 12) 
ตั้งไว้ 22,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

      

  
งบเงินอุดหนุน รวม 67,000 บาท 

   
เงินอุดหนุน รวม 67,000 บาท 

   
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       

    
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) ในพ้ืนที่อ าเภอแม่ลาว 

จ านวน 20,000 บาท 

      

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

    

โครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและถวายสดุดีเนื่องในวโรกาสวัน
คล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (งานทาน
หาแม่ฟ้าหลวง) 

จ านวน 2,500 บาท 

      

  - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและ
ถวายสดุดี เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระศรี
นครินทราบรมราชชนนี (งานทานหาแม่ฟ้าหลวง) อุดหนุนที่ท า
การปกครองอ 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 

      

    

โครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและถวายสดุดีเนื่องในวันคล้ายวัน
พระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (งานพิธีไหว้สา
แม่ฟ้าหลวง) 

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 

      

    

โครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและถวายสดุดี เนื่องในวโรกาสวัน
เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในรัชกาลที่ 9 

จ านวน 5,000 บาท 

      

  - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและ
ถวายสดุดี เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ใน
รัชกาลที ่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 
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โครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและถวายสดุดี เนื่องในวโรกาสวัน
เฉลิมพระชนม์พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี 

จ านวน 5,000 บาท 

      

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

      

    
โครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและถวายสดุดีเนื่องในวันพ่อ
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 

      

  - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดกิจกรรมวันปิย
มหาราช 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 
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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 

      

    
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 

      

  
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 

      

 
งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 415,020 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 346,020 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 346,020 บาท 

   
เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 346,020 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุง
เงินเดือนพนักงาน จ านวน 1 อัตรา ของงานวิเคราะห์นโยบายและ
แผน 
ตั้งไว้ 346,020 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
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งบด าเนินงาน รวม 69,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 69,000 บาท 

   
ค่าเช่าบ้าน จ านวน 60,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน เช่าซื้อบ้านพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิ
เบิกได้ตามระเบียบฯ  
ตั้งไว้ 60,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

      

   
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       

    
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า จ านวน 9,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ของพนักงาน
เทศบาล งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ตั้งไว้ 9,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และท่ี
แก้ไขเพ่ิมเติม 

      

 
งานบริหารงานคลัง รวม 2,396,170 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 1,762,970 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,762,970 บาท 

   
เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 919,020 บาท 

      
  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุง

เงินเดือนพนักงานประจ าปี จ านวน 5 อัตรา ของกองคลัง  
ตั้งไว้ 919,020 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

      

   
เงินเพ่ิมต่างๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 330 บาท 

      
  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน

ท้องถิ่น จ านวน 1 อัตรา ตั้งไว้ 330 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
      

   
เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 18,000 บาท 

      
  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองคลัง หัวหน้า

ฝ่ายบริหารงานคลัง ของกองคลัง ตั้งไว้ 18,000 บาท ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ 

      

   
ค่าจ้างลูกจ้างประจ า จ านวน 238,560 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจ า เงินปรับปรุงค่าจ้าง
ประจ า จ านวน 1 อัตรา ของกองคลัง 
ตั้งไว้ 238,560 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 527,060 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เงินปรับปรุงค่าตอบแทน
พนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน 3 อัตรา 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป จ านวน 1 อัตรา  
ของกองคลัง ตั้งไว้ 527,060 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

      

   
เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 60,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราว ของพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ จ านวน 3 อัตรา 
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราว ของพนักงานจ้างทั่วไป  
จ านวน 1 อัตรา ของกองคลัง  
ตั้งไว้ 60,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

      

  
งบด าเนินงาน รวม 618,200 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 124,200 บาท 

   
ค่าเช่าบ้าน จ านวน 120,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน เช่าซื้อบ้านพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิ
เบิกได้ตามระเบียบฯ ของกองคลัง ตั้งไว้ 120,000 บาท ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

      

   
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       

    
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า จ านวน 4,200 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ของพนักงาน
เทศบาล ของกองคลัง ตั้งไว้ 4,200 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และท่ี
แก้ไขเพ่ิมเติม 

      

   
ค่าใช้สอย รวม 445,000 บาท 

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

    
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จ านวน 36,000 บาท 

      
  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ของกองคลัง 

ตั้งไว้ 36,000 บาทตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
      

    
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 324,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ ข่าวทางวิทยุ 
กระจายเสียงโทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีตาม
ค าพิพากษา 
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- เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันภัยและ พรบ. รถยนต์ส่วนกลาง  
รถจักรยานยนต์ 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาท าป้ายประชาสัมพันธ์ 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาอ่ืนๆ 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ, ค่าจ้างแรงงาน, ค่าจ้างท าของ  
ของกองคลัง 
ตั้งไว้ 324,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงนิรายได้ 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่นๆ 

      

    
ค่าเงินรางวัลในคดีจับกุมผู้กระท าความผิดตามกฎหมายจราจรทางบก
พ.ศ. 2534 

จ านวน 50,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าเงินรางวัลในคดีจับกุมผู้กระท าความผิดตาม
กฎหมายจราจรทางบก พ.ศ. 2534  
ตั้งไว้ 50,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินรางวัล
ในคดีจับกุมผู้กระท าผิดตามกฎหมายจราจรทางบก. พ.ศ.2534 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

      

    
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร จ านวน 10,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่า
เช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วน
พิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เกี่ยวกับการ ฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ของ
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง ของกองคลัง 
ตั้งไว้ 10,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

      

    
โครงการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของเทศบาลต าบล
ป่าก่อด า 

จ านวน 10,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการจัดท าแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินของเทศบาลต าบลป่าก่อด า ประจ าปี
งบประมาณ 2565 ตั้งไว้ 10,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ. 2559 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลต าบลป่าก่อด า  
(พ.ศ.2561-2565) หน้า 21 ล าดับที่ 1 
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โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ จ านวน 5,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
จัดเก็บรายได้ ประจ าปีงบประมาณ 2565  
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 ์  

รถจักรยานยนต์ และวัสดุ ครุภัณฑ์ต่างๆ 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 

      

   
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 
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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 12,000 บาท 

   
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จ านวน 12,000 บาท 

      
  - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้อินเตอร์ เน็ต (INTERNET) ค่า

เช่าพ้ืนที่เว็บไซด์ ค่าสื่อสารอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง ของกองคลัง 
ตั้งไว้ 12,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

      

  
งบลงทุน รวม 15,000 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ ์ รวม 15,000 บาท 

   
ครุภัณฑ์ส านักงาน       

    
โต๊ะเหล็กขนาด 4 ฟุต พร้อมเก้าอ้ี จ านวน 15,000 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อโต๊ะส านักงานชนิด
เหล็ก ขนาด 4 ฟุต พร้อมเก้าอ้ี ส าหรับใช้ในกอง
คลัง จ านวน 2 ชุด (ครุภัณฑ์นอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ / สืบ
ราคาตามท้องตลาด)  
ตั้งไว้ 15,000 บาท  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  

      

 
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 365,200 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 271,200 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 271,200 บาท 

   
เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 271,200 บาท 

      
  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุง

เงินเดือนพนักงาน จ านวน 1 อัตรา ของหน่วยตรวจสอบภายใน 
ตั้งไว้ 271,200 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

      

  
งบด าเนินงาน รวม 94,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 73,000 บาท 

   
ค่าเช่าบ้าน จ านวน 48,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน เช่าซื้อบ้านพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิ
เบิกได้ตามระเบียบฯ ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
ตั้งไว้ 48,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       

    
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า จ านวน 25,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ของพนักงาน
เทศบาล หน่วยงานตรวจสอบภายใน 
ตั้งไว้ 25,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และท่ี
แก้ไขเพ่ิมเติม 

      

   
ค่าใช้สอย รวม 12,000 บาท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่นๆ 

      

    
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร จ านวน 10,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่า
เช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วน
พิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เกี่ยวกับการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดู
งาน พนักงานเทศบาล ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
ตั้งไว้ 10,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557  

      

   
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 2,000 บาท 

      
  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม วัสดุ ครุภัณฑ ์และ

วัสดุ ครุภัณฑ์ต่างๆ ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
ตั้งไว้ 2,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

      

   
ค่าวัสดุ รวม 9,000 บาท 

   
วัสดุส านักงาน จ านวน 7,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
วัสดุ ส านักงาน เช่น กระดาษ ปากกา คลิป ลวดเย็บ
กระดาษ กาว แฟ้ม น้ าดื่มส าหรับบริการประชาชน และวัสดุ
ส านักงานต่างๆ ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
ตั้งไว้ 7,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 2,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ส าหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับ
ผงหมึกส าหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แป้นพิมพ์ เมาส์ และวัสดุ
คอมพิวเตอร์ต่างๆ  
ตั้งไว้ 2,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

      

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 140,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 140,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 140,000 บาท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่นๆ 

      

    
ค่าตอบแทนอปพร. จ านวน 10,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนส าหรับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือนในการปฏิบัติตามค าสั่งที่ได้รับมอบหมายเกี่ยวกับโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
ตั้งไว้ 10,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

      

    
โครงการจัดงานวันอปพร.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 

      

    
โครงการฝึกอบรมและซ้อมแผนอปพร.เทศบาลต าบลป่าก่อด า จ านวน 20,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมและซ้อมแผน  
อปพร.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 27 ล าดับที่ 15 
 

      



~ 31 ~ 
 

    
โครงการอบรมอปพร. (รุ่นจัดตั้งใหม่) จ านวน 105,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรม อปพร. (รุ่นจัดตั้ง
ใหม่) เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารและ
เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เก่ียวข้อง 
ตั้งไว้ 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 

      

 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 862,600 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 600,600 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 600,600 บาท 

   
เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 360,600 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุง
เงินเดือนพนักงาน จ านวน 1 อัตรา ของงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 
ตั้งไว้ 360,600 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

      

   
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 216,000 บาท 

      
  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

ทั่วไป จ านวน 2 อัตรา ของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ตั้งไว้ 216,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

      

   
เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 24,000 บาท 

      
  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราว ของพนักงานจ้าง 

ทั่วไป จ านวน 2 อัตรา ของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ตั้งไว้ 24,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

      

  
งบด าเนินงาน รวม 117,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 48,000 บาท 

   
ค่าเช่าบ้าน จ านวน 48,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน เช่าซื้อบ้านพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิ
เบิกได้ตามระเบียบฯ ของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ตั้งไว้ 48,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
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ค่าวัสดุ รวม 69,000 บาท 

   
วัสดุเครื่องดับเพลิง จ านวน 69,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง เช่น สายส่งน้ า, สาย
ดับเพลิง, หัวฉีดดับเพลิง, ถังดับเพลิง ฯลฯ และวัสดุเกี่ยวกับเครื่อง
ดับเพลิงต่างๆ  
ตั้งไว้ 69,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

      

  
งบลงทุน รวม 95,000 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ ์ รวม 95,000 บาท 

   
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง       

    
สัญญาณไฟฉุกเฉินประจ ารถกู้ชีพ จ านวน 30,000 บาท 

      
  -เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อพร้อมติดตั้งสัญญาณไฟ

ฉุกเฉิน ประจ ารถกู้ชีพ 
ตั้งไว้ 30,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

      

   
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์       

    
เปลพยาบาลประจ ารถกู้ชีพ จ านวน 65,000 บาท 

      
  - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเปลพยาบาลประจ ารถกู้ชีพ 

ตั้งไว้ 65,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
      

  
งบเงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท 

   
เงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท 

   
เงินอุดหนุนส่วนราชการ       

    
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
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วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลต าบลป่าก่อด า  
(พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติมครั้งที่ 3 หน้า 3 ล าดับที่ 5 

 
งานจราจร รวม 64,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 54,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 54,000 บาท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่นๆ 

      

    
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ จ านวน 17,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ เช่น ค่าตอบแทนพนักงาน
เทศบาล ค่าตอบแทนอปพร. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เก่ียวข้อง 
ตั้งไว้ 17,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ. 2559 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลต าบลป่าก่อด า  
(พ.ศ.2561-2565) แก้ไขและเพ่ิมเติม ครั้งที่ 5 หน้า 11 ล าดับ
ที ่1 

      

    
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ จ านวน 17,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ เช่น ค่าตอบแทนพนักงาน
เทศบาล ค่าตอบแทนอปพร. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เก่ียวข้อง 
ตั้งไว้ 17,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ. 2559 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลต าบลป่าก่อด า  
(พ.ศ.2561-2565) แก้ไขและเพ่ิมเติม ครั้งที่ 5 หน้า 11 ล าดับ
ที ่2 

      

    
โครงการอบรมวินัยจราจรภายในเขตเทศบาล จ านวน 20,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมวินัยจราจรภายในเขต
เทศบาล เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารและ
เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เก่ียวข้อง 
ตั้งไว้ 20,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
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จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ. 2559 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลต าบลป่าก่อด า  
(พ.ศ.2561-2565) หน้า 27 ล าดับที่ 11 

  
งบเงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท 

   
เงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท 

   
เงินอุดหนุนส่วนราชการ       

    
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการซ้อมแผนเตรียมรับอุบัติเหตุหมู่และสา
ธารณภัยอ าเภอแม่ลาว 

จ านวน 10,000 บาท 

      

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

      

แผนงานการศึกษา 

 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 6,514,210 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 1,308,960 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,308,960 บาท 

   
เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 965,760 บาท 

      
  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุง

เงินเดือนประจ าปี จ านวน 3 อัตรา ของกองการศึกษา   
ตั้งไว้ 965,760 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  

      

   
เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000 บาท 

      
  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งผู้อ านวยการกองการศึกษา  

ตั้งไว้  42,000 บาท  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
      

   
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 253,200 บาท 

      
  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน 2 อัตรา  

ของกองการศึกษา  
ตั้งไว้ 253,200  บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  

      

   
เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 48,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราว ของพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ จ านวน 2 อัตรา ของกองการศึกษา  
ตั้งไว้ 48,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
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งบด าเนินงาน รวม 4,731,500 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 128,000 บาท 

   
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

จ านวน 20,000 บาท 

      
  - เพ่ือจ่ายเป็นประโยชน์ค่าตอบแทนอ่ืนอันเป็นกรณีพิเศษ 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการต่างๆ  
ตั้งไว้ 20,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน 

      

   
ค่าเช่าบ้าน จ านวน 108,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 4,034,000 บาท 

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

    
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จ านวน 36,000 บาท 

      
  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ของกองการศึกษา 

ตั้งไว้ 36,000 บาทตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
      

    
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 3,898,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  
- เพ่ือจ่าเป็นค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ ข่าวทาง
วิทยุกระจายเสียงโทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกัน,พรบ.ส าหรับรถจักรยานยนต์  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่างๆ 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการซ่อมแซมอาคารสถานที่ 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาอ่ืนๆ 
ตั้งไว้ 100,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ, ค่าจ้างแรงงาน, ค่าจ้างท าของ  
ของกองการศึกษา, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลป่าก่อด า
, โรงเรียนเทศบาล ๑ (ป่าก่อด า)   
ตั้งไว้ 3,798,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  

      

   
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จ านวน 20,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่ารับรอง (รายจ่ายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรอง
ของเทศบาล) พิธีเปิดอาคารต่างๆ ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐ
พิธี ประชุมผู้ปกครอง เด็กนักเรียน และประชุมคณะกรรมการ
ต่างๆ เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าใช้จ่ายที่
เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรอง รวมทั้งค่าบริการ และค่าใช้จ่าย
อ่ืนๆ ค่าพวงมาลา ค่าถวายอาหารพระ และค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้อง  
ตั้งไว้ 20,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่นๆ 

      

    
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร จ านวน 10,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่า
เช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วน
พิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เกี่ยวกับการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ของ
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง ของกองการศึกษา 
ตั้งไว้ 10,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม 

      

    
โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลต าบลป่าก่อด า จ านวน 30,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาล
ต าบลป่าก่อด า เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง   
ตั้งไว้ 30,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน
กีฬาของ อปท. พ.ศ.2559 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลต าบลป่าก่อด า  
(พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 47 ล าดับที่ 56 

      

   
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 40,000 บาท 

      

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

      

   
ค่าวัสดุ รวม 147,500 บาท 

   
วัสดุส านักงาน จ านวน 30,000 บาท 

      

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

      

   
วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 20,000 บาท 

      
  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น  แปรง ไม้

กวาด ผ้าปูโต๊ะ น้ ายาท าความสะอาด น้ ายาล้างจาน ทิชชู และ
วัสดุงานบ้านงานครัวต่างๆ ของกองการศึกษา  
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ตั้งไว้ 20,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

   
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 10,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและ
ขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ หัวเทียน ไขขวง แม่แรง กระจกโค้ง
มน สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร ยาง
ยนต์ ฟิล์มกรองแสง เพลา น้ ามันเบรก และวัสดุยานพาหนะและ
ขนส่งต่างๆ ของกองการศึกษา  
ตั้งไว้ 10,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

      

   
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 50,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ ามัน
ดีเซล น้ ามันเบนซิน น้ ามันจารบี น้ ามันเครื่อง ส าหรับรถยนต์
ส่วนกลาง รถมอเตอร์ไซด์ เครื่องตัดหญ้า เครื่องพ่นหมอก
ควัน และวัสดุเชื้อเพลิง และหล่อลื่นต่างๆ ของกอง
การศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๑ (ป่าก่อด า) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบล 
ป่าก่อด า  
ตั้งไว้ 50,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  

      

   
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จ านวน 10,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์ เช่น แอลกอฮอล์ และน้ ายาต่างๆ ถุงมือ เปลหาม
คนไข้ เครื่องนึ่ง เครื่องมือวิทยาศาสตร์ และวัสดุวิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์ต่างๆ  ของกองการศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๑  
(ป่าก่อด า) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลป่าก่อด า  
ตั้งไว้ 10,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

      

   
วัสดุการเกษตร จ านวน 5,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น สารเคมีก าจัด
ศัตรูพืช กากน้ าตาล และสารเคมรอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง และวัสดุ
การเกษตรต่างๆ ของกองการศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๑  
(ป่าก่อด า) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลต 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  
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 20,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ต่าง  เช่น อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ส าหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับ
ผงหมึก ส าหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แป้นพิมพ์ เมาส์ และวัสดุ
คอมพิวเตอร์ต่างๆ ของกองการศึกษา  
ตั้งไว้ 20,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  

      

   
ค่าสาธารณูปโภค รวม 422,000 บาท 

   
ค่าไฟฟ้า จ านวน 400,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าส าหรับโรงเรียนเทศบาล ๑ (ป่าก่อด า)  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลป่าก่อด า สนามกีฬาเทศบาล 
ต าบลป่าก่อด า และไฟฟ้าระบบน้ าประปา  
ตั้งไว้ 400,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

      

   
ค่าบริการโทรศัพท์ จ านวน 12,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับโทรศัพท์ของ
ส านักงาน ของกองการศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๑ (ป่าก่อด า)  
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลต าบลป่าก่อด า   
ตั้งไว้ 12,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  

      

   
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จ านวน 10,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้
อินเตอร์เน็ต (INTERNET) ค่าเช่าพ้ืนที่เว็บไซต์ ค่าสื่อสารอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้อง ของกองการศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๑ (ป่าก่อด า) และ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลป่าก่อด า  
ตั้งไว้ 10,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

      

  
งบลงทุน รวม 54,750 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ ์ รวม 54,750 บาท 

   
ครุภัณฑ์การศึกษา       

    
โต๊ะนักเรียนพร้อมเก้าอ้ีชนิดไม้ยางพารา จ านวน 54,750 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะนักเรียนพร้อมเก้าอ้ี ชนิดไม้
ยางพารา ขนาดกว้างไม่น้อย 60 ซม. ลึกไม่น้อยกว่า 40 ซม.  
สูงไม่น้อยกว่า 76 ซม. วัสดุโครงสร้างโต๊ะเก้าอ้ีนักเรียนเป็น 
ไม้ยางพารา (ครุภัณฑ์นอกบัญชีมาตรฐาน ครุภัณฑ์สืบราคาตาม 
ท้องตลาด) จ านวน 25 ชุด  
ตั้งไว้ 54,750 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  
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งบเงินอุดหนุน รวม 419,000 บาท 

   
เงินอุดหนุน รวม 419,000 บาท 

   
เงินอุดหนุนส่วนราชการ       

    
โครงการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติดโรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อด า จ านวน 10,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด
โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อด า  อุดหนุนโรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อด า 
ตั้งไว้ 10,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 42 ล าดับที่ 11    

      

    
โครงการดนตรีสากลมีชีวิตโรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อด า จ านวน 10,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการดนตรีสากลมีชีวิตโยธวาทิตป่าก่อ
ด า อุดหนุนโรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อด า  
ตั้งไว้ 10,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(พ.ศ.2561 - 2565)  หน้าที่ 51 ล าดับที่ 79 

      

    
โครงการอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อด า จ านวน 399,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียน
ชุมชนบ้านป่าก่อด า  อุดหนุนโรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อด า 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนตามวัตุประสงค์ 399,000 บาท 
- เป็นไปตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที ่มท 0816.2/ว
3924 ลว 8 กรกฎาคม 2564  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(พ.ศ.2561 - 2565)  หน้าที่ 50 ล าดับที่ 76 

      

 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 14,252,227 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 7,487,160 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 7,487,160 บาท 

   
เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 5,035,560 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจ าปี จ านวน 14 อัตรา ของโรงเรียนเทศบาล ๑  
(ป่าก่อด า) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลป่าก่อด า   
ตั้งไว้ 5,035,560 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนตามวัตถุประสงค์  
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เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 957,600 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา  
โรงเรียนเทศบาล ๑ (ป่าก่อด า) และค่าวิทยฐานะ พร้อม
ค่าตอบแทนรายเดือนของครู จ านวน  14 อัตรา กองการศึกษา  
ตั้งไว้ 957,600 บาท ตั้งจ่ายจากเงินตามวัตถุประสงค์ 

      

   
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 1,434,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน 7 อัตรา  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างทั่วไป จ านวน 1 อัตรา  
ตั้งไว้ 1,434,000 บาท ตั้งจ่ายจ่ายเงิน
รายได้ 1,206,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนตาม
วัตถุประสงค์  228,000  บาท 

      

   
เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 60,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราว ของพนักงานจ้าง 
ตามภารกิจ  จ านวน 2 อัตรา   
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราว ของพนักงานจ้าง 
ทั่วไป จ านวน 1 อัตรา ของกองการศึกษา 
ตั้งไว้ 60,000 บาท ตั้งจ่ายจ่ายเงินรายได้ 24,000 บาท ตั้งจ่าย
จากเงินอุดหนุนตามวัตถุประสงค์  36,000 บาท  

      

  
งบด าเนินงาน รวม 6,685,067 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 36,000 บาท 

   
ค่าเช่าบ้าน จ านวน 36,000 บาท 

      
  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน เช่าซื้อบ้านของพนักงานครู ซึ่งมีสิทธิเบิก

ได้ตามระเบียบ ฯ  
ตั้งไว้ 36,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินตามวัตถุประสงค์  

      

   
ค่าใช้สอย รวม 5,209,135 บาท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่นๆ 

      

    
ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโรงเรียนเทศบาล ๑ (ป่าก่อด า) จ านวน 314,080 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โรงเรียน
เทศบาล ๑ (ป่าก่อด า)  
ตั้งไว้ 314,080 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนตามวัตถุประสงค์   
- เป็นไปตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที ่มท 0816.2/ว3924  
ลว 8 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไป ด้านการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(พ.ศ.2561 - 2565)  เพ่ิมเติมครั้งที่ 3 หน้าที่ 5 ล าดับที่ 4 
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ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 16,770 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลป่าก่อด า  
ตั้งไว้ 16,770 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนตามวัตถุประสงค์  
- เป็นไปตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที ่มท 0816.2/ว3924  
ลว 8 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไป ด้านการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(พ.ศ.2561 - 2565)  เพ่ิมเติมครั้งที่ 3 หน้าที่ 5 ล าดับที่ 5 

      

    
ค่าเครื่องแบบนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 7,800 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าเครื่องแบบนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลป่าก่อด า  
ตั้งไว้  7,800 บาท ตั้งจ่ายเงินอุดหนุนตามวัตถุประสงค์  
- เป็นไปตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที ่มท 0816.2/ว3924  
ลว 8 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไป ด้านการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(พ.ศ.2561 - 2565)  เพ่ิมเติมครั้งที่ 3 หน้าที่ 6 ล าดับที่ 11 

      

    
ค่าเครื่องแบบนักเรียนโรงเรียนเทศบาล๑ (ป่าก่อด า) จ านวน 216,930 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าเครื่องแบบนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๑  
(ป่าก่อด า)  
ตั้งไว้ 216,930 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนตามวัตถุประสงค์   
- เป็นไปตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที ่มท 0816.2/ว3924  
ลว 8 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไป ด้านการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(พ.ศ.2561 - 2565)  เพ่ิมเติมครั้งที่ 3 หน้าที่ 6 ล าดับที่ 10 

      

    
ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) โรงเรียนเทศบาล ๑ (ป่าก่อด า) จ านวน 1,244,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าจัดการเรียนการสอน (ราย
หัว)  โรงเรียนเทศบาล ๑ (ป่าก่อด า)  
ตั้งไว้ 1,244,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนตาม
วัตถุประสงค์   
- เป็นไปตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที ่มท 0816.2/ว3924  
ลว 8 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไป ด้านการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
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- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(พ.ศ.2561 - 2565)  เพ่ิมเติมครั้งที่ 3 หน้าที่ 6 ล าดับที่ 6 

    
ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล
ป่าก่อด า 

จ านวน 66,300 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลป่าก่อด า  
ตั้งไว้ 66,300 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนตามวัตถุประสงค์   
- เป็นไปตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที ่มท 0816.2/ว3924  
ลว 8 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไป ด้านการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติมครั้งที่ 3 หน้าที่ 6 ล าดับที่ 7 

      

    
ค่าเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตความเร็วสูงโรงเรียนเทศบาล๑ (ป่าก่อด า) จ านวน 16,800 บาท 

      

  - ค่าเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตความเร็วสูงโรงเรียนเทศบาล ๑  
(ป่าก่อด า) 
(1) ระบบ Asymmetric Digital Subscriber Line: ADSL จ านว
น 9,600 บาท 
(2) ระบบ Wireless Fidelity: Wi-Fi จ านวน 7,200 บาท 
ตั้งไว้ 16,800 บาท  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนตามวัตถุประสงค์ 
- เป็นไปตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที ่มท 0816.2/ว3924  
ลว 8 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไป ด้านการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติมครั้งที่ 3 หน้า 7 ล าดับที่ 16 

      

    
ค่าปัจจัยพื้นฐานส าหรับนักเรียนยากจนโรงเรียนเทศบาล ๑ (ป่าก่อ
ด า) 

จ านวน 180,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าปัจจัยพื้นฐานส าหรับนักเรียน 
ยากจน โรงเรียนเทศบาล ๑ (ป่าก่อด า)  
ตั้งไว้ 180,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนตามวัตถุประสงค์ 
- เป็นไปตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที ่มท 0816.2/ว3924  
ลว 8 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไป ด้านการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(พ.ศ.2561 - 2565)  เพ่ิมเติมครั้งที่ 3 หน้า 7 ล าดับที่ 15 
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ค่าหนังสือเรียนโรงเรียนเทศบาล ๑ (ป่าก่อด า) จ านวน 359,450 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าหนังสือเรียน โรงเรียนเทศบาล ๑  
(ป่าก่อด า)  
ตั้งไว้ 359,450 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนตามวัตถุประสงค์   
- เป็นไปตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที ่มท 0816.2/ว3924  
ลว 8 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไป ด้านการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติมครั้งที่ 3 หน้าที่ 6 ล าดับที่ 8 

      

    
ค่าหนังสือเรยีนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 7,800 บาท 

      

   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าหนังสือเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลป่าก่อด า  
ตั้งไว้ 7,800 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนตามวัตถุประสงค์   
- เป็นไปตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที ่มท 0816.2/ว3924  
ลว 8 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไป ด้านการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติมครั้งที่ 3 หน้า 6 ล าดับที่ 9 

      

    
ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลป่า
ก่อด า 

จ านวน 200,655 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลต าบลป่าก่อด า   
ตั้งไว้ 200,655 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนตามวัตถุประสงค์  
- เป็นไปตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที ่มท 0816.2/ว3924  
ลว 8 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไป ด้านการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติมครั้งที่ 3 หน้า 5 ล าดับที่ 1 

      

    
ค่าอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนเทศบาล๑ (ป่าก่อด า) จ านวน 2,297,400 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียน
เทศบาล ๑ (ป่าก่อด า)  
ตั้งไว้ 2,297,400 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนตามวัตถุประสงค์  
- เป็นไปตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที ่มท 0816.2/ว3924  
ลว 8 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไป ด้านการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
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- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(พ.ศ.2561 - 2565)  เพ่ิมเติมครั้งที่ 3 หน้าที่ 5 ล าดับที่ 2 

    
ค่าอุปกรณ์การเรียนโรงเรียนเทศบาล ๑ (ป่าก่อด า) จ านวน 207,350 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าอุปกรณ์การเรียน โรงเรียนเทศบาล ๑  
(ป่าก่อด า)  
ตั้งไว้ 207,350 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนตามวัตถุประสงค์   
- เป็นไปตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที ่มท 0816.2/ว3924  
ลว 8 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไป ด้านการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.
2561 - 2565) เพ่ิมเติมครั้งที่ 3 หน้า 6 ล าดับที่ 12 

      

    
ค่าอุปกรณ์การเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 11,800 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าอุปกรณ์การเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลป่าก่อด า  
ตั้งไว้  11,800 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนตามวัตถุประสงค์ 
- เป็นไปตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที ่มท 0816.2/ว
3924 ลว 8 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไป ด้านการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติมครั้งที่ 3 หน้า 6 ล าดับที่ 13 

      

    
โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ จ านวน 10,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทาง
วิชาการระดับท้องถิ่น, ระดับอ าเภอ, ระดับจังหวัด
, ระดับประเทศ ของโรงเรียนเทศบาล ๑ (ป่าก่อ
ด า), ศพด. เทศบาลต าบลป่าก่อด า, โรงเรียนผู้สูงอายุ เทศบาล
ต าบลป่าก่อด า เช่น ค่าวิทยากร ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง  ต้ัง
ไว้ 10,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
ของ อปท. พ.ศ.2559 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 42 ล าดับที่ 10 

      

    
โครงการวันเด็กแห่งชาติ จ านวน 27,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารและ
เครื่องดื่มและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง   
ตั้งไว้ 27,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
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- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัด การแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
ของ อปท. พ.ศ.2559 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 43 ล าดับที่ 20 

    
โครงการศูนย์สามวัยเทิดไท้องค์ราชัน จ านวน 20,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการศูนย์สามวัยเทิดไท้องค์ราชัน
ของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง  
ตั้งไว้ 20,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
ของ อปท. พ.ศ.2559 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 47 ล าดับที่ 54 

      

    
โครงการหนูน้อยเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 5,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการหนูน้อยเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง  
ตั้งไว้ 5,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
ของ อปท. พ.ศ.2559 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 50 ล าดับที่ 73 

      

   
ค่าวัสดุ รวม 1,439,932 บาท 

   
วัสดุส านักงาน จ านวน 20,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ
ส านักงาน เช่น กระดาษ ปากกา คลิป ลวดเย็บ
กระดาษ กาว แฟ้ม น้ าดื่มส าหรับบริการประชาชน และวัสดุ
ส านักงานต่างๆ ของโรงเรียนเทศบาล ๑ (ป่าก่อด า)  
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลป่าก่อด า  
ตั้งไว้ 20,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  

      

   
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 10,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและ
วิทยุ เช่น ฟิวส์ สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า หลอดไฟ  ไมโครโฟน ขาตั้ง
ไมโครโฟน และวัสดุไฟฟ้าและวิทยุต่างๆ ของโรงเรียน
เทศบาล ๑ (ป่าก่อด า) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลป่า
ก่อด า  
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ตั้งไว้ 10,000 บาท  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  

   
วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 1,334,932 บาท 

  
 

  

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้
กวาด ผ้าปูโต๊ะ น้ ายาท าความสะอาด น้ ายาล้างจาน ทิชชู และ
วัสดุงานบ้านงานครัวต่างๆ ของโรงเรียนเทศบาล ๑  
(ป่าก่อด า) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลป่าก่อด า  
ตั้งไว้ 30,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลป่าก่อด า   
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนเทศบาล ๑  
(ป่าก่อด า)   
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อด า  
ตั้งไว้ 1,304,932 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนตามวัตถุประสงค์ 
รวมตั้งไว้ 1,334,932 บาท   
- เป็นไปตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที ่มท 0816.2/ว3924  
ลว 8 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไป ด้านการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

      

   
วัสดุก่อสร้าง จ านวน 20,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ปูนซิ
เมนต์ ไม้ โลหะ เหล็กเส้น และวัสดุก่อสร้างต่างๆ ของโรงเรียน
เทศบาล ๑ (ป่าก่อด า) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลป่า
ก่อด า  
ตั้งไว้ 20,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  

      

   
วัสดุกีฬา จ านวน 15,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุกีฬา  เช่น ลูกฟุตบอล ตะกร้อ นาฬิกา
จับเวลาและวัสดุกีฬาต่างๆ ของโรงเรียนเทศบาล ๑  
(ป่าก่อด า) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลป่าก่อด า  
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 
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วัสดุการศึกษา จ านวน 20,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการศึกษา เช่น หุ่น แบบจ าลอง สื่อ
การเรียนการสอน ค่าโปสเตอร์การเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ คู่มือการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของครู  และ
วัสดุการศึกษาต่างๆของโรงเรียนเทศบาล ๑ (ป่าก่อด า) และศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  
ตั้งไว้ 20,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  

      

  
งบลงทุน รวม 80,000 บาท 

   
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 80,000 บาท 

   
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ       

    
โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซมสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา จ านวน 80,000 บาท 

      
  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม สนาม

เด็กเล่นสร้างปัญญา 
ตั้งไว้ 80,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

      

แผนงานสาธารณสุข 

 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 2,779,094 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 1,403,094 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,403,094 บาท 

   
เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 239,520 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุง
เงินเดือนพนักงานประจ าปี จ านวน 2 อัตรา ของกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 
ตั้งไว้ 239,520 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

      

   
เงินเพ่ิมต่างๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 12,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมพิเศษส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษ 
ของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข (พตส.) ของกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 
ตั้งไว้ 12,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

      

   
ค่าจ้างลูกจ้างประจ า จ านวน 282,300 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจ า เงินปรับปรุงค่าจ้าง
ประจ า และเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราว จ านวน 1 อัตรา ของกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
ตั้งไว้ 282,300 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 816,174 บาท 

      

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

      

   
เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 53,100 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราว ของพนักงานจ้าง 
ตามภารกิจ จ านวน 4 อัตรา 
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราว ของพนักงานจ้าง 
ทั่วไป จ านวน 2 อัตรา ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
ตั้งไว้ 53,100 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

      

  
งบด าเนินงาน รวม 1,140,900 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 70,000 บาท 

   
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

จ านวน 60,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ  
ค่าตอบแทนคณะกรรมการต่างๆ  ค่าตอบแทนอาสาสมัครบริบาล
ท้องถิ่น 
ตั้งไว้ 60,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

      

   
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 10,000 บาท 

      

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

      

   
ค่าใช้สอย รวม 850,900 บาท 

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

    
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จ านวน 36,000 บาท 

      
  ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

ตั้งไว้ 36,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
      

    
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 564,900 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการทั้งขยะมีพิษที่ศูนย์ก าจัดขยะ 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ ข่าวทาง
วิทยุกระจายเสียงโทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกัน 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่างๆ 
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- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาอ่ืนๆ 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ, ค่าจ้างแรงงาน, ค่าจ้างท าของ  
ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
ตั้งไว้ 564,900 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่นๆ 

      

    
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร จ านวน 10,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่า
เช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วน
พิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เกี่ยวกับการ ฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ของ
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง ของกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
ตั้งไว้ 10,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

      

    
ค่าตอบแทนอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน จ านวน 10,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนส าหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้านในการปฏิบัติตามค าสั่งที่ได้รับมอบหมายเกี่ยวกับโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
ตั้งไว้ 10,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

      

    
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก จ านวน 80,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออก เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร
และเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เก่ียวข้อง 
ตั้งไว้ 80,000 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 10,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมสุขาภิบาลอาหาร
เทศบาลต าบลป่าก่อด า เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เก่ียวข้อง 
ตั้งไว้  10,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
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- 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 ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ 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 ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม วัสด ุครุภัณฑ์ รถบรรทุกขยะ, รถเก็บขยะ, รถบรรทุกหก
ล้อ, รถจักรยานยนต์ และวัสดุ ครุภัณฑ์ต่างๆ ของกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 
ตั้งไว้ 90,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

      

   
ค่าวัสดุ รวม 207,000 บาท 

   
วัสดุส านักงาน จ านวน 20,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ
ส านักงาน เช่น กระดาษ ปากกา คลิป ลวดเย็บ
กระดาษ กาว แฟ้ม น้ าดื่มส าหรับบริการประชาชน และวัสดุ
ส านักงานต่างๆ ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
ตั้งไว้ 20,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

      

   
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 2,500 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและ
วิทยุ เช่น ฟิวส์ สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ไมโครโฟน ขา
ตั้งไมโครโฟน และวัสดุไฟฟ้าและวิทยุต่างๆ ของกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 
ตั้งไว้ 2,500 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
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วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 10,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้
กวาด ผ้าปูโต๊ะ น้ ายาท าความสะอาด น้ ายาล้างจาน ทิชชู และ
วัสดุงานบ้านงานครัวต่างๆ ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
ตั้งไว้ 10,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

      

   
วัสดุก่อสร้าง จ านวน 2,500 บาท 

      

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

      

   
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 10,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและ
ขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ หัวเทียน ไขขวง แม่แรง กระจกโค้ง
มน สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร ยาง
รถยนต์ ฟิลม์กรองแสง เพลา น้ ามันเบรก และวัสดุยานพาหนะ
และขนส่งต่างๆ 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 าหรับรถบรรทุกขยะ, รถเก็บขยะ, รถบรรทุก 6 ล้อ
, รถจักรยานยนต์, เครื่องตัดหญ้า, เครื่องพ่นหมอกควัน และวัสดุ
เชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่างๆ ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
ตั้งไว้ 100,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

      

   
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จ านวน 20,000 บาท 

      

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

      

   
วัสดุการเกษตร จ านวน 2,500 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น สารเคมีก าจัด 
ศัตรูพืช กากน้ าตาล และสารเคมีอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง และวัสดุ
การเกษตรต่างๆ ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
ตั้งไว้ 2,500 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
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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 ถุง
เท้า รองเท้าบู๊ต เสื้อ เสื้อกันฝน และวัสดุอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง และ
วัสดุเครื่องแต่งกายต่างๆ ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
ตั้งไว้ 12,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

      

   
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 25,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ส าหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับ
ผงหมึกส าหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แป้นพิมพ์ เมาส์ และวัสดุ
คอมพิวเตอร์ต่างๆ ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
ตั้งไว้ 25,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

      

   
ค่าสาธารณูปโภค รวม 13,000 บาท 

   
ค่าไฟฟ้า จ านวน 1,000 บาท 

      
  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าศาลาอเนกประสงค์ฌาปนสถาน

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

      

   
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จ านวน 12,000 บาท 

      

  - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้อินเตอร์เน็ต (INTERNET) ค่า
เช่าพ้ืนที่เว็บไซด์ ค่าสื่อสารอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง ของกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 
ตั้งไว้ 12,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

      

  
งบลงทุน รวม 69,100 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ ์ รวม 69,100 บาท 

   
ครุภัณฑ์ส านักงาน       

    
พัดลมตั้งพ้ืนขนาดใบพัดไม่น้อยกว่า 24 นิ้ว จ านวน 24,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลมตั้งพ้ืน ขนาดใบพัดไม่น้อยกว่า  
24 นิ้ว ส าหรับใช้ในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ราคาตาม
ท้องตลาด (เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีก าหนดไว้ในบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์) จ านวน 4 ตัว  
ตั้งไว้ 24,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
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ครุภัณฑ์การเกษตร       

    
เครื่องสูบน้ าแบบมอเตอร์ไฟฟ้า จ านวน 18,600 บาท 

      

  - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ า แบบ
มอเตอร์ไฟฟ้า สูบน้ าได้ 450 ลิตรต่อ
นาท ีราคา 9,300 บาท ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ กอง
มาตรฐานงบประมาณ 1 ส านัก
งบประมาณ ธันวาคม 2563 (หน้าที่ 6, 46) จ านวน 2 เครื่อง 
ตั้งไว้ 18,600 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

      

    
เลื่อยยนต์ จ านวน 18,000 บาท 

      

  - เพ่ือใช้ในการจัดซื้อเลื่อยยนต์ ส าหรับใช้ในกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม ราคาตามท้องตลาด (เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ท่ีไม่มี
ก าหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์) จ านวน 2 เครื่อง 
ตั้งไว้ 18,000 บาท ตั้งจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป 

      

   
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว       

    
ตู้เย็นขนาด 7 คิว จ านวน 8,500 บาท 

      

  -เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อตู้เย็น
ขนาด 7 คิว ราคา 8,500 บาท ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ กอง
มาตรฐานงบประมาณ 1 ส านัก
งบประมาณ ธันวาคม 2563 จ านวน 1 เครื่อง 
ตั้งไว้ 8,500 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

      

  
งบเงินอุดหนุน รวม 166,000 บาท 

   
เงินอุดหนุน รวม 166,000 บาท 

   
เงินอุดหนุนส่วนราชการ       

    
โครงการผ่าตัดท าหมันสุนัขและแมวเพ่ือลดประชากรสุนัขและแมว จ านวน 5,000 บาท 

      

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

      

   
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน       

    
โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข จ านวน 140,000 บาท 

      
  - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพระราชด าริด้าน

สาธารณสุข จ านวน 7 หมู่บ้าน ๆ ละ 20,000 บาท อุดหนุน
หมู่บ้าน 
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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 

      

  - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอาสาสมัครสาธารณสุข
ชุมชน 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 

      

 
งานโรงพยาบาล รวม 10,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 10,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่นๆ 

      

    
โครงการเตรียมความพร้อมในการถ่ายโอนภารกิจโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลป่าก่อด า 

จ านวน 10,000 บาท 

      

  - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการส ารวจข้อมูล และเตรียมความพร้อมใน
การถ่ายโอนภารกิจโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลป่าก่อด า เข้า
สู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง 
ตั้งไว้ 10,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

      

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

 
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 284,200 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 154,200 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 154,200 บาท 

   
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 130,200 บาท 

      
  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เงินปรับปรุงค่าตอบแทน

พนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน 1 อัตรา ของงานพัฒนาชุมชน 
ตั้งไว้ 130,200 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

      

   
เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 24,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราว ของพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ จ านวน 1 อัตรา ของงานพัฒนาชุมชน 
ตั้งไว้ 24,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
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งบเงินอุดหนุน รวม 130,000 บาท 

   
เงินอุดหนุน รวม 130,000 บาท 

   
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน       

    
โครงการสนับสนุนกลุ่มอาชีพหมู่ที่ 2 (กลุ่มผลิตภัณฑ์สมุนไพร) จ านวน 30,000 บาท 

      

  - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนกลุ่มอาชีพ หมู่
ที ่2 (กลุ่มผลิตภัณฑ์สมุนไพร) อุดหนุนหมู่บ้าน 
ตั้งไว้ 30,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลต าบลป่าก่อด า  
(พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 33 ล าดับที่ 21 

      

    
โครงการสนับสนุนกลุ่มอาชีพหมู่ที่ 7 (กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์) จ านวน 50,000 บาท 

      

  - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนกลุ่มอาชีพ หมู่
ที ่7 (กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์) อุดหนุนหมู่บ้าน 
ตั้งไว้ 50,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลต าบลป่าก่อด า  
(พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 33 ล าดับที่ 24 

      

    
โครงการสนับสนุนกลุ่มอาชีพหมู่ที่ 8 (กลุ่มท าน้ าพริก) จ านวน 50,000 บาท 

      

  - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนกลุ่มอาชีพ หมู่
ที ่8 (กลุ่มท าน้ าพริก) อุดหนุนหมู่บ้าน 
ตั้งไว้ 50,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลต าบลป่าก่อด า  
(พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 34 ล าดับที่ 33 

      

แผนงานเคหะและชุมชน 

 
งานไฟฟ้าและประปา รวม 50,000 บาท 

  
งบเงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท 

   
เงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท 

   
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ       

    
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ านวน 50,000 บาท 

      

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

 
งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 150,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 130,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 130,000 บาท 

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

    
โครงการปรับพ้ืนที่บ่อขยะเทศบาลต าบลป่าก่อด า จ านวน 100,000 บาท 

      

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

      

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่นๆ 

      

    
โครงการจัดการขยะแบบบูรณาการเทศบาลต าบลป่าก่อด า จ านวน 30,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดการขยะแบบบูรณาการ
เทศบาลต าบลป่าก่อด า เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ 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 

      

  
งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท 

   
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท 

   
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน       

    
โครงการก าจัดขยะมูลฝอย จ านวน 20,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการก าจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลต าบล
ป่าก่อด า และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 
ตั้งไว้ 20,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 85,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 85,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 85,000 บาท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่นๆ 

      

    
โครงการกลุ่มพัฒนาสตรีเทศบาลต าบลป่าก่อด า จ านวน 20,000 บาท 

      

  - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการกลุ่มพัฒนาสตรีเทศบาล
ต าบลป่าก่อด า พัฒนาอาชีพของสตรีในเขตเทศบาล 
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
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ. 2559 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลต าบลป่าก่อด า  
(พ.ศ.2561-2565) หน้า 32 ล าดับที่ 12 

      

    
โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนเทศบาลต 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
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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   ล าดับที่   

      

    
โครงการส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มพัฒนาสตรี จ านวน 10,000 บาท 

      

  - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการส่งเสริมกิจกรรมกลุ่ม
พัฒนาสตรี บทบาทของสตรี ภาวะการเป็นผู้น 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 37 

      

    
โครงการอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพกลุ่มอาชีพ จ านวน 15,000 บาท 

      

  - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพ
กลุ่มอาชีพ 
ตั้งไว้ 15,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ. 2559 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลต าบลป่าก่อด า  
(พ.ศ.2561-2565) หน้า 32 ล าดับที่ 11 

      

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

 
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 55,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 55,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 55,000 บาท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่นๆ 

      

    
โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนเทศบาลต าบลป่าก่อด า จ านวน 20,000 บาท 

        - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬาชุมชนเทศบาล       
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ต าบลป่าก่อด า และการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคี
ระหว่าง ชุมชน ประเภทประชาชน เยาวชน ผู้สูงอายุ และกีฬา
ต่อต้านยาเสพติด เช่น ค่าเครื่องเสียง ค่าวงดุริยางค์ ค่าตอบแทน
กรรมการตัดสิน ค่ารางวัล ค่าสนับสนุนชุมชนค่าชุดนักกีฬาและ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง ฯลฯ  
ตั้งไว้ 20,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.2559 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลต าบลป่าก่อด า  
(พ.ศ.2561-2565) หน้า 41 ล าดับที่ 2 

    
โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน จ านวน 15,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและ 
ประชาชน เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร
และเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง  ต้ัง
ไว้ 15,000 บาท  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 41 ล าดับที่ 4 

      

    
โครงการแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์ จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์ 
 โรงเรียนเทศบาล ๑ (ป่าก่อด า), ศพด. และโรงเรียนผู้สูงอายุ
เทศบาลต าบลป่าก่อด า เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้องตั้ง
ไว้ 10,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 41 ล าดับที่ 3 

      

    
โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนอปท. จ านวน 10,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน 
กีฬานักเรียน อปท. เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้องตั้ง
ไว้ 10,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 41 ล าดับที่ 6 

      

 
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 200,500 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 125,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 125,000 บาท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่นๆ 
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โครงการจัดงานหล่อเทียนแห่เทียนเข้าพรรษา จ านวน 10,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานหล่อเทียน แห่เทียน
เข้าพรรษา เช่น  ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร
และเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
ตั้งไว้ 10,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
ของ อปท. พ.ศ.2559 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 39 ล าดับที่ 3 

      

    
โครงการตักบาตรเทโวโรหณะ จ านวน 20,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการตักบาตรเทโว
โรหณะ  เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าอาหาร
และเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
ตั้งไว้ 20,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
ของ อปท. พ.ศ.2559 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

      

    
โครงการตักบาตรและรดน้ าด าหัวผู้สูงอายุตามประเพณีวันสงกรานต์ จ านวน 50,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการตักบาตรและรดน้ าด าหัว
ผู้สูงอายุตามประเพณีวันสงกรานต์  เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่า
วัสดุอุปกรณ์ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้อง 
ตั้งไว้ 50,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
ของ อปท. พ.ศ.2559 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 39 ล าดับที่ 2 

      

    
โครงการธรรมะกับชีวิตตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ จ านวน 20,000 บาท 

      

  - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการธรรมะกับชีวิต ตักบาตรวันขึ้นปี
ใหม่ เช่น  ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารและ
เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
ตั้งไว้ 20,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
ของ อปท. พ.ศ.2559 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(พ.ศ.2561 - 2565)  หน้าที่ 40 ล าดับที่ 5 
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โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ส าหรับโรงเรียนพระปริยัติธรรม
บุญเรืองวิทยา 

จ านวน 25,000 บาท 

      

  - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการโครงการอบรม
คุณธรรม จริยธรรม ส าหรับโรงเรียนพระปริยัติธรรมบุญเรือง
วิทยา เช่น ค่าวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่
เกี่ยวข้อง  
ตั้งไว้ 25,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

      

  
งบเงินอุดหนุน รวม 75,500 บาท 

   
เงินอุดหนุน รวม 75,500 บาท 

   
เงินอุดหนุนส่วนราชการ       

    
โครงการจัดกิจกรรมงานพ่อขุนเม็งรายมหาราชและงานกาชาดจังหวัด
เชียงราย 

จ านวน 31,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมงานพ่อขุนเม็งราย
มหาราช และงานกาชาดจังหวัดเชียงราย อุดหนุนที่ท าการ
ปกครองอ าเภอแม่ลาว  
ตั้งไว้ 31,000 บาท ตั้งจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(พ.ศ.2561 - 2565)  หน้าที่ 24 ล าดับที่ 23 

      

    
โครงการประเพณีนมัสการและสรงน้ าพระธาตุดอยตุง จ านวน 2,500 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการประเพณีนมัสการและสรงน้ าพระ
ธาตุดอยตุง อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอแม่ลาว  
ตั้งไว้ 2,500 บาท ตั้งจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(พ.ศ.2561 - 2565)  หน้าที่ 24 ล าดับที่ 19 

      

    
โครงการประเพณีนมัสการและสรงน้ าพระธาตุดอยตุงอุดหนุน
ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย 

จ านวน 10,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการประเพณีนมัสการและสรงน้ าพระ
ธาตุดอยตุง อุดหนุนส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย 
ตั้งไว้ 10,000 บาท  ตั้งจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(พ.ศ.2561 - 2565)  เพ่ิมเติมครั้งที่ 3 หน้าที่ 3 ล าดับที่ 1 
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โครงการสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีสงกรานต์ (ปี๋ใหม่เมือง) จ านวน 7,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสืบสานวัฒนธรรมและประเพณี
สงกรานต์ (ปี๋ใหม่เมือง) อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอแม่ลาว  
ตั้งไว้ 7,000 บาท  ตั้งจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(พ.ศ.2561 - 2565)  หน้าที่ 24 ล าดับที่ 21 

      

   
เงินอุดหนุนขององค์กรศาสนา       

    
โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน จ านวน 25,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดู
ร้อน  อุดหนุนวัดบุญเรือง 
ตั้งไว้ 25,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

      

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 2,705,209 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 1,761,409 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,761,409 บาท 

   
เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 823,309 บาท 

      
  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุง

เงินเดือนพนักงานประจ าปี จ านวน 2 อัตรา ของกองช่าง  
ตั้งไว้ 823,309 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

      

   
เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 60,000 บาท 

      
  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองช่าง หัวหน้า

ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ของกองช่าง 
ตั้งไว้ 60,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

      

   
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 826,500 บาท 

      
  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เงินปรับปรุงค่าตอบแทน

พนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน 5 อัตรา ของกองช่าง 
ตั้งไว้ 826,500 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

      

   
เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 51,600 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราว ของพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ จ านวน 5 อัตรา ของกองช่าง 
ตั้งไว้ 51,600 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
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งบด าเนินงาน รวม 889,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 138,000 บาท 

   
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

จ านวน 50,000 บาท 

      
  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณี

พิเศษ 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       

    
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า จ านวน 16,000 บาท 

      

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

      

   
ค่าใช้สอย รวม 386,000 บาท 

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

    
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 216,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ ข่าวทาง
วิทยุกระจายเสียงโทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกัน 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่างๆ 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาอ่ืนๆ 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ, ค่าจ้างแรงงาน, ค่าจ้างท าของ  
ของกองช่าง 
ตั้งไว้ 216,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  

      

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่นๆ 

      

    
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร จ านวน 10,000 บาท 

        - เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่า       
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เช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วน
พิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เกี่ยวกับการ ฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ของ
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง ของกองช่าง 
ตั้งไว้ 10,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

    
โครงการตามพระราชเสาวนีย์ จ านวน 20,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการตามพระราช
เสาวนีย์ 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 140,000 บาท 

      
  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม วัสดุ ครุภัณฑ ์รถยนต์

ส่วนกลาง และวัสดุครุภัณฑ์ต่างๆ ของกองช่าง 
ตั้งไว้ 140,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

      

   
ค่าวัสดุ รวม 360,000 บาท 

   
วัสดุส านักงาน จ านวน 30,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ
ส านักงาน เช่น กระดาษ ปากกา คลิป ลวดเย็บ
กระดาษ กาว แฟ้ม น้ าดื่มส าหรับบริการประชาชน และวัสดุ
ส านักงานต่างๆ ของกองช่าง 
ตั้งไว้ 30,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

      

   
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 45,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและ
วิทยุ เช่น ฟิวส์ สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ไมโครโฟน ขา
ตั้งไมโครโฟน และวัสดุไฟฟ้าและวิทยุต่างๆ ของกองช่าง 
ตั้งไว้ 45,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
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วัสดุก่อสร้าง จ านวน 110,000 บาท 

      
  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ โลหะ เหล็กเส้น และ

วัสดุอื่นๆที่เก่ียวข้อง และวัสดุก่อสร้างต่างๆ ของกองช่าง 
ตั้งไว้ 110,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

      

   
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 10,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและ
ขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ หัวเทียน ไขขวง แม่แรง กระจกโค้ง
มน สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร ยาง
รถยนต์ ฟิลม์กรองแสง เพลา น้ ามันเบรก และวัสดุยานพาหนะ
และขนส่งต่างๆ ของกองช่าง 
ตั้งไว้ 10,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

      

   
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 120,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ ามัน
ดีเซล น้ ามันเบนซิน น้ ามันจารบี น้ ามันเครื่อง ส าหรับรถหกล้อ
กระเช้า, รถตักหน้าขุดหลัง, รถจักรยานยนต์ เครื่องตัดหญ้า และ
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่างๆ ของกองช่าง 
ตั้งไว้ 120,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

      

   
วัสดุการเกษตร จ านวน 2,500 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ
การเกษตร เช่น จอบ เสียม ชะแลง พลั่ว และอุปกรณ์อ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้อง 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 10,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น ถุงมือ ถุง
เท้า รองเท้าบู๊ต เสื้อ หมวกนิรภัย แว่นตา และวัสดุเครื่องแต่งกาย
ต่างๆ ของกองช่าง 
ตั้งไว้ 10,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

      

   
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 30,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ส าหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์  
ตลับผงหมึกส าหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แป้นพิมพ์ เมาส์ และ
วัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ ของกองช่าง 
ตั้งไว้ 30,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 5,000 บาท 

   
ค่าไฟฟ้า จ านวน 5,000 บาท 

      
  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสาธารณะส่วนที่ใช้กระแสไฟฟ้า

เกิน 10 เปอร์เซ็นต์ ค่าไฟฟ้าเครื่องเสียงไร้สาย 
ตั้งไว้ 5,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

      

  
งบลงทุน รวม 54,800 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ ์ รวม 4,800 บาท 

   
ครุภัณฑ์ส านักงาน       

    
เก้าอ้ีส านักงาน จ านวน 4,800 บาท 

      
  - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเก้าอ้ีส านักงาน จ านวน 2 ตัว 

(ครุภัณฑ์นอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์สืบราคาตามท้องตลาด) 
ตั้งไว้ 4,800 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

      

   
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 50,000 บาท 

   
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง       

    
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงถนนรางระบายน้ า ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง จ านวน 50,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง เช่น ถนน รางระบายน้ า ในเขตเทศบาลต าบลป่าก่อ
ด า  
ตั้งไว้ 50,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

      

 
งานก่อสร้าง รวม 4,525,000 บาท 

  
งบลงทุน รวม 4,525,000 บาท 

   
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 4,525,000 บาท 

   
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ       

    
โครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอย 1/12 หมู่ 10 จ านวน 300,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการก่อสร้างถนน  
คสล. ซอย 1/12 หมู่ 10 ต าบลป่าก่อด า ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 120.00 เมตร หนา 0.15 เมตร รายละเ
อียดตามแบบแปลนเทศบาลต าบลป่าก่อด า เลขที่ ปกด.
47/2564  
ตั้งไว้ 300,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลต าบลป่าก่อด า  
(พ.ศ.2561 - 2565) แก้ไขและเพ่ิมเติม ครั้งที่ 5 หน้า 4 ล าดับ
ที ่8 
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โครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอย 6/1 หมู่ 8 จ านวน 154,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการก่อสร้างถนน  
คสล.ซอย 6/1 หมู่ 8 ต าบลป่าก่อด า ขนาดกว้างเฉลี่ย  3.50-
4.00  เมตร  ยาว 56.50 เมตร หนา 0.15 เมตร รายละเอียด
ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลป่าก่อด า เลขที่  ปกด.39/2564 
ตั้งไว้ 154,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลต าบลป่าก่อด า  
(พ.ศ.2561 - 2565) แก้ไขและเพ่ิมเติม ครั้งที่ 5 หน้า 3 ล าดับ
ที ่4 

      

    
โครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอยใหม่ หมู่ 3 จ านวน 64,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการก่อสร้างถนน  
คสล. ซอยใหม่ หมู่ 3 ต าบลจอมหมอกแก้ว (ซอยหลังวัด) ขนาด
กว้าง  4.00 เมตร ยาว 22.00 เมตร หนา 0.15 เมตร รายละเ
อียดตามแบบแปลนเทศบาลต าบลป่าก่อด า เลขที่  ปกด.
42/2564 
ตั้งไว้ 64,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลต าบลป่าก่อด า  
(พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 3 หน้า 13 ล าดับที่ 40 

      

    
โครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอย 8 หมู่ 12 จ านวน 500,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการก่อสร้างถนน  
คสล.ซอย 8 หมู่ 12 ต าบลป่าก่อด า ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 184.00 เมตร หนา 0.15 เมตร รายละเ
อียดตามแบบแปลนเทศบาลต าบลป่าก่อด า เลขที่  ปกด.
36/2564 
ตั้งไว้ 500,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลต าบลป่าก่อด า  
(พ.ศ.2561 - 2565) แก้ไขและเพ่ิมเติม ครั้งที่ 5 หน้า 8  
ล าดับที่ 20 

      

    
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคสล. ซอย 6/3 หมู่ 8 (ฝั่งทิศเหนือ) จ านวน 186,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการก่อสร้างรางระบาย
น้ า คสล. ซอย 6/3 หมู่ 8 (ฝัง่ทิศเหนือ) ต าบลป่าก่อด า ระยะทาง
รวม 70.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล 
ต าบลป่าก่อด า เลขที่ ปกด.48/2564 
ตั้งไว้ 186,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลต าบลป่าก่อด า  
(พ.ศ.2561 - 2565) แก้ไขและเพ่ิมเติม ครั้งที่ 5 หน้า 3 ล าดับ
ที ่5 
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โครงการก่อสร้างหลังคาอเนกประสงค์หมู่ที่ 9 จ านวน 350,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการก่อสร้างหลังคา
อเนกประสงค์ หมู่ 9  
ต าบลป่าก่อด า ขนาดกว้าง 10.00 เมตร ยาว 13.50 เมตร  
รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลต าบลป่าก่อด า เลขที่  
ปกด.46/2564  
ตั้งไว้ 350,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลต าบลป่าก่อด า  
(พ.ศ.2561 - 2565)แก้ไขและเพ่ิมเติม ครั้งที่ 5หน้า4 ล าดับที่6 

      

    
โครงการก่อสร้างห้องน้ า – ห้องส้วม ฌาปนสถาน หมู่ 9 จ านวน 185,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการก่อสร้างห้องน้ า –  
ห้องส้วม ฌาปนสถาน หมู่ 9 ต าบลป่าก่อด า ขนาด
กว้าง 3.00 เมตร  ยาว 4.50 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน
เทศบาลต าบลป่าก่อด า เลขที่  ปกด.43/2564 
ตั้งไว้ 185,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลต าบลป่าก่อด า  
(พ.ศ.2561 - 2565)แก้ไขและเพ่ิมเติม ครั้งที่ 5หน้า 4ล าดับที่7 

      

    
โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านหมู่ 10 (ฝั่งตะวันออก) จ านวน 358,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการปรับปรุงระบบประปา
หมู่บ้าน หมู่ที่ 10 (ฝั่งตะวันออก) ต.ป่าก่อด า รายละเอียดตาม
แบบแปลนเทศบาลต าบลป่าก่อด า เลขที่ ปกด.17/2564 
ตั้งไว้ 358,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลต าบลป่าก่อด า  
(พ.ศ.2561 - 2565) แก้ไขและเพ่ิมเติม ครั้งที่ 5 หน้า 5  
ล าดับที่ 11 

      

    
โครงการติดตั้งป้ายเครื่องหมายจราจร กระจกโค้ง ไฟกระพริบ ป้าย
ซอย ฯลฯ ในเขตเทศบาล 

จ านวน 200,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการติดตั้งป้ายเครื่อง หมาย
จราจร กระจกโค้ง ไฟกระพริบ ป้ายซอย ฯลฯ ในเขตเทศบาล
ต าบลป่าก่อด า รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลต าบล 
ป่าก่อด า เลขที่  ปกด.31/2564 
ตั้งไว้ 200,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลต าบลป่าก่อด า  
(พ.ศ.2561 - 2565) แก้ไขและเพ่ิมเติม ครั้งที่ 5 หน้า 1 ล าดับ
ที ่1 

      

    
โครงการติดตั้งไฟแสงสว่าง LED โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ภายใน
เขตเทศบาลต าบลป่าก่อด า 

จ านวน 260,000 บาท 

      
  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการติดตั้งไฟแสง

สว่าง LED โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ภายในเขตเทศบาลต าบลป่า
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ก่อด า รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลต าบลป่าก่อด า เลขที่   
ปกด.24/2564 
ตั้งไว้ 260,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลต าบลป่าก่อด า  
(พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 149 ล าดับที่ 2 

    
โครงการถมบ่อหลงน้ าลาวหมู่ 12 จ านวน 200,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการถมบ่อหลงน้ า
ลาว หมู่ 12 ต าบลป่าก่อด า พ้ืนที่ปากบ่อไม่น้อย
กว่า 8,888.41 ตารางเมตร พ้ืนที่ก้นบ่อไม่น้อย
กว่า 7,193.89 ตารางเมตร หนา 0.185 เมตร หรือให้ได้
ปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 1,850 ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตาม
แบบแปลนเทศบาลต าบลป่าก่อด า เลขที่  ปกด.49/2564 
ตั้งไว้ 200,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลต าบลป่าก่อด า  
(พ.ศ.2561 - 2565) แก้ไขและเพ่ิมเติม ครั้งที่ 5 หน้า 6  
ล าดับที่ 13 

      

    
โครงการถมหินคลุกถนนเลียบคลองชลประทานทิศใต้ (หมู่ที่ 8) ไป
สบห้วย 

จ านวน 30,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการถมหินคลุกถนนทางเข้า
พ้ืนที่การเกษตร (คันชลประทานสายใต้) หมู่ที ่8  
ต.ป่าก่อด า ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 145.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือ
ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 58.00 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบ
เทศบาลต าบลป่าก่อด า เลขที่ ปกด. 29/2564 
ตั้งไว้ 30,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลต าบลป่าก่อด า  
(พ.ศ.2561 - 2565) แก้ไขและเพ่ิมเติม ครั้งที่ 5 หน้า 7  
ล าดับที่ 15 

      

    
โครงการถมหินคลุกทางเข้าพ้ืนที่การเกษตรสายโป่งเป้า จ านวน 30,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการถมหินคลุกถนนทางเข้า
พ้ืนที่การเกษตร สายโป่งเป้า หมู่ที่ 12 ต.ป่าก่อด า ผิวจราจร
กว้าง 3.00 เมตร หนา 0.07 เมตร หรือปริมาณหินคลุกไม่น้อย
กว่า 58.00 ลบ.ม.  รายละเอียดตามแบบเทศบาลต าบล 
ป่าก่อด า เลขที่ ปกด.26/2564 
ตั้งไว้ 30,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลต าบลป่าก่อด า  
(พ.ศ.2561 - 2565) แก้ไขและเพ่ิมเติม ครั้งที่ 5 หน้า 7  
ล าดับที่ 17 
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โครงการถมหินคลุกทางเข้าพ้ืนที่การเกษตรสายห้วยขี้ติ้ว จ านวน 30,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการถมหินคลุกถนนทางเข้า
พ้ืนที่การเกษตร สายห้วยขี้ติ้ว หมู่ที ่8 ต.ป่าก่อด า ผิวจราจร
กว้าง 3.00 เมตร หนา 0.07 เมตร หรือปริมาณหินคลุกไม่น้อย
กว่า 58.00 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบเทศบาลต าบล 
ป่าก่อด า เลขที่ ปกด.25/2564  
ตั้งไว้ 30,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลต าบลป่าก่อด า  
(พ.ศ.2561 - 2565) แก้ไขและเพ่ิมเติม ครั้งที่ 5 หน้า 7  
ล าดับที่ 16 

      

    
โครงการถมหินคลุกทางเข้าพ้ืนที่การเกษตรสายห้วยผักหละ จ านวน 30,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการถมหินคลุกถนนทางเข้าพ้ืนที่
การเกษตร สายห้วยผักหละ หมู่ที่ 12 ต.ป่าก่อด า ผิวจราจร
กว้าง 3.00 เมตร หนา 0.07 เมตร หรือปริมาณหินคลุกไม่น้อย
กว่า 58.00 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบเทศบาลต าบล 
ป่าก่อด า เลขที่  ปกด. 27/2564  
ตั้งไว้ 30,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลต าบลป่าก่อด า  
(พ.ศ.2561 - 2565) แก้ไขและเพ่ิมเติม ครั้งที่ 5 หน้า 8  
ล าดับที่ 18 

      

    
โครงการถมหินคลุกทางเข้าพ้ืนที่การเกษตรสายห้วยเหี๊ยะ จ านวน 30,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการถมหินคลุกถนนทางเข้า
พ้ืนที่การเกษตร สายห้วยเหี๊ยะ หมู่ที่ 12 ต.ป่าก่อด า ผิวจราจร
กว้าง 3.00 เมตร หนา 0.07 เมตร หรือปริมาณหินคลุกไม่น้อย
กว่า 58.00 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบเทศบาลต าบล 
ป่าก่อด า เลขที่ ปกด. 28/2564  
ตั้งไว้ 30,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลต าบลป่าก่อด า  
(พ.ศ.2561 - 2565) แก้ไขและเพ่ิมเติม ครั้งที่ 5 หน้า 8  
ล าดับที่ 19 

      

    
โครงการปรับปรุงถนนคสล. หมู่ 12  จ านวน 70,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการปรับปรุงถนน  
คสล.หมู่ 12 ต าบลป่าก่อด า (จุดทางโค้ง) ขนาด
กว้าง 2.00 เมตร ยาว 24.50 เมตร หนา 0.15 เมตร            
รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลต าบลป่าก่อด า เลขที่  ปกด.
34/2564 
ตั้งไว้ 70,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลต าบลป่าก่อด า  
(พ.ศ.2561 - 2565) แก้ไขและเพ่ิมเติม ครั้งที่ 5 หน้า 6  
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ล าดับที่ 14 

    
โครงการปรับปรุงรางระบายน้ าพร้อมฝาปิดรางระบายน้ าในชุมชน       
หมู่ 10 

จ านวน 500,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการปรับปรุงรางระบายน้ า
พร้อมฝาปิดรางระบายน้ าในชุมชนหมู่ 10 ต าบลป่าก่อ
ด า รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลต าบลป่าก่อด า เลขที ่  
ปกด.40/2564 
ตั้งไว้ 500,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลต าบลป่าก่อด า  
(พ.ศ.2561 - 2565) แก้ไขและเพ่ิมเติม ครั้งที่ 5 หน้า 5  
ล าดับที่ 10 

      

    
โครงการรื้อถอนโรงจอดรถหน้าโรงเรียนเทศบาล 1 (ป่าก่อด า) จ านวน 26,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินรื้อถอนโรงจอดรถ 
หน้าโรงเรียนเทศบาล ๑ (ป่าก่อด า) 
ตั้งไว้ 26,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลต าบลป่าก่อด า  
(พ.ศ.2561 - 2565) แก้ไขและเพ่ิมเติม ครั้งที่ 5 หน้า 9  
ล าดับที่ 21  

      

    
โครงการวางท่อคสล. พร้อมบ่อพัก ซอย 9 เชื่อม ซอย 10 หมู่ที่ 3 
ต.จอมหมอกแก้ว 

จ านวน 98,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการวางท่อ คสล. พร้อม 
บ่อพัก ซอย 9 เชื่อม ซอย 10 หมู่ที ่3 ต.จอมหมอก
แก้ว เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร พร้อมบ่อพักและถมดินหลัง
ท่อ ระยะทางรวม 13.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน
เทศบาลต าบล 
ป่าก่อด า เลขที่  ปกด.35/2564 
ตั้งไว้ 98,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลต าบลป่าก่อด า  
(พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 104 ล าดับที่ 245 

      

    
โครงการวางท่อคสล. พร้อมบ่อพักและถมดินหลังท่อ หน้าบ้าน      
นางพิณ ภิราษร เชื่อมซอยกองทรายหมู่ที่ 7 

จ านวน 439,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการวางท่อระบายน้ า 
คสล. ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 เมตร พร้อมบ่อพักและถมดิน
หลังท่อ (ล าเหมืองชลประทาน ซอย 12/2) หมู่ที่ 7 ต.ป่าก่อ
ด า  ระยะทางรวม 63.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน
เทศบาลต าบลป่าก่อด า เลขที่  ปกด.23/2564  
ตั้งไว้ 439,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลต าบลป่าก่อด า  
(พ.ศ.2561 - 2565) แก้ไขและเพ่ิมเติม ครั้งที่ 5 หน้า 3 ล าดับ
ที ่3 
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โครงการวางท่อคสล. พร้อมบ่อพักและถมดินหลังท่อถนนสายหลัก 
หมู่ 3 

จ านวน 485,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการวางท่อระบายน้ า 
คสล. พร้อมบ่อพักน้ า คสล.และถมดินลูกรังขยายไหล่ทางถนนสาย
หลัก หมู่ที่ 3 ต.จอมหมอกแก้ว ช่วงซอยใหม่ เชื่อม ซอย 16 ชนิด
ท่อ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร ระยะทาง
รวม 200.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลต าบล  
ป่าก่อด า เลขที่ ปกด.22/2564 
ตั้งไว้ 485,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลต าบลป่าก่อด า  
(พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 96 ล าดับที่ 187 
รายละเอียดที่เก่ียวข้องได้แนบมาพร้อมนี้แล้วครับ 

      

ประธานสภา   ขอบคุณคณะผู้บริหาร ได้น าเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ สู่สภาเทศบาลในขั้นรับหลักการล าดับต่อไป สมาชิกสภาท่านใดสงสัยเรื่องใดหรือ

จะอภิปรายในหัวข้อไหน เกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

ตามท่ีคณะผู้บริหารได้น าเสนอต่อสภาเทศบาล ขอเรียนเชิญครับ  

นายกิตติพัทธ์ฯ  เรียนประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน คณะผู้บริหาร กระผมนายกิตติพัทธ์  
เอ่ียมพร้อม สมาชิกสภาเขต 2 ผมขออภิปรายให้ความเห็นต่อที่ประชุม ในกรณีร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ตามที่ผมได้ดูรายละเอียดที่ได้น าเสนอในส่วนของงบประมาณ
หลายๆ ส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งงบประมาณของแผนการศึกษา เป็นงบประมาณที่สูงอยู่ประมาณ 37.5 
เปอร์เซ็นต์ จากงบประมาณท้ังหมด ส่วนของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประมาณ 5 เปอร์เซ็นต์ และ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ประมาณ 13 เปอร์เซ็นต์ ผมอยากแสดงความคิดเห็นจากรายละเอียด
ของแผนการศึกษา ตามที่คณะผู้บริหารได้น าเรียนความละเอียดที่ส าคัญ ผมได้ดูรายละเอียดก่อนเข้า
ประชุม ในการตั้งงบประมาณในแต่ละแผนงาน ผมอยากทราบว่า 37.5 เปอร์เซ็นต์ มีที่มาที่ไปอย่างไร 
กรณีสัดส่วนที่สูง แต่เรื่องรายละเอียดที่น าเรียนไปทุกส่วนมีความส าคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่ง  ค่าพัฒนา
คุณภาพของผู้เรียน ค่าปัจจัยพ้ืนฐานของนักเรียนยากจน ค่าอาหารว่าง ค่าอาหารเสริมนม ผมยกตัวอย่าง 
เป็นส่วนส าคัญท้ังสิ้น หากจะด าเนินการแปรญัตติงบประมาณผมว่าน่าจะท าให้ยุ่งยาก ส่วนส าคัญเป็นเรื่อง
ของการศึกษา โครงสร้างพ้ืนฐาน เราต้องสร้างคุณภาพของนักเรียน ในส่วนนี้ผมเห็นว่ากรณีต่างๆ ที่ตั้งมา
หลายๆ คนที่ฟังรายละเอียด เห็นด้วยเป็นส่วนส าคัญไม่สามารถตัดได้เลย เพราะว่าเป็นเรื่องของ
งบประมาณและงบบุคลากรคุณภาพชีวิตต่างๆ ผมเห็นว่าในปีต่อไปผมจะน าเรียนว่าในส่วนของแผนงานอ่ืน
ที่มีความส าคัญอย่างเช่น แผนงานสาธารณสุขมีความส าคัญไม่น้อยกว่าแผนการศึกษา แต่แผนการศึกษามี
ความส าคัญ ความเห็นของผมเกี่ยวกับนักเรียนที่มาเรียนในโรงเรียนเทศบาลของเรา ท่านอ่ืนอาจจะไม่มี
ความเห็นเหมือนผม นักเรียนที่เข้ามาเรียนไม่จ าเป็นต้องอยู่ในเขตเทศบาลเท่านั้น อาจจะเป็นนักเรียนที่อยู่
ต่างพ้ืนที่ก็ได้สามารถเข้ามาเรียนได ้งบประมาณในส่วนต่างๆ จัดมาให้เทศบาลด าเนินการ ส่งเสริมการเรียน
การสอนเด็กนักเรียนก็มีโอกาส ไม่จ าเป็นต้องอยู่ในเขตพ้ืนที่ของเทศบาลอย่างเดียว นักเรียนสามารถเข้ามา
เรียนได้หมด ถือว่าโรงเรียนเทศบาล 1 ป่าก่อด า เป็นโรงเรียนทางเลือกท่ีเด็กยากจนไม่สามารถไปเรียน- 
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นายกิตติพัทธ์ฯ  ในเมืองสามารถเข้ามาเรียนโรงเรียนเราได้  งบประมาณที่ตั้งไว้ไม่น่าเกลียดจนเกินไปมี
ความเหมาะสมพอดีไม่มากเกินไปเป็นความเห็นของผมครับ ในส่วนเรื่องที่ 2 ของแผนงานสาธารณสุข          
มีความส าคัญอีกส่วนหนึ่งที่ช่วยขับเคลื่อน ตามที่ท่านนายกเทศมนตรีแจ้งไว้ในการหาเสียงว่าเทศบาลที่มี
ชีวิต เทศบาลที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี แผนงานสาธารณสุขก็มีส่วนส าคัญแต่ได้รับงบประมาณเพียงแค่                
5 เปอร์เซ็นต์ หากเปรียบเทียบแล้วงบประมาณบุคลากรอยู่ที่ 2.5 เปอร์เซ็นต์ เหลือเพียง 2.5 เปอร์เซ็นต์ 
ที่จะต้องบริหารจัดการ ดังนั้นต่อไปในแผนงานสาธารณสุขอาจจะเพ่ิมงบประมาณในเรื่องของการพัฒนาใน
ด้านอ่ืนๆ ผมเห็นว่าเงินส่วนนี้น้อยเกินไปในการบริหารจัดการ เป็นส่วนที่ส าคัญที่ควบคู่ไปกับแผนงาน
การศึกษา แผนอุตสาหกรรมและการโยธาเรื่องงานก่อสร้างต่างๆ ผมดูรายละเอียดแล้วว่าทุกโครงการเป็น
ส่วนส าคัญอย่างน้อยต้องชมผู้บริหาร ในส่วนของเทศบาลการจัดงบประมาณรายจ่ายทุกส่วนถึงแม้ว่าใน
ส่วนของเขต 2 จะได้งบประมาณน้อย น าไปพัฒนาเขตที่ 1 เป็นส่วนใหญ่ เป็นความจ าเป็นเนื่องจากพ้ืนที่
การลงหินคลุกต่างๆ การพัฒนาพ้ืนที่คุ้มค่าก็ไม่ได้ว่าอะไร การตัดงบการแปรญัตติผมเห็นว่ามีความจ าเป็น
ทุกส่วน งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานก็เป็นการพัฒนาเช่นกัน เพราะฉะนั้นผมเห็นว่าในส่วนของ 3 
ประเด็นนี้ควรจะควบคู่กันไปเป็นการพัฒนาท้องถิ่นส าคัญที่สุด ในปีต่อไปขอน าเรียนขอให้จัดสัดส่วนให้
สมดุลหรือว่าไม่คลาดเคลื่อนมากเกินไป จากที่ผมตรวจสอบรายละเอียดไม่ได้แตกต่างกันมาก ฉะนั้นผม
อยากเรียนท่านประธานสภาผ่านไปยังคณะผู้บริหารในเรื่องของการจัดงบประมาณ ขอชมว่าจัดสรรได้ดีไม่มี
อะไรมากน้อยจนเกินไป น่าจะมีความเหมาะสมอาจจะเกินไปบ้างเล็กน้อย ผมถือว่าไม่เป็นไรหากประชาชน
ได้รับประโยชน์ ในส่วนของผมมี 3 ประเด็นที่จะน าเรียนให้ความเห็นที่ประชุมเพียงเท่านี้ครับ            
ขอบคุณครับ  

ประธานสภา   ขอบคุณท่านกิตติพัทธ์ เอ่ียมพร้อม สมาชิกสภาเขต 2 ที่ให้ความเห็นเพ่ิมเติมเกี่ยวกับ
จัดสรรงบประมาณในเรื่องการน าเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ              
พ.ศ.๒๕๖๕ ขออนุญาตออกความเห็นเพ่ิมเติมให้ที่ประชุมรับทราบเพ่ิมเติมว่าจากที่ผมได้ตรวจสอบทุก
บรรทัด ตามที่ผู้บริหารได้เสนองบประมาณ ผมเห็นว่างบประมาณมีจ านวนจ ากัดจริงๆ อยากจะเพ่ิมในส่วน
ไหนก็ไม่สามารถด าเนินการได้ บางรายการอยากจะลดก็ลดไม่ได้ เนื่องจากการบริหารงบประมาณที่ได้รับ
ถือว่าเป็นกรอบเป็นอัตราน้อยมาก สังเกตจากเงินอุดหนุนตามวัตถุประสงค์ เงินรายได้ของเทศบาล และเงิน
อุดหนุนทั่วไป แยกประเภทออกมาแล้ว ดูทุกรายการที่เราจะมีการจ่ายแทบจะไม่เพียงพอ เกือบทุกรายการ
และเป็นโครงการที่ส าคัญ เห็นใจทางคณะผู้บริหารในการจัดสรรงบประมาณในปีนี้ ตามที่ท่านสมาชิกสภา
ได้เสนอผมเห็นว่าในรายการจัดท าร่างงบประมาณปีนี้ สมาชิกบางท่านอาจจะเป็นสมาชิกสภาใหม่คงจะยัง
ไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณในปีที่ผ่านมา รายละเอียดในเรื่องของการรับจ่ายจากแผนของปีที่ผ่านมา
อาจจะไม่มีข้อมูลที่สมบูรณ์การจัดสรรงบประมาณในปีถัดไปจะมีข้อมูลมีของทุกท่าน ในการน าเสนอจัดท า
ร่างในวันนี้งบประมาณอยู่ที่ห้าสิบห้าล้านบาท ในแต่ละรายการจะมีข้อมูลหมดแล้วว่าปีต่อไปจะเพ่ิมจะลด
หรือควรจะตัดออกไป หรืออาจจะมีการเพ่ิมตาม สามารถทราบจากจ านวนงบประมาณที่มีในปีนี้  อาจจะมี
การพิจารณาได้ถี่ถ้วนขึ้น ปีนี้ตามที่ผมดูรายละเอียดแล้วเห็นใจในการจัดสรรงบประมาณมาก เนื่องจากมี
งบประมาณที่จ ากัด สมาชิกสภาเทศบาลน่าจะเข้าใจเกี่ยวกับงบประมาณที่มีอยู่  ตามที่ผู้บริหารได้น าเสนอ
เกี่ยวกับการจัดท าร่างเทศบัญญัติในปีนี้ ผู้บริหารพยายามจัดสรรงบประมาณในส่วนที่เกี่ยวข้อ งตามที่
ประชาชนควรจะได้รับ เป็นค าถามและค าตอบของประชาชนในพ้ืนที่หากมีข้อสอบถาม มีข้อมูลในมือของ- 
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ประธานสภา   สมาชิกสภาทุกท่าน ว่ากรณีประชาชนสอบถามมาเกี่ยวกับงบประมาณก็สามารถน าข้อมูล
ไปตอบให้กับพ่ีน้องประชาชนได้ว่าในปีนี้ไม่สามารถขยับไปในทิศทางไหนได้แล้ว หากมีรายได้ในส่วนอ่ืน
เพ่ิมเติมนอกเหนือจากนี้บางรายการที่ตั้ง ไว้แล้ว มีเหตุอันใดที่ไม่ได้ด าเนินการอาจจะมีการจัดสรร
งบประมาณเพ่ิมเติมต่อไปได้ ในช่วงปลายปีงบประมาณ นอกจากท่านกิตติพัทธ์ เอ่ียมพร้อม ที่ได้เสนอ
ความเห็นเพิ่มเติมแล้ว สมาชิกสภาท่านอ่ืนมีข้อสงสัยจะสอบถามหรือจะอธิบายอีกหรือไม่ เรียนเชิญครับ 

นายสมชายฯ   เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาทุกท่าน ขออนุญาตให้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับร่าง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ การตั้งงบประมาณรายจ่ายในแต่ละปีผม
ขอแจ้งรายละเอียดให้ทุกท่านได้เห็นภาพอย่างชัดเจน ประเด็นที่ 1 หากเราไม่มีโรงเรียนเทศบาล 1            
ป่าก่อด า หรือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลป่าก่อด า เราจะตั้งงบประมาณได้เพียงแค่สี่สิบล้านบาท 
และอีกสิบห้าล้านมาจากกรมส่งเสริมโอนให้กับสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดหรือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ได้รับ
การถ่ายโอน เทศบาลเรามีในสังกัด 2 แห่ง กรมส่งเสริม ได้โอนเงินมาให้แก่โรงเรียนแต่ต้องผ่านมายัง
เทศบาลของเรา เพราะฉะนั้นบางท่านอาจจะไม่ทราบในเรื่องนี้ ที่มีการถ่ายโอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตั้งแต่ปี 
2553 เรามีการเตรียมความพร้อมในการรองรับการถ่ายโอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และเราได้เตรียมการ
รองรับระดับประถมในปี 2554 การเปิดระดับประถมศึกษาก็ไม่ได้ขอเปิดการเรียนการสอนได้ง่ายๆ 
จะต้องมีการท าประชาคมของหมู่บ้านทุกขั้นตอน และส่งเรื่องไปยังกรมส่งเสริมเพ่ืออนุมัติให้มีการเปิดการ
เรียนการสอน งบประมาณจะได้รับในส่วนของครู เช่น เงินเดือนของข้าราชการครู อุปกรณ์การเรียน 
อาหารกลางวัน ค่าพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ค่าเครื่องแบบเครื่องแต่งกาย ทุกรายการที่ระบุว่าเงินอุดหนุนระบุ
วัตถุประสงค์ ได้รับการจัดสรรมาจากกรมส่งเสริมทั้งหมด เพียงแต่ว่าระเบียบการตั้งงบประมาณ หนังสือ
ซักซ้อมฉบับล่าสุด แจ้งให้ท้องถิ่นทั่วประเทศรับทราบที่มีโรงเรียนในสังกัด หนังสือกระทรวงมหาดไทย ลง
วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไป               
ด้านการศึกษา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 ได้แจ้งเฉพาะเทศบาล
ต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล จะเป็นเรื่องรายหัวมีหลักเกณฑ์ว่าระดับอนุบาลได้เท่าไหร่ 
ระดับประถมต้น ป.1 -  ป.3 ประถมปลาย ป.4 - ป.6 รายหัวจะได้ไม่เท่ากันจะได้ค่าอาหารเสริมนมทุกคน
จะได้รับ 200 วันต่อ 1 ปี ค่าอาหารกลางวันได้รับคนละ 21 บาทต่อคน จ านวน 200 วัน หากผมจ า
ตัวเลขไม่ผิดค่าอาหารเสริมนมจะอยู่ที่ 7.๓๗ บาท ตามที่กรมส่งเสริมได้จัดสรรลงมาแต่ราคาซื้อจริงอาจจะ
ไม่ถึง อุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบก็จะได้ไม่เท่ากัน ค่าต่างๆเหล่านี้ ถ้าท่านสมาชิกสภาเทศบาลได้เห็ น
แผนงานของกองการศึกษา จ านวน 14 ล้านกว่าบาท เงินที่มาจากกรมส่งเสริมโดยตรง แต่มีข้อก าหนดว่า
จะต้องตั้งรองรับไว้ในเทศบัญญัติรายจ่ายประจ าปีนั้นๆ โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น หาก
ผมไม่อธิบายในวันนี้ หากมีการตั้งงบประมาณในปีต่อไปจะเกิดค าถามขึ้นมาถามอีกอย่างแน่นอน ผมถึงได้
อธิบายเพ่ือให้ท่านสมาชิกทุกท่านได้รับทราบตรงกัน เว้นเสียแต่ว่างบประมาณจะมากขึ้นหรือน้อยลง มาก
ขึ้นเนื่องจากจ านวนนักเรียนเพ่ิมขึ้นงบประมาณต่อคนก็จะมากขึ้น หากงบมาน้อยถือว่านักเรียนย้ายหรือ
ลาออก งบประมาณของเทศบาลจริงๆ มีเพียง 40 ล้านเท่านั้นอีก 15 ล้านจะเป็นของโรงเรียนและศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ถามว่าดีหรือไม่ ถือว่าดีมาก หากจะนับในส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องกับแผนงานการศึกษา การ
จัดท างบประมาณอันดับแรกผมจะค านึงถึงในส่วนของข้าราชการในส านักงานและในส่วนของชุมชน ขอพูด
ตามตรงว่าปีนี้ต้องขอบคุณข้าราชการในส านักงาน ขอบคุณในเรื่องของการท างานในต าแหน่งข้าราชการ- 
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นายสมชายฯ   ที่ท างานตามหน้าที่และตามที่ผู้บริหารได้สั่งการลงไป ถึงแม้บางครั้งจะเป็นนอกเวลา
ราชการ ทุกคนท างานอยากมีความก้าวหน้าในสายงานของผู้ปฏิบัติ แต่อีกส่วนหนึ่งในเรื่องของโบนัส
ประจ าปีซึ่งเป็นขวัญและก าลังใจของข้าราชการ ปีนี้เราตั้งงบประมาณไว้ที่ห้าสิบห้าล้านบาท ตามการ
พิจารณาโบนัสประจ าปีงบลงทุนจะอยู่ที ่ 10 %  ของบประมาณ แสดงว่างบลงทุนต้องอยู่ที่ 5.5 ล้านบาท 
ท่านสามารถพลิกกลับไปดูว่า งบลงทุน 5 ล้านเท่านั้น อันดับแรกที่ข้าราชการจะไม่ได้คือโบนัสประจ าปี 
ฝ่ายบริหารจะต้องขอบคุณ ข้าราชการไม่ว่าจะสังกัดกองไหน เป็นสิ่งที่เขาสูญเสียไป อย่างที่ 2 มีประโยชน์
ตรงไหน งบประมาณของโรงเรียน หากมีงบประมาณสี่สิบล้าน การตั้งงบลงทุนจะอยู่ที่สี่ล้าน ท่านสามารถ
ไปดูงบโครงสร้างพื้นฐานจะอยู่ที่ 4.5 ล้านบาท แสดงว่าชุมชนได้ก าไร จากความเป็นจริงจะต้องได้เพียงแค่ 
4 ล้านเท่านั้น ปรากฏว่าเพ่ิมเป็น 4.5 ล้าน ก็จะกระจายงบประมาณไปทุกชุมชนรวมไปถึงสถานที่ที่
เทศบาลเราก ากับดูแล เช่น ฌาปนสถาน ระบบไฟแสงสว่างต่างๆ เราไม่ได้มองว่าเขตที่ 1 จะได้งบประมาณ
มากกว่า บางโครงการงบประมาณหลักหมื่นเท่านั้นเอง เขต 2 จะอยู่ในพ้ืนที่ของหมู่ 3 ,7, 10 ลองไปรวม
งบประมาณจะอยู่ที่ 2 ล้านกว่าบาท ไม่ใช่น้อยจะเยอะกว่าเขต 1 ด้วยซ้ าไป โครงการมีจ านวนน้อยก็จริงแต่
งบประมาณที่ใช้จะมากกว่า แต่โครงการของเขต 1 จะมีจ านวนมากแต่งบประมาณน้อย การกระจาย
งบประมาณลงพ้ืนที่ ฝ่ายบริหารจะดูที่ความส าคัญบริเวณไหนมีความจ าเป็นเร่งด่วน บางพ้ืนที่ไม่สามารถ
ด าเนินการให้เสร็จสิ้นในโครงการเดียวได้ มีความจ าเป็นที่จะต้องจัดสรรให้ครบถ้วนทั้ง 7 ชุมชน แผนการ
ศึกษาจึงไม่สามารถที่จะปรับลดหรือเพ่ิมเองได้ กองการศึกษามีเงินที่จะบริหารจัดการเพียงแค่ 5 ล้าน
เท่านั้น รวมไปถึงหนังสือสั่งการต่างๆที่จัดท าร่างเทศบัญญัติ ฝ่ายบริหารและข้าราชการได้ด าเนินการตาม
หนังสือสั่งการและระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงจะต้องปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาเทศบาล โครงการไหนที่
ไม่ได้อยู่ในแผนพัฒนาเทศบาลไม่สามารถน าเข้ามาสู่ร่างเทศบัญญัติได้ น าเรียนท่านสมาชิกบางท่านพ่ึงเข้า
มารับต าแหน่งเป็นตัวแทนของประชาชน อาจจะยังไม่ทราบขั้นตอนของการด าเนินการ ผมจึงขออนุญาตได้
อธิบายให้ทุกท่านได้รับทราบ รวมไปถึงการจัดท างบประมาณของส่วนต่างๆ ที่สังกัดเทศบาล และจะดู
งบประมาณที่เหลือว่าจะด าเนินการพัฒนาในส่วนไหน เป็นเรื่องที่ท่านนายกเทศมนตรีได้มอบหมายให้ผม
ด าเนินการอภิปรายชี้แจงเพ่ิมเติม ให้ทุกท่านได้ทราบที่มาที่ไปเป็นอย่างไร ขอบคุณท่านประธานสภาที่ได้ให้
โอกาสได้ชี้แจงครับ ขอบคุณครับ  

ประธานสภา   ขอบคุณฝ่ายบริหาร สมาชิกสภาท่านใดจะเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ 

นายกิตติพัทธ์ฯ  เรียนประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน คณะผู้บริหาร ท่านปลัดเทศบาล           
ผมขอน าเรียนขอเสนอแนะเพ่ิมเติม ในกรณีที่เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี เอกสารแนบในเรื่อง
การประมาณราคา ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๓๘๖๗  ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔           
แนวทางการด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อที่ 1 จะต้องด าเนินการ
จัดท ารายละเอียด ประกอบในเรื่องของเทศบัญญัติงบประมาณต่างๆ ผมจะขอน าเรียนในรายละเอียด
บางส่วนเป็นข้อสงสัยว่าอาจจะเกิดการคลาดเคลื่อนหรือเข้าใจผิดหรือไม่ ประเภทงานไม่พิจารณา ค าว่าไม่
พิจารณาหมายถึงการปรับราคาหรือไม่ น าเรียนท่านประธานสภาผ่านไปยังผู้อ านวยการกองช่างว่าถูกต้อง
หรือไม่ นอกจากประเด็นนี้แล้ว เรื่องราคาต่างๆ บางส่วนจะต้องปฏิบัติตาม ว 89 จากคณะกรรมการ
วินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ แจะต้องมีการซื้อวัสดุ sme 30% จะต้อง
ปฏิบัติตามระเบียบนี้หรือไม่ อยากจะน าเรียนผ่านไปยังผู้เกี่ยวข้อง เอกสารบางส่วนอยากจะให้แก้ไขให้
สมบูรณ์ เป็นข้อเสนอแนะที่ผมได้น าเรียนที่ประชุมได้รับทราบ 2 ประเด็น  
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ประธานสภา   เป็นค าถามเพ่ิมเติม ทางผู้บริหารจะชี้แจงเองหรือจะให้ผู้อ านวยการกองช่างเป็นผู้ชี้แจง
เชิญครับ 

นายณัฎฐสิทธ์  เรียนประธานสภา สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร กระผมนายณัฎฐสิทธิ์  เครือวงค์ 
ผู้อ านวยการกองช่าง ชี้แจงเกี่ยวกับข้อสอบถามของสมาชิกสภาประเด็นแรกเรื่องใบรายงานการก่อสร้าง 
แบบ ปร 5 เป็นแบบฟอร์มที่ตายตัวต้องใช้แบบนี้ เป็นหลักเกณฑ์ราคากลางของส านักงานงบประมาณที่ใช้
กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีรูปแบบไม่เหมือนหน่วยงานส่วนกลาง ผมเคยศึกษาดูของหน่วยงาน
ส่วนกลาง เช่นชลประทาน กรมทางหลวง เป็นอีกรูปแบบหนึ่งจะไม่เหมือนกันโดยตรง ซึ่งงาน 5 ประเภทที่
ก าหนดมาก าหนดตายตัวเลยว่างานทั้งหมด จะต้องอยู่ใน 5 ประเภทนี้ ประกอบด้วยประเภท งานก่อสร้าง
อาคาร งานก่อสร้างชลประทาน งานก่อสร้างทางงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม และประเภทงานไม่
พิจารณาปรับราคา ซึ่ง 4 ประเภทแรกชัดเจนเนื่องจากระบุโดยตรง ประเภทที่ 5 งานไม่พิจารณาปรับราคา 
ส่วนใหญ่จะเป็นงานแปลกๆ งานซ่อมแซมที่จะเป็นงานอาคารก็ไม่ใช่ งานถนนก็ไม่ใช่ จะเป็นจ าพวกนี้ เช่น
การติดตั้งโซล่าเซลล์ เมื่องานไม่พิจารณาปรับราคาจะส่งผลต่อการด าเนินการในเรื่อง Factor F ค่าความผัน
ผวนงานก่อสร้าง ซึ่งจะมีค่าตายตัวที่จะใช้เช่นกันและเทียบเคียงกับราคาต้นทุนงานก่อสร้างที่เราคิดค านวณ
ขึ้นมาน าไปคูณกับ Factor F จะกลายเป็นราคาที่ด าเนินการก่อสร้างจริง ประเภทงานก่อสร้างอาคาร งาน
ก่อสร้างชลประทาน งานก่อสร้างทางงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม Factor F ก็ไม่เหมือนกันต้อง
เลือกใช้งานประเภทใดประเภทหนึ่ง แต่พอมาถึงประเภทงานไม่พิจารณาปรับราคาจะไม่ใช้ Factor F แต่จะ
ใช้เฉพาะภาษีมูลค่าเพ่ิม ดังนั้นสรุปแล้วว่างานก่อสร้างของท้องถิ่นจะแยก 5 ประเภทนี้เท่านั้น แบบฟอร์มนี้
เป็นแบบฟอร์มตายตัวที่เป็นข้อก าหนดที่เราจะต้องใช้แบบนี้ แต่จะเลือกใช้ Factor F ว่างานหนึ่งๆจะใช้
ประเภทไหน เป็นการประมาณการของท้องถิ่นไม่เหมือนกับส่วนกลางครับ ประเด็นที่ 2 ว 89 เป็นหนังสือ
สั่งการจากส านักงบประมาณ กระทรวงการคลัง เรายังใช้ในการด าเนินการอยู่ครับ จะระบุการใช้วัสดุ
ภายในประเทศจะอยู่ในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนั้นต้องแยกให้ออกว่าการประมาณราคาต้นทุนการ
ก่อสร้าง เราประมาณราคาปกติไปแต่พอถึงขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง ในงานพัสดุจะบังคับว่า ผู้รับจ้างที่จะมา
ท างานของท้องถิ่น จะต้องใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศว่าต้องมีสัดส่วนเท่าไหร่เป็นขั้นตอนการท าสัญญา
จัดซื้อจัดจ้าง ตอนนี้ยังไม่ได้ด าเนินการในขั้นตอนนั้น ขอเน้นย้ าว่าจะต้องด าเนินการ ตาม ว 89 เช่นกัน
ครับขอบคุณครับ  

ประธานสภา   ขอบคุณผู้อ านวยการกองช่าง มีท่านอ่ืนประสงค์จะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ หากไม่มีการ

เสนอความเห็นเป็นอย่างอ่ืน เกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕  
ผมจะขอมตจิากทีป่ระชุมสองมติ มติแรกจะเป็นมติเห็นชอบรับหลักการร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕  หากมีการเห็นชอบครบตามจ านวนของสมาชิกสภาแล้วจะไม่มีการขอมติ
ที่สองมติไม่เห็นชอบไม่รับหลักการ สมาชิกสภาท่านใดเห็นควรรับหลักการในร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 256๕  ขอรับรองโดยการยกมือพ้นเหนือศรีษะ  เชิญครับ 

มติที่ประชุม  - เห็นชอบ  ๑๑  เสียง , งดออกเสียง  ๑  เสียง (ประธานสภาฯ) 

ที่ประชุม เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ รับหลักการในร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี             
พ.ศ. 256๕ 

ประธานสภา  ระเบียบวาระที่ ๓.๑ ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว ตอนนี้เวลา ๑๒.๐๐ น. ดังนั้นขอให้มีการ
พักการประชุมก่อนครับเพื่อรับประทานอาหาร ขอให้เข้าร่วมประชุมในเวลา ๑๓.0๐ น. ขอให้พร้อมเพรียง
กันด้วยครับ 
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-พักการประชุม- 

เริ่มประชม 13.20 น. 

ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่อง  เพื่อพิจารณา 
3.2 เรื่อง  ก าหนดระยะเวลาการเสนอแปรญัตติ (ไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง) 

ประธาน สภา       ต่อไปขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลฯ ชี้แจง 
เลขานุการสภา       ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น   พ.ศ.2547 

แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 45 ญัตติร่างข้อญัตติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสาม
วาระ แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้ ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะ
พิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ และในการพิจารณาวาระที่สองให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไว้ไม่
น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น       

ประธานสภา     ตามระเบียบว่าด้วยการบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น คือเราประชุมวันนี้วันที่ 1๓ ไม่
น้อยกว่า 24 ชั่วโมง คณะกรรมการจะรับค าแปรญัตติได้ก็ 3 วันท าการ หลังจากมีมติรับหลักการเรียบร้อย
แล้ว ผมเห็นว่าการด าเนินการดังกล่าวเพ่ือให้เกิดความเรียบร้อย และทันต่อการประชุมในครั้งต่อไป เห็น
ควรก าหนดวันรับค าแปรญัตติ ในวันที่ 1๖ – 1๘  สิงหาคม  2564  สมาชิกสภามีความเห็นเป็นอย่างอ่ืน
หรือไม่ เมื่อไม่มีสมาชิกสภาท่านใดเพ่ิมเติม ผมจะขอมติสมาชิกสภาท่านใดเห็นควรรับค าแปรญัตติ ของ
คณะกรรมการแปรญัตติ ในวันที่ 1๖ – 1๘  สิงหาคม  2564 ณ ห้องท างานสภาเทศบาล ขอรับรองโดย
การยกมือพ้นเหนือศีรษะ  เชิญครับ 

มติที่ประชุม  - เห็นชอบ  ๑๑  เสียง , งดออกเสียง  ๑  เสียง (ประธานสภาฯ) 

ที่ประชุม เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ให้คณะกรรมการแปรญัตติ รับค าแปรญัตติ ในวันที่ 1๖ – 1๘   
สิงหาคม  2564 ณ ห้องท างานสภาเทศบาล 

ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่อง  เพื่อพิจารณา 
3.๓ เรื่อง  นัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ 

ประธาน        ต่อไปขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลฯ ชี้แจง 
เลขานุการสภา       ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.2547 

แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554   ข้อ 109 การนัดประชุมและเปิดประชุมคณะกรรมการสภาท้องถิ่น
ครั้งแรก ให้เป็นหน้าที่ของเลขานุการสภาท้องถิ่น    ให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่นคณะหนึ่ง เลือกประธาน
กรรมการและเลขานุการจากกรรมการสภาท้องถิ่นคณะนั้นๆ และหลังจากเลิกการประชุมแล้วผมขอเชิญ
คณะกรรมการแปรญัตติ ด าเนินการประชุมครับ เนื่องจากอาจมีการเปลี่ยนแปลงต าแหน่งการปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการครับ และก าหนดวันการประชุมต่อไปครับ ซึ่งผมในฐานะประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 
จากมติสภาเทศบาลก าหนด ให้คณะกรรมการแปรญัตติ รับค าแปรญัตติ ในวันที่ 1๖ – 1๘   สิงหาคม  
2564 ณ ห้องท างานสภาเทศบาล จะมีการประชุมหลังจากรับค าแปรญัตติ ในวันที่ 1๖ – 1๘   สิงหาคม  
2564 จะได้มีการประชุมในวันที่ ๒๐   สิงหาคม  2564 เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล 
เพ่ือจะได้จัดท ารายงานการประชุมเสนอต่อประธานสภาต่อไป 
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ประธานสภา     เมื่อประชุมสภาเรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการแปรญัตติจะได้ประชุมเกี่ยวกับการรับค า
แปรญัตติ เกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พ.ศ. 256๕ ที่จะน าเสนอรายงานการ
ประชุมเพ่ือการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕65 วาระที่ 2 
ขั้นแปรญัตต ิวาระท่ี 3 ขั้นลงมต ิโดยก าหนดรับค าแปรญัตติ ในวันที่ 1๖ – 1๘   สิงหาคม  2564 จะได้มี
การประชุมในวันที่ ๒๐   สิงหาคม  2564 เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล สมาชิกสภาท่าน
ใดเห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ หากไม่มีผมขอรับรองโดยการยกมือพ้นเหนือศีรษะ  เชิญครับ 

มติที่ประชุม  - เห็นชอบ  ๑๑  เสียง , งดออกเสียง  ๑  เสียง (ประธานสภาฯ) 

ที่ประชุม เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ให้คณะกรรมการแปรญัตติ รับค าแปรญัตติ ในวันที่ 1๖ – 1๘   
สิงหาคม  2564 ณ ห้องท างานสภาเทศบาล และประชุมในวันที่ ๒๐   สิงหาคม  2564 
เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล 

ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่อง  เพื่อพิจารณา 
3.๔ เรื่อง  การเสนอรายงานการประชุมค าแปรญัตติต่อประธานสภา 

ประธาน      ต่อไปขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลฯ ชี้แจง 
เลขานุการสภา          ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 

แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 หมวด 8 คณะกรรมการ สภาท้องถิ่น ข้อ  110 ญัตติร่างข้อบัญญัติที่
สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการ และส่งคณะกรมการแปรญัตติพิจารณาตามข้อ 49 เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติ
พิจารณาแล้วจะต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิมและตามที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม พร้อมทั้งรายงานย่อยื่น
ต่อประธานสภาท้องถิ่นรายงานย่อตามวรรคหนึ่งอย่างน้อยต้องระบุว่าได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมในตอนใด
หรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวด้วยการแปรญัตตินั้นเป็นประการใด การ
สงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการสงวนค าแปรญัตติด้วย  

ประธานสภา     เมื่อที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติประชุมคณะกรรมการแปรญัตติเรียบร้อยแล้ว เห็น
ควรให้คณะกรรมการแปรญัตติ ด าเนินการจัดส่งรายงานการประชุมของคณะกรรมการแปรญัตติ ในวันที่ 
24 สิงหาคม  2564 ยื่นต่อประธานสภาเทศบาลต่อไป เพ่ือถ่ายส าเนาแจกให้ในการประชุมครั้งต่อไปเรื่อง
การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕65 วาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ
วาระท่ี 3 ขั้นลงมติ  

ที่ประชุม รับทราบ ให้คณะกรรมการแปรญัตติ จัดส่งรายงานการประชุมของคณะกรรมการแปร
ญัตติยื่นต่อประธานสภาเทศบาล ในวันที่ 24   สิงหาคม  2564  

ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่อง  เพื่อพิจารณา 

      3.5 เรื่อง  นัดประชุมส าหรับการประชุมในวาระท่ี 2 ขั้นแปรญัตติและขั้นลงมติ 

ประธาน        ต่อไปขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลฯ ชี้แจง 
เลขานุการสภา       ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 

แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 หมวด 3 ญัตติ  ข้อ ๕๑ ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง ให้
ปรึกษาเรียงตามล าดับข้อ เฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ที่
ประชุม สภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอ่ืน ถ้าที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเห็นด้วยกับค าแปรญัตติ หรือ
เห็นด้วยกับการ แก้ไขในข้อใดแล้ว ไม่ให้เสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติขอเปลี่ยนแปลงมตินั้นอีก - 
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เลขานุการสภา       ถ้าข้อความในข้อใดที่ได้มีมติไปแล้วขัดแย้งกันหรือบกพร่องในสาระส าคัญ ที่ ประชุมสภา
ท้องถิ่นจะลงมติให้ส่ง ปัญหานั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม่ เฉพาะที่ขัดแย้งหรือบกพร่องก็             
ได้โดยไม่ให้มีการแปรญัตติในเรื่องใหม่ขึ้นอีก ในกรณีที่ มีมติส่งปัญหาไปให้คณะกรรมการแปรญัตติ
พิจารณาใหม่ดังกล่าวแล้ว การพิจารณา เฉพาะข้อนั้นๆ เป็นอันระงับไว้ก่อน แต่ถ้าไม่เป็นการขัดข้องที่จะ
พิจารณาข้ออ่ืนๆ ต่อไป สภาท้องถิ่นอาจลงมติให้พิจารณาจนจบร่างข้อบัญญัติก็ได้ ถ้าข้อขัดแย้งหรือ
ข้อบกพร่องตามวรรคสามเกิดขึ้นในการพิจารณารวดเดียว ที่ ประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติให้ด าเนินการตาม
ความในวรรคสามก็ได้   เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้ยื่นรายงานการพิจารณาข้อที่ได้ระงับไว้นั้นตาม 
วรรคสามแล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นให้แก่สมาชิกสภาท้องถิ่น ไม่น้อย กว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อน
วันนัดประชุม เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน ในการประชุมต่อวาระที่สอง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่น
ลงมติเฉพาะข้อที่ได้ระงับ ไว้เท่านั้น   ข้อ ๕๒ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สาม ไม่มีการอภิปราย 
เว้นแต่ที่ ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร ในการพิจารณาวาระนี้ให้ที่
ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติ หรือไม ่ 

ประธานสภา    เมื่อที่ประชุมสภาก าหนดให้คณะกรรมการแปรญัตติได้รับค าแปรญัตติ ในวันที่  16 -18 
สิงหาคม  2564 เป็นเวลา 3 วันท าการ คณะกรรมการแปรญัตตินัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ใน
วันที่ 20 สิงหาคม  2564 ทางคณะกรรมการแปรญัตติ ต้องส่งรายกงานการประชุมให้ประธานสภาใน
วันที่  24 สิงหาคม  2564 ดังนั้นจึงเห็นสมควรนัดวันประชุมในวาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ และวาระที่ 3             
ขั้นลงมติ ในวันศุกร์ ที ่27 สิงหาคม  2564  สมาชิกสภาท่านใดมีความเห็นเป็นอ่ืนหรือไม่ ตามก าหนดวัน
เวลาดังกล่าว เชิญครับ เมื่อไม่มีสมาชิกสภาท่านใดเพ่ิมเติม ผมจะขอมติจากสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า 
สมาชิกสภาท่านใดเห็นควรให้มีการประชุมสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 2 
ประจ าปี 2564 เพ่ือพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕65 วาระ
ที่ 2 ขั้นแปรญัตติ และวาระท่ี 3 ขั้นลงมติ ในวันศุกร์ ที ่27 สิงหาคม  2564  ขอรับรองโดยการยกมือพ้น
เหนือศีรษะ  เชิญครับ 

มติที่ประชุม  - เห็นชอบ  ๑๑  เสียง , งดออกเสียง  ๑  เสียง (ประธานสภาฯ) 

ที่ประชุม เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ให้สภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า สมาชิกสภาเห็นควรให้มีการประชุม
สภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2564 เพ่ือ
พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕65 วาระที่ 2 
ขั้นแปรญัตติ และวาระที่ 3 ขั้นลงมติ ในวันศุกร์ ที ่27 สิงหาคม  2564   

ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่อง  เพื่อพิจารณา 

       3.6 เรื่อง  การเสนอชื่อผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็น
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ประธานสภา     วาระนี้เป็นวาระเพ่ิมเติมเร่งด่วนจากคณะผู้บริหาร เชิญผู้บริหารชี้แจงครับ 
นายกเทศมนตรี  เรียนประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน การ

น าเสนอเรื่องการเสนอชื่อผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการ
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การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รายละเอียดขอมอบให้นายสมชาย ขวัญชัย ต าแหน่งรองนายกเทศมนตรี ได้ชี้แจง
ต่อไปครับ 

นายสมชายฯ  เรียนประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด าทุกท่าน จึงขอชี้แจงให้ท่านประธาน
ด้วยกองการศึกษา ได้รับหนังสือด่วนที่สุด ที่ ชร 0023.3/ว19186 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2564 เรื่องการ
เสนอชื่อผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดย
เนื้อหาสาระที่ผมจะเสนอต่อสภาเทศบาล  ต้องขออนุญาตประธานสภา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 หมวด 3 ญัตติ 
ข้อ 38 ญัตติทั้งหลายต้องท าเป็นหนังสือยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่นล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า        
ห้าวัน และมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองอย่างน้อยสองคน แต่หากสภาท้องถิ่นนั้นมีสมาชิกสภาท้องถิ่น
เหลืออยู่น้อยกว่าแปดคนให้มีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองหนึ่งคน เว้นแต่ตามกฎหมายหรือระเบียบมีก าหนด
วิธีการเสนอไว้เป็นอย่างอ่ืน การเสนอญัตติให้อนุโลมใช้ตามแบบท้ายระเบียบนี้ ญัตติร่างข้อบัญญัติเกี่ยว
ด้วยการเงินจะเสนอได้ต่อเมื่อมีค ารับรองของผู้บริหารท้องถิ่นญัตติทีผู่้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไม่ต้องมีการ
รับรองตามวรรคหนึ่ง ญัตติดังต่อไปนี้อาจเสนอด้วยวาจาในที่ประชุมสภาท้องถิ่นได้โดยให้น าความในข้อ 39 
มาใช้บังคับ 1.ขอให้รับรองรายงานการประชุม 2.ขอให้รับรองรายงานอ่ืนๆ ของคณะกรรมการต่างๆ  ที่
สภาท้องถิ่นตั้งขึ้น 3.ขอปรึกษาหรือขอให้พิจารณาเป็นเรื่องด่วน 4.ขอให้พิจารณาร่างข้อบัญญัติสามวาระ
รวดเดียวตามข้อ 45 5.ญัตติตามข้อ 41 6.ญัตติที่ประธานที่ประชุมเห็นควรอนุญาต การบรรจุญัตติที่
เสนอด้วยวาจาตามวรรคห้า ให้ประธานที่ประชุมบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมครั้งนั้น ข้อ 39 การ
เสนอญัตติด้วยวาจานั้นให้น าความและข้อ 62 วรรคหนึ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลมการรับรองญัตติเช่นว่านี้ให้
กระท าโดยวิธียกมือขึ้นพ้นศีรษะ ดังนั้น ความในข้อ 62 ได้ระบุว่าเมื่อได้อภิปรายไปพอสมควรแล้ว               
ถ้าสมาชิกสภาท้องถิ่นเสนอญัตติขอให้ปิดอภิปรายเพ่ือให้ลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณหรือไม่ หรือส่งให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่นพิจารณาก่อนรับหลักการต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่น
รับรองไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของสมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีอยู่ในที่ประชุม ความหมายก็คือ ญัตติที่คณะผู้บริหาร
จะเสนอต่อสภาแห่งนี้เป็นญัตติด้วยวาจาจึงขอน าเรียนท่านประธานว่าก่อนที่จะให้ฝ่ายบริหารน าเสนอต่อ
สภาเทศบาล ซึ่งเป็นหนังสือด่วนจากจังหวัดเชียงรายในการคัดเลือกตัวแทนของสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า
ร่วมคัดเลือกเป็นคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สภาเทศบาลอนุมัติให้เสนอญัตตินี้ ต้องมีสมาชิกสภา
รับรองเสนอญัตติ ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของสมาชิกสภา อย่างน้อยต้อง 5 ท่านขึ้นไปที่อยู่ในที่ประชุม         
น าเรียนท่านประธานสภาครับ  

ประธานสภา     ญัตติที่คณะผู้บริหารเสนอญัตติต่อสภาเทศบาล น าข้อ 62 ต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่น
รับรองไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของสมาชิกสภาท้องถิ่นที่อยู่ในที่ประชุม 1 ใน 3 ของสภาจ านวน 4 ท่านขึ้นไป 
ตามท่ีคณะผู้บริหารได้น าเข้าสู่สภาสมาชิกสภาท่านใดรับรองน าญัตติการเสนอชื่อผู้แทนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพ่ือเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเข้าสู่สภาขอรับรองโดยการยกมือพ้น
เหนือศีรษะ  เชิญครับ 

มติที่ประชุม  - เห็นชอบ  ๑๑  เสียง , งดออกเสียง  ๑  เสียง (ประธานสภาฯ) 

ที่ประชุม รับรอง ให้ผู้บริหารเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า ญัตติการเสนอชื่อผู้แทน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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ประธานสภา     สมาชิกสภารับรองให้ผู้บริหารเสนอญัตติต่อสภาเทศบาล ดังนั้นขอเชิญฝ่ายบริหารชี้แจง
ต่อสภาครับ  

นายสมชายฯ  เรียนประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด าทุกท่าน ญัตติเรื่องการเสนอชื่อ
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ด้วยกอง
การศึกษาได้รับหนังสือด่วนที่สุด ที่ ชร 0023.3/ว19186 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2564 เรื่องการเสนอชื่อ
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เรียน
นายอ าเภอทุกอ าเภอ สิ่งที่ส่งมาด้วยส าเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุดที่ มท 
0816.3/ว 1857 ลงที่ 3 สิงหาคม 2564 จ านวน 1 ฉบับ ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่า 
ได้รับแจ้งจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานว่าคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีหน้าที่
พิจารณาเสนอนโยบายแห่งแผนพัฒนามาตรฐานและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่สอดคล้อง
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนการศึกษาแห่งชาติ รวมทั้งให้ความเห็นหรือให้
ค าแนะน าแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการหรือคณะรัฐมนตรี ได้พ้นจากต าแหน่งตามวาระ เมื่อวันที่ 
24 กรกฎาคม 2564 โดยกฎกระทรวงก าหนดจ านวนกรรมการ คุณสมบัติหลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา 
การเลือกประธานกรรมการและกรรมการวาระการด ารงต าแหน่ง และการพ้นจากต าแหน่งของกรรมการใน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2546 ก าหนดให้คณะกรรมการดังกล่าว มีกรรมการจ านวนไม่
เกิน 27 คน และให้มีกรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ านวน 1 คน ให้มีวาระการด ารง
ต าแหน่งคราวละ 4 ปี โดยให้ด าเนินการสรรหากรรมการชุดใหม่ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่พ้นจาก
ต าแหน่ง ซึ่งในการด าเนินการดังกล่าวได้มีประกาศเรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา และการเลือกประธาน
กรรมการและกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประกาศ ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 สรรหาและเลือก
ประธานกรรมการและกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานชุดใหม่ จังหวัดเชียงรายพิจารณาแล้ว เพ่ือให้การ
ด าเนินการสรรหา และเลือกประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย ขอให้อ าเภอแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกแห่ง เสนอให้
สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอชื่อผู้แทน จ านวน 1 คน เพ่ือรับเลือกเป็นกรรมการในคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยให้ส่งใบเสนอชื่อผู้แทนเพ่ือเลือกเป็นกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยตรงภายในวันที่ 24 สิงหาคม 2564 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่
ส่งมาด้วยจึงเรียนมาเพ่ือด าเนินการ ลงนามโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการ
จังหวัดเชียงราย ดังนั้นเอกสารที่ส่งมาพร้อมหนังสือฉบับนี้จะประกอบไปด้วยประกาศหลักเกณฑ์วิธีการสรร
หาคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รายละเอียดซึ่งเกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น โรงเรียน
เทศบาล 1 ป่ากอด า สังกัดเทศบาลต าบลป่าก่อด า ซึ่งเป็นหน่วยงานที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เอกสารการ
สรรหาที่เกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี ดังนี้ครับ การสรรหาและการเลือกผู้แทนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นข้อ 14 สภาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีความประสงค์จะเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือก
เป็นกรรมการในคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้เสนอชื่อได้องค์กรละ 1 คน หากปรากฏว่าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นใดเสนอชื่อเกินกว่า 1 คน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นจะไม่ได้รับการพิจารณา การ
เสนอชื่อให้ใช้แบบ สพฐ.-2 ท้ายประกาศนี้เท่านั้น หากไม่ใช้แบบตามที่ก าหนดจะไม่ได้รับการพิจารณา         
ข้อ 15 ผู้ได้รับการเสนอชื่อต้องมีคุณสมบัติตามข้อ 6 กล่าวว่าผู้ได้รับการเสนอชื่อต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
เท่านั้น 1.มีสัญชาติไทย 2.มีอายุไม่ต่ ากว่า 35 ปีบริบูรณ์และไม่ควรเกิน 70 ปีบริบูรณ์ 3.ไม่เป็นบุคคล
ล้มละลาย 4.ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 5.ไม่เคยมีประวัติเสื่อมเสียทาง
จริยธรรม จรรยาบรรณและการประกอบวิชาชีพ 6.ไม่เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก 
เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ๗.ไม่เป็นคู่สัญญาหรือผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย หรือผลประโยชน์โดยตรงในกิจการที่เก่ียวข้องกับส านักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หรือ
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สถานศึกษา หรือหน่วยงานในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เว้นแต่เป็นการศึกษาวิจัย
หรือฝึกอบรมเพ่ือเป็นประโยชน์ในการศึกษา 8.ไม่เป็นประธานกรรมการหรือกรรมการในคณะกรรมการ
สภาการศึกษาคณะกรรมการการอุดมศึกษา คณะกรรมการการอาชีวศึกษาคณะกรรมการข้าราชการครู- 

นายสมชายฯ  และบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการคุรุสภา หรือคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการ
และสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ในคราวเดียวกันเกินหนึ่ง คณะ นี่คือคุณสมบัติหลังจากนั้น
วิธีการสรรหา การคัดเลือกตัวแทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2554 ข้อ 8 ใช้วิธีเดียวกันในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาแต่ละคนมีสิทธิ์เสนอชื่อ
สมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่งที่ตนเห็นว่าสมควรให้เป็นผู้ด ารงต าแหน่งในกรณีนี้เป็นการเสนอชื่อเพ่ือเป็น
ตัวแทนของสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า โดยการเสนอชื่อนั้นต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้ อยกว่า 2 
ท่าน โดยให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละท่านมีสิทธิ์รับรองได้เพียงครั้งเดียว ชื่อเสนอไม่จ ากัดจ านวน และให้
สมาชิกสภาท้องถิ่นลงคะแนนเลือกจากชื่อเหล่านั้น โดยวิธีเขียนชื่อตัวและชื่อสกุลของผู้ที่ถูกเสนอชื่อคนละ
หนึ่งชื่อ เมื่อตรวจนับแล้วให้ประธานที่ประชุมประกาศคะแนนต่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นผู้ได้คะแนนสูงสุด
เป็นผู้ได้รับเลือก ถ้ามีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันหลายคนให้เลือกเฉพาะผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดเท่านั้น โดยใช้วิธี
เดิมถ้าผลการเลือดใหม่ปรากฏว่ายังมีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันอีกให้ใช้วิธีจับฉลากเฉพาะผู้ได้คะแนนสูงสุด
เท่านั้น น าเสนอต่อท่านประธานสภาและสมาชิกสภาทุกท่าน  ด้วยเงื่อนไขระเบียบประกาศของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ก าหนดขึ้นสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า  สามารถส่งช่วยได้เพียง 1 
ท่าน และหลังได้รายชื่อแล้วเป็นตัวแทนจากสภาแห่งนี้แล้วเทศบาลต าบลป่าก่อด า โดยท่านนายกเทศมนตรี
จะเป็นผู้ลงนามในการน าเสนอในการน าส่งไปให้คณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยตรงไปที่กรม หลังจาก
นั้นจะมีการคัดเลือก การคัดเลือกในวันที่ 13 กันยายน 2564 โดยที่ตัวแทนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นท่ีมีโรงเรียนในสังกัด การคัดเลือกกันเองในส่วนของสมาชิกสภาท้องถิ่น ได้เพียง 2 ท่านในระดับกรม 
เน้นย้ าว่าผู้ที่ถูกเสนอชื่อต้องมีอายุ 35 ปีขึ้นไปครับ เป็นรายละเอียดที่เสนอต่อท่านประธานและสมาชิก
สภาครับ  

ประธานสภา     ท่านสมาชิกสภาทุกท่านคงเข้าใจตรงกัน วิธีการคัดเลือก ใช้วิธีเลือกเหมือนประธานสภา
และส่งผู้ที่ได้รับเลือกเข้าไปอย่างกรม  โดยที่ตัวแทนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีโรงเรียนในสังกัด 
การคัดเลือกกันเองในส่วนของสมาชิกสภาท้องถิ่น คัดเลือกเพียง 2 คนเป็นตัวแทน เข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ล าดับต่อไปผมจะน าเสนอต่อที่ประชุมสภาสมาชิกสภาท่านไหนเห็น
ควรให้เป็นตัวแทนของสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า เชิญครับ 

นายพงศกรฯ     เรียนประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด าทุกท่าน คณะผู้บริหาร ผมนาย
พงศกร วงค์ชัย สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ขอเสนอชื่อนายภูวนัย อ่ินค า เป็นตัวแทนเข้ารับการคัดเลือก
คณะกรรมการศึกษาข้ันพื้นฐาน  

ประธานสภา     นายพงศกร วงค์ชัย สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ขอเสนอชื่อนายภูวนัย อ่ินค า สมาชิก
สภาเทศบาล เขต 2  ร่วมเป็นตัวแทนเข้ารับการคัดเลือกคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ขอผู้รับรองครับ 

ผู้รับรอง   นายอ้าย เมืองมูล, นางดา ริมทอง, นางพรพิมล วงษารัตน์ 

ประธานสภา     สมาชิกสภาท่านใดจะเสนอชื่อเพ่ิมเติมเชิญครับ หากไม่มี ผมจะขอมติจากสภาเทศบาลให้
นายภูวนัย อ่ินค า เป็นผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน โดยการยกมือพ้นเหนือศีรษะ  เชิญครับ 

มติที่ประชุม  - เห็นชอบ  ๑๑  เสียง , งดออกเสียง  ๑  เสียง (ประธานสภาฯ) 
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ที่ประชุม เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ให้นายภูวนัย อ่ินค า เป็นผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือเข้า
รับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่อง  เพื่อพิจารณา 
       3.7 เรื่อง  ขออนุมัติแต่งตั้งตัวแทนสมาชิกสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า ร่วมเป็น

คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลป่าก่อด า  
ประธานสภา     วาระนี้เป็นวาระเพ่ิมเติมเร่งด่วนจากคณะผู้บริหาร เชิญผู้บริหารชี้แจงครับ 
นายกเทศมนตรี  เรียนประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน การ

น าเสนอเรื่องขออนุมัติแต่งตั้งตัวแทนสมาชิกสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า ร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลป่าก่อด า  รายละเอียดขอมอบให้นายสมชาย ขวัญชัย ต าแหน่งรอง
นายกเทศมนตรี ได้ชี้แจงต่อไปครับ 

นายสมชายฯ  เรียนประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด าทุกท่าน จึงขอเสนอต่อที่ประชุม
ดังนี้ด้วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลป่าก่อด า สังกัดเทศบาลต าบลป่าก่อด าในการจัดรูปแบบ
การศึกษาจะต้องมี คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลป่าก่อด า การแต่งตั้ง
คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลป่าก่อด า จะก าหนดให้เป็นคราวในในการด ารงต าแหน่ง 
เป็นการก าหนดคราวสมัยของคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า ถ้าหากว่าคณะผู้บริหาร
หรือสมาชิกสภาเทศบาลป่าก่อด าหมดวาระ ชุดด ารงต าแหน่งก็จะหมดวาระตามไปด้วย ดังนั้ นการบริหาร
ของคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลป่าก่อด า ซึ่งได้มีการเลือกตั้งและได้มีผู้บริหาร
และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด าเข้ามาปฏิบัติหน้าที่แล้ว จึงต้องมีสัดส่วนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ
บริหารส่วนพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลป่าก่อด า จ านวน 1 ท่าน ได้น าเรียนต่อประธานสภาเทศบาลและ
สมาชิกสภาต าบลป่าก่อด า เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งตัวแทนสมาชิกสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า ร่วมเป็น
คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลป่าก่อด า  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 8 ใช้วิธีเดียวกันใน
การเลือกประธานสภาท้องถิ่น เหมือนการคัดเลือกตามวาระท่ี 3.6 ที่ผ่านมาครับ 

ประธานสภา     ใช้ระเบียบเดียวกันกับวาระที่ 3.6  ผู้บริหารได้น าเสนอต่อสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า          
ขอสภารับรองบรรจุญัตติการประชุมนี้  ตามที่คณะผู้บริหารได้น าเข้าสู่สภาสมาชิกสภาท่านใดรับรองน า
ญัตติขออนุมัติแต่งตั้งตัวแทนสมาชิกสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า ร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลต าบลป่าก่อด า เข้าสู่สภาขอรับรองโดยการยกมือพ้นเหนือศีรษะ  เชิญครับ 

มติที่ประชุม  - เห็นชอบ  ๑๑  เสียง , งดออกเสียง  ๑  เสียง (ประธานสภาฯ) 
ที่ประชุม รับรอง ให้ผู้บริหารเสนอญัตติแต่งตั้งตัวแทนสมาชิกสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า ร่วมเป็น

คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลป่าก่อด า ต่อสภาเทศบาลต าบล  
ป่าก่อด า  

ประธานสภา     สมาชิกสภารับรองให้ผู้บริหารเสนอญัตติต่อสภาเทศบาล ดังนั้นขอให้สมาชิกสภาเสนอชื่อ 
เพ่ือคัดเลือกเป็นคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลป่าก่อด า  ใช้วิธีเลือกเหมือน
ประธานสภา พร้อมผู้รับรอง 2 คน  สภาสมาชิกสภาท่านไหนเห็นควรให้เป็นตัวแทนของสภาเทศบาลต าบล
ป่าก่อด า เชิญครับ 

นายนิวัตน์ฯ     เรียนประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด าทุกท่าน คณะผู้บริหาร ผมนาย
นิวัฒน์  ศรีหมื่น สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ขอเสนอชื่อนางพรพิมล วงษารัตน์ เป็นตัวแทนเข้ารับการ
คัดเลือกคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
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ประธานสภา     นายนิวัฒน์  ศรีหมื่น สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ขอเสนอชื่อนางพรพิมล วงษารัตน์ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2  ร่วมเป็นตัวแทนเข้ารับการคัดเลือกคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ขอผู้
รับรองครับ 

ผู้รับรอง   นายบุญสอน ปงรังษ,ี นางดา ริมทอง 
ประธานสภา     สมาชิกสภาท่านใดจะเสนอชื่อเพ่ิมเติมหรือไม่ หากไม่มีเพ่ิมเติม ผมจะขอมติจากสภา

เทศบาลให้นางพรพิมล วงษารัตน์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 เป็นตัวแทนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ
บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลป่าก่อด า โดยการยกมือพ้นเหนือศีรษะ  เชิญครับ 

มติที่ประชุม  - เห็นชอบ  ๑๑  เสียง , งดออกเสียง  ๑  เสียง (ประธานสภาฯ) 

ที่ประชุม เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ให้นางพรพิมล วงษารัตน์ เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลป่าก่อด า  

ระเบียบวาระที่  4 เรื่อง  อ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

ประธานสภา     มีใครจะเพ่ิมเติมในเรื่องอ่ืนๆหรือไม่ เชิญครับ  
นายพนัสพงศ์ฯ  เรียนประธานสภา สมาชิกสภา ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ผมนายพนัสพงศ์  

ภิราษร สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2  ผมมีข้อเสนอแนะในวาระอ่ืนๆ ครับ การแจ้งข่าวสารประชาสัมพันธ์
ผมอยากให้แต่ละกองของเทศบาล เช่น กองช่าง กองสาธารณสุข กองการศึกษา ช่วยแจ้งข่าวสารไม่ว่าจะ
เป็นทางกลุ่มไลน์ หรือว่าลงสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ แจ้งให้สมาชิกสภาได้รับทราบ บางครั้งบางเรื่องสมาชิก
สภาไม่ทราบเรื่องแต่ประชาชนได้สอบถาม ไม่สามารถตอบค าถามได้ ดังนั้นจึงขอให้ประชาสัมพันธ์ให้
รับทราบ  

ประธานสภา     เรื่องที่ท่านสมาชิกกล่าวมาคือให้แจ้งเกี่ยวกับกิจกรรมที่จะมีการด าเนินการของเทศบาล
ต าบลป่าก่อด าให้แจ้งให้สมาชิกสภาเทศบาลได้รับทราบด้วย ในเรื่องการจัดกิจกรรมภายในเทศบาล หรือจัด
กิจการภายนอก เช่นองค์การพัฒนา ประชุมเคลื่อนที่ของกองต่างๆ ที่ลงไปยังชุ มชน ขอให้ผู้บริหารได้สั่ง
การไปยังแต่ละกองช่วยประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกสภาได้รับทราบล่วงหน้าเพ่ือเข้าร่วมกิจกรรม ฝากไปยัง
ผู้บริหารครับ  ตามท่ีสมาชิกสภาได้เสนอให้มีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารของเทศบาลด้วยครับ มีท่านอ่ืนอีก
หรือไม ่ 

นายยกเทศมนตรี เรียนประธานสภา สมาชิกสภาทุกท่าน  เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาล
ต าบลป่าก่อด าทุกท่าน เรื่องสถานการณ์โควิดในเขตพ้ืนที่ของเทศบาลต าบลป่าก่อด า ในนามคณะผู้บริหาร
ต าบลป่าก่อด าร่วมกับพระครูปัญญาประดิษฐ์ธรรม ท่านได้พ านับที่ประเทศสิงคโปร์ จะได้ด าเนินการ
เกี่ยวกับการช่วยเหลือในสถานการณ์โควิดในเขตพ้ืนที่จึงน าเรียนได้ทุกท่านได้ทราบว่าชุดแรก เราจะ
ด าเนินการในวันที่ 21 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น.ที่โรงพยาบาลแม่ลาว ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วม           
เราจะส่งมอบวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับเรื่องโควิดในส่วนของ แมส และชุด PPE และวัสดุทางการแพทย์ให้แก่
โรงพยาบาลแมล่าว เราจะส่งมอบ แมส และชุด PPE ให้แก่มูลนิธิ ในเขตพ้ืนที่ของเราเชิญร่วมครับ ส่วนชุด
ที่ 2 ท่านคณะผู้บริหารและท่านพระครูปัญญาประดิษฐ์ธรรม มีแนวทางที่จะด าเนินการในเขตพ้ืนที่ในเรื่อง
ของแจก แมส และเจลแอลกอฮอล์ให้แก่ประชาชนทุกคนในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลป่าก่อด า กา ร
ด าเนินการจะให้น้ ายาฆ่าเชื้อให้กับทางเทศบาลต าบลป่าก่อด า ได้ด าเนินการในการที่จะฉีดพ่นสถานที่ส าคัญ
ที่เราประกอบกิจกรรมรวมกลุ่มไม่ว่าจะเป็นตลาด วัด ศาลาเอนกประสงค์ หรือสถานที่อ่ืนๆ ที่ได้รับการ  
ร้องขอ ในห้วงระยะเวลา 6 เดือนจากนี้ไป จะได้มีการน าส่งน้ ายาฆ่าเชื้อโรคมายังเทศบาลต าบลป่าก่อด า
เข้าไปด าเนินการในเขตพ้ืนที่ น าเรียนแจ้งในสถานการณ์ที่ร่วมมือกับทางประชาชนของเราไม่ว่าจะอยู่
ต่างจังหวัดหรือต่างประเทศในเรื่องของสถานการณ์โควิดครับ  

 




