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รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า 
สมัยสามัญ สมัยท่ีสาม  ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕65 

วันจันทร์ ที่ 15 เดือน สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕65  เวลา ๐๙.3๐ น. 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า 

************* 
ผู้เข้าประชุม 

ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
๑ นายวชิรศักย์ พรหมษี ประธานสภาเทศบาล วชิรศักย์ พรหมษี  
๒ นายอินถา มะโนค า สมาชิกสภาเทศบาล อินถา  มะโนค า  
๓ นายนิวัฒน์ ศรีหมื่น สมาชิกสภาเทศบาล นิวัฒน์ ศรีหมื่น  
๔ นายอาทิตย์  ภิราษร สมาชิกสภาเทศบาล อาทิตย์  ภิราษร  
๕ นายอ้าย เมืองมูล สมาชิกสภาเทศบาล อ้าย เมืองมูล  
๖ นายพนัสพงศ์ ภิราษร สมาชิกสภาเทศบาล พนัสพงศ์ ภิราษร  
๗ นายรามนัฏ อินต๊ะรัตน์ สมาชิกสภาเทศบาล รามนัฏ อินต๊ะรัตน์  
๘ นายกิตติพัทธ์ เอ่ียมพร้อม สมาชิกสภาเทศบาล กิตติพัทธ์ เอ่ียมพร้อม  
9 นางพรพิมล วงษารัตน์ สมาชิกสภาเทศบาล พรพิมล วงษารัตน์  

10 นายพงศกร วงค์ชัย สมาชิกสภาเทศบาล พงศกร วงค์ชัย  
11 นายภูวนัย  อิ่นค่ า เลขานุการสภาเทศบาล ภูวนัย  อิ่นค่ า  

 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมาย

เหตุ 
1 ว่าที่ร้อยตรีด ารงศักดิ์  ขวัญชัย นายกเทศมนตรี ด ารงศักดิ์  ขวัญชัย  
2 นายสมชาย ขวัญชัย รองนายกเทศมนตรี สมชาย ขวัญชัย  
3 นายสมชาติ  ขวัญชัย รองนายกเทศมนตรี สมชาติ  ขวัญชัย  
4 ว่าทีร่้อยตรีนราวิชญ์ รักษ์คมนา เลขานุการนายกเทศมนตรี นราวิชญ์ รักษ์คมนา  
๕ นายสุวิทย์  ภิราษร ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี สุวิทย์  ภิราษร  
6 นายประสงค์  เมืองมูล ปลัดเทศบาลต าบลป่าก่อด า ประสงค์  เมืองมูล  
7 นางวาสนา  นันตะกูล ผู้อ านวยการกองการศึกษา วาสนา  นันตะกูล  
8 นายณัฏฐสิทธิ์  เครือวงค์ ผู้อ านวยการกองช่าง ณัฏฐสิทธิ์  เครือวงค์  
9 นางจารุณี ยาวิเลิง ผู้อ านวยกาสาธารณสุขฯ จารุณี ยาวิเลิง  

10 นายวิทวัส สมสกุล ผู้อ านวยการสถานศึกษา วิทวัส สมสกุล  
11 นายชนะภัย  หล้าเต๋จ๊ะ หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ ชนะภัย  หล้าเต๋จ๊ะ  
๑๒ นางสาวรัตติกาล แสนอินทร์ นักจัดการงานทั่วไป รัตติกาล แสนอินทร์  
13 นายถวิล  เมืองสิงห์ จพง.ป้องกันฯ ถวิล  เมืองสิงห์  
๑๔ นางสาวคนึงนิตย์  อินต๊ะรัตน์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ คนึงนิตย์  อินต๊ะรัตน์  
๑๕ นางสาวธัญญา  บุญเป็ง คนงาน ธัญญา  บุญเป็ง  
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ผู้ไม่เข้าประชุม 

ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
๑ นางดา ริมทอง รองประธานสภาเทศบาล - ติดโควิด 
๒ นางสาวอาฎิฟะฮ์ บากิซ ผู้อ านวยการคลัง - ติดโควิด 

ครบองค์ประชุม เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.3๐ 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 สมัยที่สาม ครั้งที่  1 ประจ าปี ๒๕๖5 วันจันทร์                    
ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า   ด าเนินการประชุมไปตามระเบียบ
วาระการประชุม จะมีการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่อง  ที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ประธานสภา    1.1 เรื่อง วันนี้นางดา ริมทอง  รองประธานสภาเทศบาล ขอลาการประชุม 1 วัน 
เนื่องจากติดโควิด-19 ครับ 

    1.2 เรื่องเห็นชอบร่างเทศบัญญัติต าบลป่าก่อด า 13 ฉบับ ตามหนังสืออ าเภอแม่ลาว ที่   
ชร 0๐๒๓.๑๘/ ๒๓๒๔ ลงวันที่ 10 สิงหาคม  2565 ตามที่ได้ส่งร่างเทศบัญญัติต าบลป่าก่อด า จ านวน          
๑๓ ฉบับ เพ่ือเสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนที่เทศบาลต าบลปาก่อด า
จะประกาศใช้เป็นเทศบัญญัติต าบลป้าก่อด า นั้น อ าเภอได้พิจารณาแล้ว เพ่ือประโยชน์ของเทศบาลต าบล
ป่าก่อด า อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๖๒ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙'๖ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม ประกอบกับค าสั่งจังหวัดเชียงราย ที่ ๘๕/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑0 มกราคม ๒๕๖๕ เรื่องการมอบ
อ านาจของผู้ว่าราชการจังหวัดให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัด ปลัดจังหวัด 
หัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัดและนายอ าเภอปฏิบัติราชการแทน จึงเห็นชอบให้ใช้ เป็นเทศบัญญัติได้ 
และพร้อมนี้ได้ส่งร่างทศบัญญัติดังกล่าว คืนมาเพ่ือให้นายกเทศมนตรีต าบลป่าก่อด าลงนามประกาศใช้และ
ปิดประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ท าการเทศบาลต าบลป่าก่อด า จ านวน ๑ ชุด และส่งส าเนาคืนให้อ าเภอ
จ านวน ๑ ชุด ภายใน ๓ วัน นับแต่วันที่ประกาศใช้ จึงเรียนมาเพ่ือทราบและด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ต่อไป ลงนามโดย นายรุ่งโรจน์ ตันวุฒิ นายอ าเภอแม่ลาว ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย 

    1.3 เรื่อง  ตามที่สมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย  แจ้งประชาสัมพันธ์
โครงการอบรม "หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ประธานสภา และสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเก่ียวกับการประชุมสภาท้องถิ่น การพ้นจากต าแหน่ง การตรวจสอบและการชี้มูลของคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. และกรณีศึกษาจากค าพิพากษาของศาลปกครอง" ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ขึ้น ในระหว่าง
วันที่ ๓ - ๕ กันยายน ๒๕๖๕ สถานที่ โรงแรมเอ็ม บูทีค รีสอร์ท อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 
ก าหนดการตามที่ทุกท่านได้รับเอกสารไปแล้วนั้น ประชาสัมพันธ์ให้ทางองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นของ
จังหวัดเชียงราย ที่สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมดังกล่าวต่อไป   
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ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
2.1 การประชุมสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า สมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง  ประจ าปี           

พ.ศ. 25๖5  วันพุธ  ที่ ๒๗  เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565 

ประธานสภา  ตามที่ฝ่ายเลขานุการสภาเทศบาลฯ ได้ส่งรายงานการประชุมให้สมาชิกสภาเทศบาลทุก
ท่านได้ตรวจสอบก่อนวันประชุมแล้ว มีสมาชิกสภาเทศบาลฯหรือผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดจะเปลี่ยนแปลง
เนื้อหาหรือข้อความใดในรายงานการประชุมที่เห็นว่าไม่ถูกต้อง แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบเพ่ือด าเนินการ
แก้ไข สมาชิกสภาท่านใดเห็นควรจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติมเชิญครับ  

นายกิตติพัทธ์ฯ  เรียนประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ท่านนายกเทศมนตรี รอง
นายกเทศมนตรี ท่านปลัดเทศบาล และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน กระผมนายกิตติพัทธ์  เอ่ียมพร้อม 
สมาชิกสภาเขต 2 ขออนุญาตแก้ไขข้อความรายงานการประชุม ดังนี้ครับ หน้าที่ 5 บรรทัดที่ 2 นับจาก
บรรทัดสุดท้าย ชื่อของผมจาก ดังนั้นอาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๔๘ เตรส แห่งพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓)พ.ศ. ๒๕๕๒ แก้ไขเป็น ดังนั้นอาศัยอ านาจตามความ
ในมาตรา ๔๘ เตรส แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑4)             
พ.ศ. ๒๕6๒  หน้า 111 บรรทัดที่ 27 จาก สท.กิตติพันธ์ แก้ไขเป็น สท.กิตติพัทธ์  หน้าที่ 118 บรรทัดที่ 
21 จาก หากเห็นชอบตามที่ท่านรองสมชายแจ้งในที่ประชุมว่าจะหนังสือหารือไปยังจังหวัด แก้ไขเป็น หาก
เห็นชอบตามที่ท่านรองสมชายแจ้งในที่ประชุมว่าจะจัดท าหนังสือเพื่อหารือไปยังจังหวัดต่อไป  ผมน า
เรียนในที่ประชุมเพียงเท่านี้ครับ 

ประธานสภา  ขอบคุณท่านกิตติพัทธ์  เอ่ียมพร้อม สมาชิกสภาเขต 2 เพ่ือข้อความให้สมบูรณ์ ผมขอ
แก้ไขหน้าที่ 113 บรรทัดที่ 5 นับจากบรรทัดสุดท้ายจาก  พร้อมทั้งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสภา
ทรัพย์สิน ขอให้ยกมือขึ้นพ้นเหนือศีรษะ แก้ไขเป็น พร้อมทั้งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสภาพทรัพย์สิน
เพื่อตรวจสภาพรถดังกล่าวให้สมบูรณ์ก่อนการรับมอบ ขอให้ยกมือขึ้นพ้นเหนือศีรษะ และบรรทัด
สุดท้ายจากคณะกรรมการตรวจสภาทรัพย์สิน แก้ไขเป็น คณะกรรมการตรวจสภาพทรัพย์สิน หน้า 119 
ข้อความที่ประชุม เห็นชอบให้ฝ่ายบริหารด าเนินการหารือเกี่ยวกับการเบิกเงินอุดหนุนด้านการศึกษา
ท้องถิ่น การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  (ไตรมาส 4) ของโรงเรียน
เทศบาล 1 (ป่าก่อด า) แก้ไขเป็น เห็นชอบให้ฝ่ายบริหารด าเนินการหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่อง
การเบิกเงินอุดหนุนด้านการศึกษาท้องถิ่น การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ           
พ.ศ.2563  (ไตรมาส 4) ของโรงเรียนเทศบาล 1 (ป่าก่อด า) เพื่อจะได้ด าเนินการตามระเบียบที่
เกี่ยวข้องต่อไป สมาชิกสภาท่านอ่ืนเห็นควรจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติมเชิญครับ หากไม่มีการเสนอ
ความเห็นเป็นอย่างอ่ืน เกี่ยวกับรายงานประชุมสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า สมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง 
ประจ าปี พ.ศ. 256๔ วันที่ ๒๗  กรกฎาคม พ.ศ. 256๔ สมาชิกสภาท่านใดเห็นควรรับรองรายงานการ
ประชุม ผมจะขอมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมาโดยการยกมือเหนือศีรษะ  เชิญครับ 

มติที่ประชุม  - รับรอง  ๑0  เสียง , งดออกเสียง  ๑  คน (ประธานสภาฯ) , ลา 1 คน (นางดา ริมทอง) 

ที่ประชุม เห็นชอบรับรองการประชุมและด าเนินการเปลี่ยนแปลงรายงานการประชุม 

 



~ 4 ~ 
 

ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่อง  เพื่อพิจารณา 

             3.๑  เรื่อง ญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ            
พ.ศ. 2566  วาระท่ี 1 ขั้นรับหลักการ 

ประธานสภา   เมื่อคณะผู้บริหารท้องถิ่น ได้พิจารณาอนุมัติให้ตั้งงงบประมาณประจ าปีแล้ว ให้เจ้าหน้าที่
งบประมาณรวบรวม และจัดท าเป็นร่างงบประมาณรายจ่ายเสนอต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่นอีกครั้งหนึ่ง เพ่ือ
คณะผู้บริหารท้องถิ่นได้น าเสนอต่อสภาท้องถิ่น ภายในวันที่ 15 สิงหาคมตามที่ระทรวงมหาดไทยว่า
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554)      ข้อ ๔๕ ญัตติ
ร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณา
สามวาระรวดเดียวก็ได้ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นจ านวน
ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้
พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณาวาระท่ีสองนั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติ
เต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะ
พิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ และในการพิจารณาวาระที่ สองให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไว้
ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น วันนี้เพียงเป็น
การประชุมวาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ และข้อ ๔๗ ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง ให้ที่
ประชุมสภาท้องถิ่นปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินั้น
หรือไม่ หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์จะอภิปราย ห้ามไม่ให้ลงมติก่อนที่สมาชิกสภาท้องถิ่นได้อภิปราย
ในเรื่องนั้นพอสมควรแล้วเพ่ือประโยชน์แก่การพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่ หนึ่ง สภาท้องถิ่นจะให้
คณะกรรมการสภาท้องถิ่นพิจารณาก่อนรับหลักการก็ได้ ต่อไปเชิญฝ่ายบริหาร เสนอรายละเอียดเกี่ยวกับ
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2566 สู่สภาเทศบาล เชิญครับ  

นายกเทศมนตรี  เรียนประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
กระผมว่าที่ร้อยตรีด ารงศักดิ์ ขวัญชัย นายกเทศมนตรีต าบลป่าก่อด า ในฐานะผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาล
ต าบลป่าก่อด า จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ. 25๖6 ต่อสภาเทศบาลต าบล
ป่าก่อด า ในโอกาสนี้คณะผู้บริหารเทศบาลต าบลป่าก่อด า จึงขอชี้แจงให้ประธานสภา และสมาชิกสภา
เทศบาลทุกท่าน ได้รับทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการด าเนินการในปี     
พ.ศ.2566 โดยในรายละเอียดขอมอบให้นายสมชาย ขวัญชัย ต าแหน่งรองนายกเทศมนตรี ได้ชี้แจง
ตามล าดับต่อไปครับ 
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นายสมชายฯ   เรียนประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน             
จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึง 1. สถานะการคลัง  1.1 งบประมาณรายจ่าย
ทั่วไป ในปีงบประมาณพ.ศ. 2565 ณ วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2565 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะ
การเงินดังนี ้ 

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จ านวน 34,749,456.76 บาท 
1.1.2 เงินสะสม จ านวน 64,055,863.64 บาท 
1.1.3 เงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 13,649,020.68 บาท 
 

    1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จ านวน 1 โครงการ            
รวม 155,600.00 บาท 

1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จ านวน 15 โครงการ รวม 
4,995,830.00 บาท 

1.2 เงินกู้คงค้าง จ านวน 0.00 บาท 
2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
2.1 รายรับจริง จ านวน 54,365,843.42 บาท ประกอบด้วย 

หมวดภาษีอากร จ านวน 457,529.99 บาท 

หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับ และ
ใบอนุญาต 

จ านวน 903,025.10 บาท 

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จ านวน 167,477.73 บาท 

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและ
กิจการพาณิชย์ 

จ านวน 0.00 บาท 

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จ านวน 174,912.93 บาท 

หมวดรายได้จากทุน จ านวน 0.00 บาท 

หมวดภาษีจัดสรร จ านวน 21,233,820.60 บาท 

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จ านวน 31,429,077.07 บาท 

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 6,664,852.00 บาท 
2.3 รายจ่ายจริง จ านวน 46,945,379,32 บาท ประกอบด้วย 

งบกลาง จ านวน 10,637,017.16 บาท 
งบบุคลากร จ านวน 18,826,071.43 บาท 
งบด าเนินงาน จ านวน 15,587,796.93 บาท 
งบลงทุน จ านวน 1,176,694.50 บาท 
งบเงินอุดหนุน จ านวน 706,796.30 บาท 
งบรายจ่ายอื่น จ านวน 11,000.00 บาท 

2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 
6,664,852.00 บาท 

2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพ่ือด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ จ านวน 0.00 บาท 
2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 0.00 บาท 
2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จ านวน 0.00 บาท 
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นายสมชายฯ  ค าแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
เทศบาลต าบลป่าก่อด าอ าเภอแม่ลาวจังหวัดเชียงราย 
 

1. รายรับ 
   

        

รายรับ 
รายรับจริง 
ปี  2564 

ประมาณการ 
ปี 2565 

ประมาณการ 
ปี 2566 

รายได้จัดเก็บเอง       

  หมวดภาษีอากร 457,529.99 350,000.00 350,000.00 

  หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับ และ
ใบอนุญาต 

903,025.10 686,100.00 686,100.00 

  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 167,477.73 153,000.00 153,000.00 

  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 174,912.93 9,900.00 9,900.00 

  หมวดรายได้จากทุน 0.00 1,000.00 1,000.00 

  รวมรายได้จัดเก็บเอง 1,702,945.75 1,200,000.00 1,200,000.00 

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

       

  หมวดภาษีจัดสรร 21,233,820.60 20,000,000.00 20,000,000.00 

  รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

21,233,820.60 20,000,000.00 20,000,000.00 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

       

  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 31,429,077.07 33,800,000.00 33,800,000.00 

  รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

31,429,077.07 33,800,000.00 38,800,000.00 

รวม 54,365,843.42 55,000,000.00 60,000,000.00 
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นายสมชายฯ  ค าแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลต าบลป่าก่อด าอ าเภอแม่ลาวจังหวัดเชียงราย 
2. รายจ่าย 

 
 
 

                
 
 
 
 
 
 
 
 
                           ส่วนที่ 2 เทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ของ

เทศบาลต าบลป่าก่อด า อ าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่างเทศบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลต าบลป่าก่อด าอ าเภอแม่ลาวจังหวัด
เชียงราย 

      

ด้าน รวม 
ด้านบริหารทั่วไป   
  แผนงานบริหารงานทั่วไป 11,790,972 

  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 920,120 
ด้านบริการชุมชนและสังคม   
  แผนงานการศึกษา 22,943,413 

  แผนงานสาธารณสุข 3,252,192 

  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 157,536 

  แผนงานเคหะและชุมชน 110,000 

  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 65,000 

  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ 350,500 
ด้านการเศรษฐกิจ   
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 7,952,060 
ด้านการด าเนนิงานอ่ืน   
  แผนงานงบกลาง 12,458,207 

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น 60,000,000 

รายจ่าย 
รายจ่ายจริง 
ปี 2564 

ประมาณการ 
ปี 2565 

ประมาณการ 
ปี 2566 

จ่ายจากงบประมาณ       

  งบกลาง 10,637,017.16 11,218,877.00 12,458,207.00 

  งบบุคลากร 18,826,074.43 20,960,906.00 23,620,696.00 

  งบด าเนินงาน 15,587,796.93 16,771,467.00 17,420,597.00 

  งบลงทุน 1,176,694.50 5,050,250.00 5,642,600.00 

  งบเงินอุดหนุน 706,796.30 987,500.00 846,900.00 

  งบรายจ่ายอื่น 11,000.00 11,000.00 11,000.00 

รวมจ่ายจากงบประมาณ 46,945,379.32 55,000,000.00 60,000,000.00 
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นายสมชายฯ  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เทศบาลต าบล         
ป่าก่อด า อ าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566  อาศัยอ านาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 14) 
พ.ศ. 2562 มาตรา 60 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด าและโดย
เห็นชอบของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย 

ข้อ 1 เทศบัญญัติ นี้ เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ            
พ.ศ. 2566 

ข้อ 2 เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป 
ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น 

55,000,000 บาท 
ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวด

เงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น 60,000,000 บาทโดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้ 
 

ด้าน รวม 
ด้านบริหารทั่วไป   
  แผนงานบริหารงานทั่วไป 11,790,972 

  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 920,120 
ด้านบริการชุมชนและสังคม   
  แผนงานการศึกษา 22,943,413 

  แผนงานสาธารณสุข 3,252,192 

  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 157,536 

  แผนงานเคหะและชุมชน 110,000 

  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 65,000 

  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ 350,500 
ด้านการเศรษฐกิจ   
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 7,952,060 
ด้านการด าเนนิงานอ่ืน   
  แผนงานงบกลาง 12,458,207 

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น 60,000,000 
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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 า มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ 
ประกาศ ณ วันที่ ลงนามว่าที่ร้อยตรีด ารงศักดิ์ขวัญชัย ต าแหน่ง นายกเทศมนตรีต าบลป่าก่อด า เห็นชอบ 
ลงโดยนามนายรุ่งโรจน์ ตันวุฒิ ต าแหน่ง นายอ าเภอแม่ลาว ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย 

 
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 
เทศบำลต ำบลป่ำก่อด ำ 

อ ำเภอแม่ลำว   จังหวัดเชียงรำย 

        
                 

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 60,000,000 บาท แยกเป็น  
แผนงานงบกลาง 

 งบกลาง รวม 12,458,207 บาท 
  งบกลาง รวม 12,458,207 บาท 
   งบกลาง รวม 12,458,207 บาท 
   เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จ ำนวน 268,146 บำท 

      

  

 ค ำชี้แจงงบประมำณ 
-เพ่ือจ่ำยเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมกรณี 
ประสบอันตรำยหรือเจ็บป่วย  ทุพพลภำพ ตำยและ 
คลอดบุตร ฯลฯ ในอัตรำร้อยละ 5 ของค่ำจ้ำง 
พนักงำนจ้ำง เงินเพ่ิมค่ำครองชีพค่ำจ้ำงชั่วครำว     
-เป็นไปตำม พ.ร.บ. ประกันสังคม พ.ศ. 2533  
-เป็นไปตำมหนังสือส ำนักงำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต  
ด่วนที่สุด ที ่มท 0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22 มกรำคม 2557  
-เป็นไปตำมหนังสือส ำนักงำน ก.จ. ก.ท. และ ก. อบต  
ด่วนที่สุด ที ่มท 0809.5/ว 81   ลง
วันที่  10 กรกฎำคม 2557  
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-เป็นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรกลำงพนักงำน   
เรื่องมำตรฐำนทั่วไปเก่ียวกับพนักงำนจ้ำง 
-เป็นไปตำมหนังสือ ที ่มท 0808.2/ว 4657  
ลงวันที่ 30 มิถุนำยน 2565 (กองคลัง) 

   เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จ ำนวน 13,000 บำท 

      

  

ค ำชี้แจงงบประมำณ 
-เพ่ือจ่ำยเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน  ตำม
พระรำชบัญญัติ  
เงินทดแทน พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับ
ที ่2 พ.ศ. 2561   
เพ่ือให้ควำมคุ้มครองแก่ลูกจ้ำงที่ประสบอันตรำย  เจ็บป่วย  
ตำย หรือสูญหำยอันเนื่องมำจำกกำรท ำงำนให้แก่นำยจ้ำง  
โดยค ำนวณในอัตรำร้อยละ 0.2 ของค่ำจ้ำงท้ังปี  
(มกรำคม – ธันวำคม) 
-เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 
 แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561 
-เป็นไปตำมหนังสือ ที ่มท 0808.2/ว 4657  
ลงวันที่ 30 มิถุนำยน 2565 (กองคลัง) 

      

   เบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ จ ำนวน 8,880,000 บำท 

      

  

 ค ำชี้แจงงบประมำณ 
-เพ่ือจ่ำยเป็นเงินสนับสนุนกำรสร้ำงหลักประกันด้ำนรำยได้ 
ให้แก่ผู้สูงอำยุ ในเขตเทศบำลต ำบลป่ำก่อด ำ 
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยหลักเกณฑ์  
กำรจ่ำยเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 รวมถึงหนังสือสั่งกำรที่ 
เกี่ยวข้อง เป็นกำรด ำเนินกำรตำมภำรกิจถ่ำยโอน 
มำตรำ 16 แห่งพระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและ 
ขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจฯ พ.ศ. 2542 
-เป็นไปตำมหนังสือ ที ่มท 0808.2/ว 4657  
ลงวันที่ 30 มิถุนำยน 2565 (งำนพัฒนำชุมชุน/กองคลัง) 

      

   เบี้ยยังชีพควำมพิกำร จ ำนวน 2,229,600 บำท 

      

  

ค ำชี้แจงงบประมำณ 
-เพ่ือจ่ำยเป็นเงินสนับสนุนกำรเสริมสร้ำงสวัสดิกำรทำง
สังคม 
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ให้แก่ผู้พิกำรและทุพพลภำพ ในเขตเทศบำลต ำบลป่ำก่อด ำ  
-เป็นไปตำมตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วย 
หลักเกณฑ์กำรจ่ำยเงินเบี้ยควำมพิกำรให้คนพิกำร  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559  
รวมถึงหนังสือสั่งกำรที่เกี่ยวข้อง เป็นกำรด ำเนินกำร 
ตำมภำรกิจถ่ำยโอน มำตรำ 16 แห่งพระรำชบัญญัติ 
ก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจฯ พ.ศ. 2542 
-เป็นไปตำมหนังสือ ที ่มท 0808.2/ว 4657  
ลงวันที่ 30 มิถุนำยน 2565 (งำนพัฒนำชุมชุน/กองคลัง) 

   เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จ ำนวน 6,000 บำท 

      

  

ค ำชี้แจงงบประมำณ 
-เพ่ือจ่ำยเป็นเงินสนับสนุนกำรสงเครำะห์เบี้ยยังชีพ 
ผู้ป่วยเอดส์ ในเขตเทศบำลต ำบลป่ำก่อด ำ 
-เป็นไปตำมกำรด ำเนินกำรตำมภำรกิจถ่ำยโอน  
มำตรำ16 แห่งพระรำชบัญญัติแผนและขั้นตอน 
กำรกระจำยอ ำนำจฯ พ.ศ. 2542    
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำร 
จ่ำยเงินสงเครำะห์เพ่ือกำรยังชีพขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
-เป็นไปตำมหนังสือ ที ่มท 0808.2/ว 4657  
ลงวันที่ 30 มิถุนำยน 2565 (งำนพัฒนำชุมชุน/กองคลัง) 

      

   เงินส ำรองจ่ำย จ ำนวน 50,000 บำท 

      

  

ค ำชี้แจงงบประมำณ  
-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยกรณีฉุกเฉินที่มีสำธำรณภัยเกิด 
ขึ้นหรือกรณีกำรป้องกันและยับยั้งก่อนเกิดสำธำรณภัย  
หรือกรณีฉุกเฉินเพ่ือบรรเทำปัญหำควำมเดือดร้อนของ 
ประชำชนเป็นส่วนรวม เช่น กำรป้องกันและกำรแก้ไข 
ปัญหำ อุทกภัยน้ ำป่ำไหลหลำก แผ่นดินถล่ม ภัยแล้ง  
ภัยหนำว วำตภัย อัคคีภัย ไฟป่ำและหมอกควัน เป็นต้น 
-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำ 
สถำนกำรณ์ฝุ่นละอองขนำดเล็ก PM2.5  
-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยและระงับโรคติดต่อ เช่น ป้องกัน 
และควบคุมโรคไข้เลือดออก เป็นต้น  
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยวิธีกำร 
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งบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2563 ข้อ 19  
-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก  
ที ่มท 0313.4/ว 667 ลงวันที่  12 มีนำคม 2545 
-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด  
ที ่มท 0808.2/ว 4072 ลงวันที่  15 กรกฎำคม 2559   
-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2/ว 3215  
ลงวันที่ 6 มิถุนำยน 2559 
-เป็นไปตำมหนังสือ ที ่มท 0808.2/ว 4657  
ลงวันที่ 30 มิถุนำยน 2565 (ส ำนักปลัด/กองช่ำง/ 
กองสำธำรณสุขฯ) 

      
  

       

   รำยจ่ำยตำมข้อผูกพัน       

    
เงินสมทบกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น 
(ก.บ.ท.) 

จ ำนวน 636,000 บำท 

      

  

ค ำชี้แจงงบประมำณ 
-เพ่ือจ่ำยเป็นเงินสบทบกองทุนบ ำเหน็จ บ ำนำญข้ำรำชกำร 
ส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) ในอัตรำร้อยละ 3 ของประมำณกำร 
รำยรับ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 โดยไม่รวม 
เงินประเภทพันธบัตรเงินกู้ที่มีผู้อุทิศให้หรือเงินอุดหนุน 
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงิน 
บ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2546  
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
-เป็นไปตำมกฎกระทรวง พ.ศ. 2515 ออกตำมควำมใน 
พระรำชบัญญัติบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2500 
-เป็นไปตำมหนังสือ ที ่มท 0808.2/ว 4657  
ลงวันที่ 30 มิถุนำยน 2565 (กองคลัง) 

      

    เงินสมทบกองทุนสวัสดิกำรชุมชนเทศบำลต ำบลป่ำก่อด ำ จ ำนวน 140,000 บำท 

      

  

ค ำชี้แจงงบประมำณ 
-เพ่ือจ่ำยเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิกำรชุมชน 
เทศบำลต ำบลป่ำก่อด ำ  
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วย 
กำรตั้งงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
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เพ่ือสมทบกองทุน พ.ศ.2561 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
-เป็นไปตำมหนังสือ ที ่มท 0808.2/ว 4657  
ลงวันที่ 30 มิถุนำยน 2565 (ส ำนักปลัด/กองคลัง) 
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  
หน้ำ 47 ล ำดับที่ 1 

    เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภำพเทศบำลต ำบลป่ำก่อด ำ จ ำนวน 200,000 บำท 

      

  

ค ำชี้แจงงบประมำณ 
- เพ่ือจ่ำยเป็นเงินสมทบกองหลักประกันสุขภำพในระดับ 
ท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ในต ำบลป่ำก่อด ำ โดยสมทบในอัตรำ 
ร้อยละ 50 ของเงินที่ได้รับจัดสรรจำกกองทุนหลัก 
ประกันสุขภำพแห่งชำติ 
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรตั้ง 
งบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือสมทบ 
กองทุน พ.ศ.2561 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่2)  
พ.ศ.2563 
- เป็นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรหลักประกันสุขภำพ 
แห่งชำติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น ด ำเนินงำนและบริหำรจัดกำรระบบหลัก 
ประกันสุขภำพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ พ.ศ.2561  
ประกำศ ณ วันที่ 13 กันยำยน พ.ศ.2561 ข้อ 8(3) 
- เป็นไปตำมหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 4657  
ลงวันที่ 30 มิถุนำยน 2565 (ส ำนักปลัด/กองคลัง) 

      

    เงินสมทบสมำคมสันนิบำตเทศบำลแห่งประเทศไทย ( ส.ท.ท.) จ ำนวน 35,461 บำท 

      

  

ค ำชี้แจงงบประมำณ 
-เพ่ือจ่ำยเป็นเงินบ ำรุงสมำคมสันนิบำตเทศบำล 
แห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.) ตำมข้อบังคับสันนิบำตฯ  
โดยคิดค ำนวณอัตรำร้อยละ 1 ใน 6 ของรำยได้ 
จริงประจ ำปี พ.ศ.2564 ไม่รวมเงินอุดหนุนทุกประเภท  
เงินกู้ และเงินใช้จ่ำยเงินสะสม 
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยรำยจ่ำย 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเก่ียวกับค่ำบ ำรุงสมำคม  
พ.ศ. 2555 
-เป็นไปตำมข้อบังคับสมำคมสันนิบำตเทศบำล 
แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2556 
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-เป็นไปตำมหนังสือ ที ่มท 0808.2/ว 4657  
ลงวันที่ 30 มิถุนำยน 2565 (ส ำนักปลัด/กองคลัง) 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 งานบริหารทั่วไป รวม 7,831,532 บาท 
  งบบุคลากร รวม 6,178,532 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,624,640 บาท 
   เงินเดือนนำยก/รองนำยกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ ำนวน 695,520 บำท 

      

  

ค ำชี้แจงงบประมำณ 
-เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนนำยกเทศมนตรี   
อัตรำเดือนละ 27,600 บำท จ ำนวน 12 เดือน  
และรอง
นำยกเทศมนตรี จ ำนวน 2 อัตรำ                         
เดือนละ 15,180 บำท จ ำนวน 12 เดือน  
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินเดือน 
เงินค่ำตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่ำงอ่ืนของ 
นำยกเทศมนตรี รองนำยกเทศมนตรี  ประธำนสภำ
เทศบำล   
รองประธำนสภำเทศบำล สมำชิกสภำเทศบำล เลขำนุกำร 
นำยกเทศมนตรี ที่ปรึกษำนำยกเทศมนตรี และกำรจ่ำยค่ำ 
เบี้ยประชุมกรรมกำรเทศบำล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพ่ิมเติม 
ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557 และหนังสือต่ำง ๆ ที่เก่ียวข้อง 
-เป็นไปตำมหนังสือ ที ่มท 0808.2/ว 4657  
ลงวันที่ 30 มิถุนำยน 2565 (ส ำนักปลัด/กองคลัง) 

      

   ค่ำตอบแทนประจ ำต ำแหน่งนำยก/รองนำยก จ ำนวน 120,000 บำท 

      

  

 ค ำชี้แจงงบประมำณ 
-เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนประจ ำต ำแหน่ง 
นำยกเทศมนตรี  อัตรำเดือนละ 4,000 บำท  
จ ำนวน 12 เดือน และรองนำยกเทศมนตรี  
จ ำนวน 2 อัตรำ เดือนละ 6,000 บำท จ ำนวน 12 เดือน  
-ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินเดือน  
เงินค่ำตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่ำงอ่ืนของ 
นำยกเทศมนตรี รองนำยกเทศมนตรี ประธำนสภำเทศบำล  
รองประธำนสภำเทศบำลสมำชิกสภำเทศบำล  
เลขำนุกำรนำยกเทศมนตรี ที่ปรึกษำนำยกเทศมนตรี  
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และกำรจ่ำยค่ำเบี้ยประชุมกรรมกำรเทศบำล พ.ศ. 2554 
แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557 และหนังสือสั่งกำร 
ต่ำงๆ ที่เก่ียวข้อง 
-เป็นไปตำมหนังสือ ที ่มท 0808.2/ว 4657  
ลงวันที่ 30 มิถุนำยน 2565 (ส ำนักปลัด/กองคลัง) 

   ค่ำตอบแทนพิเศษนำยก/รองนำยก จ ำนวน 120,000 บำท 

      

  

 ค ำชี้แจงงบประมำณ 
-เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนพิเศษนำยกเทศมนตรี   
อัตรำเดือนละ 4,000 บำท จ ำนวน 12 เดือน  
และรองนำยกเทศมนตรี จ ำนวน 2 อัตรำ      
เดือนละ 6,000 บำท จ ำนวน 12 เดือน  
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินเดือน 
เงินค่ำตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่ำงอ่ืนของ 
นำยกเทศมนตรี รองนำยกเทศมนตรี ประธำนสภำเทศบำล  
รองประธำนสภำเทศบำล สมำชิกสภำเทศบำล เลขำนุกำร 
นำยกเทศมนตรี ที่ปรึกษำนำยกเทศมนตรี และกำรจ่ำย 
ค่ำเบี้ยประชุมกรรมกำรเทศบำล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพ่ิมเติม  
ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557 และหนังสือสั่งกำรต่ำงๆ ที่เก่ียวข้อง 
-เป็นไปตำมหนังสือ ที ่มท 0808.2/ว 4657  
ลงวันที่ 30 มิถุนำยน 2565 (ส ำนักปลัด/กองคลัง) 

      

   
ค่ำตอบแทนรำยเดือนเลขำนุกำร/ที่ปรึกษำนำยกเทศมนตรี นำยก
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

จ ำนวน 198,720 บำท 

      

  

ค ำชี้แจงงบประมำณ 
-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนเลขำนุกำรนำยกเทศมนตรี   
อัตรำเดือนละ 9,660 บำท จ ำนวน 12 เดือน 
และท่ีปรึกษำนำยกเทศมนตรี  อัตรำเดือนละ 6,900 บำท  
จ ำนวน 12 เดือน 
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินเดือน  
เงินค่ำตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่ำงอ่ืนของ 
นำยกเทศมนตรี รองนำยกเทศมนตรี ประธำนสภำเทศบำล  
รองประธำนสภำเทศบำลสมำชิกสภำเทศบำล เลขำนุกำร 
นำยกเทศมนตรี ที่ปรึกษำนำยกเทศมนตรี และกำรจ่ำยค่ำ 
เบี้ยประชุมกรรมกำรเทศบำล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพ่ิมเติม  
ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557 และหนังสือสั่งกำรต่ำง ๆ ที่เก่ียวข้อง 

      



~ 16 ~ 
 

-เป็นไปตำมหนังสือ ที ่มท 0808.2/ว 4657  
ลงวันที่ 30 มิถุนำยน 2565 (ส ำนักปลัด/กองคลัง) 

   
ค่ำตอบแทนประธำนสภำ/รองประธำนสภำ/สมำชิกสภำ/
เลขำนุกำรสภำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

จ ำนวน 1,490,400 บำท 

      

  

 ค ำชี้แจงงบประมำณ 
-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนรำยเดือนประธำนสภำเทศบำล
ต ำบล  
อัตรำเดือนละ 15,180 บำท จ ำนวน 12 เดือน  
รองประธำนสภำเทศบำลต ำบล  
อัตรำเดือนละ 12,420 บำท จ ำนวน 12 เดือน  
สมำชิกสภำเทศบำลต ำบล  
อัตรำเดือนละ 9,660 บำท จ ำนวน 12 เดือน 
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินเดือน  
เงินค่ำตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่ำงอ่ืนของ 
นำยกเทศมนตรี รองนำยกเทศมนตรี ประธำนสภำเทศบำล  
รองประธำนสภำเทศบำล สมำชิกสภำเทศบำล เลขำนุกำร
นำยกเทศมนตรี ที่ปรึกษำนำยกเทศมนตรี และกำรจ่ำยค่ำ
เบี้ยประชุมกรรมกำรเทศบำล พ.ศ. 2554 แก้ไข
เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2  
พ.ศ. 2557 และหนังสือสั่งกำรต่ำง ๆ ที่เก่ียวข้อง 
-เป็นไปตำมหนังสือ ที ่มท 0808.2/ว 4657  
ลงวันที่ 30 มิถุนำยน 2565 (ส ำนักปลัด/กองคลัง) 

      

   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 3,553,892 บาท 
   เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น จ ำนวน 2,498,960 บำท 

      

  

ค ำชี้แจงงบประมำณ   
-เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนพนักงำนเทศบำลประจ ำปีและเงิน
ปรับปรุงเงินเดือนประจ ำปี ของพนักงำนส่วนท้องถิ่น  
จ ำนวน 6 อัตรำ  
จ ำนวน 12 เดือน ตำมต ำแหน่ง  ดังนี้ 
-ปลัดเทศบำล จ ำนวน 1 อัตรำ 
-หัวหน้ำส ำนักปลัด จ ำนวน 1 อัตรำ 
-หัวหน้ำฝ่ำยอ ำนวยกำร จ ำนวน 1 อัตรำ 
-นักจัดกำรงำนทั่วไป จ ำนวน 1 อัตรำ 
-นักทรัพยำกรบุคคล  จ ำนวน  1 อัตรำ 
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-เจ้ำพนักงำนทะเบียนและบัตร  จ ำนวน 1 อัตรำ 
-เป็นไปตำมกรอบอัตรำก ำลังของแผนอัตรำก ำลัง 3 ปี  
(พ.ศ. 2564 - 2566)  ของเทศบำลต ำบลป่ำก่อด ำ 
-เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำน 
บุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
-เป็นไปตำมหนังสือ ที ่มท 0808.2/ว 4657  
ลงวันที่ 30 มิถุนำยน 2565 (ส ำนักปลัด) 

   เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น จ ำนวน 84,000 บำท 

      

  

ค ำชี้แจงงบประมำณ 
- เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนรำยเดือนของพนักงำน 
ส่วนท้องถิ่น จ ำนวน 1 อัตรำ ตำมต ำแหน่ง ดังนี้ 
- ปลัดเทศบำล อัตรำเดือนละ 7,000 บำท  
จ ำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 84,000 บำท 
- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำร 
งำนบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
- เป็นไปตำมหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 4657  
ลงวันที่ 30 มิถุนำยน 2565 (ส ำนักปลัด) 

      

   เงินประจ ำต ำแหน่ง จ ำนวน 144,000 บำท 

      

  

ค ำชี้แจงงบประมำณ   
-เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่งผู้บริหำรที่มีฐำนะ 
และหน้ำที่ในกำรบริหำรงำนต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรกอง 
หรือหัวหน้ำส่วนรำชกำรที่มีฐำนะเป็นกองของเทศบำล 
ต ำบลป่ำก่อด ำ จ ำนวน 3  อัตรำ ตำมต ำแหน่ง ดังนี้ 
-ปลัดเทศบำล อัตรำเดือนละ 7,000 บำท   
จ ำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 84,000 บำท 
-หัวหน้ำส ำนักปลัดเทศบำล อัตรำเดือนละ 3,500 บำท   
จ ำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 42,000 บำท 
-หัวหน้ำฝ่ำยอ ำนวยกำร อัตรำเดือนละ 1,500 บำท   
จ ำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 18,000 บำท 
-เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำน 
บุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
-เป็นไปตำมหนังสือ ที ่มท 0808.2/ว 4657  
ลงวันที่ 30 มิถุนำยน 2565 (ส ำนักปลัด) 
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   ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง จ ำนวน 764,352 บำท 

      

  

ค ำชี้แจงงบประมำณ   
-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง เงินปรับปรุง 
ค่ำตอบแทน ของพนักงำนจ้ำงเทศบำลต ำบลป่ำก่อด ำ  
จ ำนวน 6 อัตรำ ดังนี้  
-พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ  
ต ำแหน่ง พนักงำนขับรถยนต์  จ ำนวน 4 อัตรำ 
-พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ  
ต ำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนธุรกำร จ ำนวน 1 อัตรำ 
-พนักงำนจ้ำงทั่วไป 
ต ำแหน่ง คนงำน  จ ำนวน 1 อัตรำ 
-เป็นไปตำมกรอบอัตรำก ำลังของแผนอัตรำก ำลัง 3 ปี  
(พ.ศ. 2564 - 2566)  ของเทศบำลต ำบลป่ำก่อด ำ 
-เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำน 
บุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
-เป็นไปตำมหนังสือ ที ่มท 0808.2/ว 4657  
ลงวันที่ 30 มิถุนำยน 2565 (ส ำนักปลัด) 

      

   เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง จ ำนวน 62,580 บำท 

      

  

ค ำชี้แจงงบประมำณ   
-เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมกำรครองชีพชั่วครำวประจ ำปี 
ของพนักงำนจ้ำงเทศบำลต ำบลป่ำก่อด ำ  
จ ำนวน 5 อัตรำ ดังนี้ 
-พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ  
ต ำแหน่ง พนักงำนขับรถยนต์  จ ำนวน 3 อัตรำ 
-พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ  
ต ำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนธุรกำร จ ำนวน 1 อัตรำ 
-พนักงำนจ้ำงทั่วไป  
ต ำแหน่ง คนงำน จ ำนวน 1 อัตรำ 
-เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำน 
บุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
-เป็นไปตำมหนังสือ ที ่มท 0808.2/ว 4657  
ลงวันที่ 30 มิถุนำยน 2565 (ส ำนักปลัด) 
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  งบด าเนินงาน รวม 1,575,000 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 266,000 บาท 

   
ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

จ ำนวน 30,000 บำท 

      

  

ค ำชี้แจงงบประมำณ 
-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำสมนำคุณกรรมกำรสอบคัดเลือกฯ  
ของพนักงำนเทศบำลต ำบลป่ำก่อด ำ 
-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรสอบสวนทำงวินัย 
พนักงำนเทศบำลต ำบลป่ำก่อด ำ 
-เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนเจ้ำหน้ำที่ในกำรเลือก 
ตั้งแทนต ำแหน่งว่ำง/ครบวำระของสมำชิกสภำท้องถิ่น  
ผู้บริหำรท้องถิ่น 
-เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ  
ส ำหรับพนักงำนเทศบำลและพนักงำนจ้ำงที่ปฏิบัติงำน 
ให้กับเทศบำลต ำบลป่ำก่อด ำ  
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรก ำหนด 
เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ 
เป็นเงินรำงวัลประจ ำปีแก่พนักงำนส่วนท้องถิ่นฯ พ.ศ.2557 
-เป็นไปตำมหนังสือ ที ่มท 0808.2/ว 4657  
ลงวันที่ 30 มิถุนำยน 2565 (ส ำนักปลัด) 

      

   ค่ำเช่ำบ้ำน จ ำนวน 168,000 บำท 

      

  

ค ำชี้แจงงบประมำณ 
-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำน เช่ำซื้อบ้ำน พนักงำนเทศบำล  
ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตำมระเบียบฯ ของส ำนักปลัดเทศบำล 
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำเช่ำบ้ำน 
ของข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม  
(ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2551 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2559 
แก้เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 
-เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ 
ว 5862 ลงวันที่ 12 ตุลำคม 2559 เรื่องหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรเก่ียวกับกำรเบิกจ่ำยเงินค่ำเช่ำบ้ำนของข้ำรำชกำร
ส่วนท้องถิ่น หรือหนังสือสั่งกำรต่ำง ๆ ที่เก่ียวข้อง  
-เป็นไปตำมหนังสือ ที ่มท 0808.2/ว 4657  
ลงวันที่ 30 มิถุนำยน 2565 (ส ำนักปลัด) 
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   เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร       
    เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรข้ำรำชกำร/พนักงำน/ลูกจ้ำงประจ ำ จ ำนวน 43,000 บำท 

      

  

ค ำชี้แจงงบประมำณ 
-เพ่ือจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรของพนักงำน
เทศบำลต ำบลป่ำก่อด ำ และผู้มีสิทธิ์เบิกจ่ำยตำมสิทธิที่ควร
จะได้รับ  
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วย 
เงินสวัสดิกำร เกี่ยวกับกำรศึกษำบุตรขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563  
-เป็นไปตำมหนังสือกรมบัญชีกลำง ด่วนที่สุด  
ที ่กค. 0422.3/ว 257 ลงวันที่ 28 มิถุนำยน 2559  
เรื่อง ประเภทและอัตรำเงินบ ำรุงกำรศึกษำและค่ำเล่ำ
เรียน   
-เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย  
ที ่มท 0809.3/ว 1013 ลงวันที่ 18 กุมภำพันธ์ 2559   
เรื่อง กำรเบิกเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำบุตร   
-เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0809.3/ 
ว 4522  ลงวันที่ 9 สิงหำคม 2559 เรื่อง ประเภทและ 
อัตรำเงินบ ำรุงกำรศึกษำและค่ำเล่ำเรียน หรือหนังสือสั่งกำร 
ต่ำง ๆ ที่เก่ียวข้อง 
-เป็นไปตำมหนังสือ ที ่มท 0808.2/ว 4657  
ลงวันที่ 30 มิถุนำยน 2565 (ส ำนักปลัด) 

      

    เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรผู้บริหำรท้องถิ่น จ ำนวน 25,000 บำท 

      

  

ค ำชี้แจงงบประมำณ-เพ่ือจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำ
บุตรของนำยกเทศมนตรีเทศบำลต ำบลป่ำก่อด ำ และผู้มี
สิทธิ์เบิกจ่ำยตำมสิทธิที่ควรจะได้รับ -เป็นไปตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำ
บุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2563 -เป็นไปตำม
หนังสือกรมบัญชีกลำง ด่วนที่สุด ที ่กค. 0422.3/ว 257 ลง
วันที่ 28 มิถุนำยน 2559  เรื่อง ประเภทและอัตรำเงินบ ำรุง
กำรศึกษำและค่ำเล่ำเรียน  -เป็นไปตำมหนังสือ
กระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0809.3/ว 1013   ลง
วันที่ 18 กุมภำพันธ์ 2559  เรื่อง กำรเบิกเงิน สวัสดิกำร
เกี่ยวกับกำรศึกษำบุตร  -เป็นไปตำมหนังสือ
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กระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลง
วันที่ 9 สิงหำคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตรำเงินบ ำรุง
กำรศึกษำและค่ำเล่ำเรียน หรือหนังสือสั่งกำรต่ำง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง-เป็นไปตำมหนังสือ ที ่มท 0808.2/ว 4657 ลง
วันที่ 30 มิถุนำยน 2565 (ส ำนักปลัด) 

      
  

       

   ค่าใช้สอย รวม 722,000 บาท 
   รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร       
    ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรบุคคลภำยนอก จ ำนวน 534,000 บำท 

      

  

ค ำชี้แจงงบประมำณ 
-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำเอกชนที่เป็นนิติบุคคล หรือบุคคล 
ธรรมดำด ำเนินงำนโครงกำรหรือเพ่ือเสริมกำรปฏิบัติงำน
ตำมหน้ำที่ปกติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและไม่มี
ต ำแหน่งพนักงำนส่วนท้องถิ่นลูกจ้ำงหรือพนักงำนจ้ำงของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติงำน ซึ่งเป็นโครงกำรใหม่
หรือมีต ำแหน่งพนักงำนส่วนท้องถิ่นลูกจ้ำงหรือพนักงำนจ้ำง
ที่ปฏิบัติงำนนั้น แต่ไม่สำมำรถปฏิบัติงำนให้แล้วเสร็จตำม
เวลำที่ก ำหนดเนื่องจำกปริมำณงำนมำกหรือมีต ำแหน่ง
พนักงำนส่วนท้องถิ่นลูกจ้ำงหรือพนักงำนจ้ำงปฏิบัติงำน
ต่อมำต ำแหน่งว่ำงหรือถูกยุบเลิกต ำแหน่ง ฯลฯ 
-เป็นไปตำมหนังสือ ที ่มท 0808.2/ว.4044  
ลงวันที่ 10 กรกฎำคม 2563   
-เป็นไปตำมหนังสือ ที ่มท 0808.2/ว 4657  
ลงวันที่ 30 มิถุนำยน 2565 (ส ำนักปลัด) 

      

    ค่ำจ้ำงเหมำให้ได้มำซึ่งบริกำรอ่ืนๆ จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  

ค ำชี้แจงงบประมำณ 
-เพ่ือจ่ำยเป็นจ้ำงเหมำอ่ืนๆ เช่น ค่ำเย็บเล่มหรือเข้ำปก 
หนังสือ ค่ำจ้ำงเหมำโฆษณำและเผยแพร่ ข่ำวสำรทำง 
วิทยุกระจำยเสียงโทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่ำงๆ  
ค่ำจ้ำงเหมำก ำจัดปลวก ค่ำจ้ำงเหมำก ำจัดสิ่งปฏิกูล  
ค่ำซักฟอก ค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ ค่ำประกันภัยรถยนต์ 
ส่วนกลำง  รถจักรยำนยนต์ ฯลฯ 
-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยจ้ำงเหมำอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งซึ่ง 
ไม่ใช่เป็นกำรประกอบดัดแปลงต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่ง 
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ก่อสร้ำงอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดและอยู่ในควำมรับผิดชอบ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น จ้ำงเหมำเครื่องก ำเนิด 
ไฟฟ้ำ เครื่องขยำยเสียงส ำหรับขบวนแห่  ตลอดจนจ้ำงเหมำ
อ่ืนๆ 
-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินคดีตำมค ำพิพำกษำ  
-เป็นไปตำมหนังสือที่ กค 0505.4/ว27  
ลงวันที่ 4 มีนำคม 2545 
-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรดูแลรักษำคุ้มครองที่สำธำรณะ
ประโยชน์ เช่น ขอรังวัด สอบเขตท่ีสำธำรณะประโยชน์  
ขอออกหนังสือส ำคัญส ำหรับที่หลวง ฯลฯ 
-เป็นไปตำมหนังสือที่ มท 0310.1/6160  
ลงวันที่ 10 เมษำยน 2558 
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำย 
ในกำรจัดท ำประกันภัยทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 
-เป็นไปตำมหนังสือ ที ่มท 0808.2/ว 4657  
ลงวันที่ 30 มิถุนำยน 2565 (ส ำนักปลัด) 

      
  

       

    ค่ำเช่ำเครื่องถ่ำยเอกสำร จ ำนวน 36,000 บำท 

      

  

ค ำชี้แจงงบประมำณ 
-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเช่ำเครื่องถ่ำยเอกสำร  
ของส ำนักปลัดเทศบำล 
-เป็นไปตำมหนังสือ ที ่มท 0808.2/ว.4044  
ลงวันที่ 10 กรกฎำคม 2563  
-เป็นไปตำมหนังสือ ที ่มท 0808.2/ว 4657  
ลงวันที่ 30 มิถุนำยน 2565 (ส ำนักปลัด) 

      

   รำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรรับรองและพิธีกำร จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  

ค ำชี้แจงงบประมำณ 
 1.ค่ำรับรอง 
- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำรับรองในกำรต้อนรับบุคคล หรือคณะ
บุคคลที่มำนิเทศตรวจงำนหรือเยี่ยมชมหรือทัศนศึกษำดูงำน 
โดยจ่ำยเป็นค่ำอำหำร ค่ำเครื่องดื่ม ค่ำของขวัญค่ำพิมพ์ 
เอกสำร ค่ำใช้จ่ำยอื่นที่เกี่ยวข้อง 

      



~ 23 ~ 
 

2. ค่ำเลี้ยงรับรอง 
- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเลี้ยงรับรองในกำรประชุมสภำท้องถิ่นหรือ 
คณะกรรมกำรหรือคณะอนุกรรมกำรที่ได้รับแต่งตั้งตำม 
กฎหมำย หรือตำมระเบียบฯ หรือกำรประชุมระหว่ำง อปท. 
กับ อปท. หรือ อปท. กับรัฐวิสำหกิจ หรือเอกชนและรวมถึง 
ผู้เข้ำร่วมประชุมอ่ืนๆ และเจ้ำหน้ำที่ที่เก่ียวข้องซึ่งเข้ำร่วม 
ประชุม โดยจ่ำยเป็นค่ำอำหำร เครื่องดื่มหรือค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ  
ซึ่งจ ำเป็นต้องจ่ำยเกี่ยวกับกำรเลี้ยงรับรองในกำรประชุม 
สภำท้องถิ่นหรือคณะกรรมกำรฯ 
3. ค่ำใช้จ่ำยในงำนพิธีรับต่ำงๆ หรืองำนรับเสด็จพระบรม
วงศำนุวงศ์หรือผู้แทนพระองค์ฯ 
- เพ่ือจะเป็นค่ำใช้จ่ำยในงำนรับพิธีต่ำงๆ หรืองำนพิธีรับ
เสด็จพระบรมวงศำนุวงศ์ รวมถึงผู้แทนพระองค์ฯ โดยจ่ำย
เป็นค่ำวัสดุ อุปกรณ์หรือกำรจัดท ำของหรือจ้ำงเหมำบริกำร
อ่ืนๆ หรือค่ำใช้จ่ำยในงำนพิธีต่ำงๆ 
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำย
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2562  
- เป็นไปตำมหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 0766  
ลงวันที่ 5 กุมภำพันธ์ 2563 
- เป็นไปตำมหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 4657  
ลงวันที่ 30 มิถุนำยน 2565 (ส ำนักปลัด) 

      
  

       

   
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบ
รำยจ่ำยอื่น ๆ 

      

    
ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำร
ท้องถิ่น 

จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  

ค ำชี้แจงงบประมำณ 
-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเลือกตั้งขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นตำมที่คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งก ำหนด 
(กรณีครบวำระ ยุบสภำ กรณีแทนต ำแหน่งว่ำง และกรณี 
คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งสั่งให้มีกำรเลือกตั้งใหม่  
และกรณีอ่ืนๆ) อีกท้ังให้ควำมร่วมมือในกำรประชำสัมพันธ์ 
กำรรณรงค์ หรือกำรให้ข้อมูลข่ำวสำรแก่ประชำชน 
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ให้ทรำบถึงสิทธิหน้ำที่กำรมีส่วนร่วมทำงกำรเมืองใน 
กำรเลือกตั้งสภำผู้แทนรำษฎรและหรือสมำชิกวุฒิสภำ 
ตำมควำมเหมำะสมและค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ 
-เป็นไปตำมหนังสือ ที ่มท 0808.2/ว 4657  
ลงวันที่ 30 มิถุนำยน 2565 (ส ำนักปลัด) 

    ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักร จ ำนวน 50,000 บำท 

      

  

ค ำชี้แจงงบประมำณ 
-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรใน 
รำชอำณำจักรและนอกรำชอำณำจักร เช่น ค่ำเบี้ยเลี้ยง 
เดินทำง ค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำที่พัก ค่ำบริกำรจอดรถ  
ณ ท่ำอำกำศยำน ค่ำผ่ำนทำงด่วนพิเศษ ค่ำธรรมเนียม 
ในกำรใช้สนำมบิน ค่ำลงทะเบียนต่ำงๆ และอ่ืนๆ 
ที่เก่ียวข้อง ฯลฯ ให้แก่เจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่นของ 
เทศบำลต ำบลป่ำก่อด ำ สมำชิกสภำ และผู้มีสิทธิ์ 
เบิกจ่ำยตำมระเบียบของทำงรำชกำร 
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วย 
กำรเดินทำงไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555  
และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ 2559  
-เป็นไปตำมหนังสือ ที ่มท 0808.2/ว 4657  
ลงวันที่ 30 มิถุนำยน 2565 (ส ำนักปลัด) 

      

    โครงกำรจัดท ำแผนชุมชน แผนพัฒนำ เทศบำลต ำบลป่ำก่อด ำ จ ำนวน 7,000 บำท 

      

  

ค ำชี้แจงงบประมำณ 
-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดท ำโครงกำรแผนชุมชนแผนพัฒนำ
เทศบำลต ำบลป่ำก่อด ำ เช่น ค่ำตอบแทนวิทยำกร ค่ำวัสดุ
อุปกรณ์ ค่ำอำหำรและเครื่องดื่ม ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำย 
ในกำรจัดงำนกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำ 
เข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำของ อปท. พ.ศ.2559 และท่ีแก้ไข 
เพ่ิมเติมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดท ำแผน
และประสำนแผนพัฒนำพ้ืนที่ในระดับอ ำเภอและ
ต ำบล พ.ศ 2562-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำ
ด้วยคณะกรรมกำรชุมชนของเทศบำล พ.ศ. 2564 
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  
หน้ำที่ 26 ล ำดับที่ 3 
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-เป็นไปตำมหนังสือ ที ่มท 0808.2/ว 4657  
ลงวันที่ 30 มิถุนำยน 2565 (ส ำนักปลัด) 

    
โครงกำรฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนของ
เทศบำลต ำบลป่ำก่อด ำ 

จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  

ค ำชี้แจงงบประมำณ 
-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิม 
ประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนเทศบำลต ำบล 
ป่ำก่อด ำ เช่น ค่ำตอบแทนวิทยำกร ค่ำวัสดุอุปกรณ์  
ค่ำอำหำรและเครื่องดื่ม และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำย 
ในกำรฝึกอบรมและกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่ 
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
-เป็นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนเทศบำลจังหวัด 
เชียงรำย เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกับกำร
บริหำรงำน 
บุคคลของเทศบำล ลง
วันที่ 13 พฤศจิกำยน 2545 ข้อ 297 (5) 
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  
หน้ำที่ 22 ล ำดับที่ 3 
-เป็นไปตำมหนังสือ ที ่มท 0808.2/ว 4657  
ลงวันที่ 30 มิถุนำยน 2565 (ส ำนักปลัด) 

      

    โครงกำรวันท้องถิ่นไทย จ ำนวน 5,000 บำท 

      

  

ค ำชี้แจงงบประมำณ 
-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดท ำโครงกำรวันท้องถิ่นไทย  
เช่น ค่ำตอบแทนค่ำวิทยำกรค่ำวัสดุค่ำอำหำร 
และเครื่องดื่ม และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่เก่ียวข้องอุปกรณ์ 
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำย 
ในกำรฝึกอบรมและกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่ 
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร 
จัดงำนกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำเข้ำ 
ร่วมกำรแข่งขันกีฬำของ อปท. พ.ศ. 2559  
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  
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หน้ำที่ 26 ล ำดับที่ 2 
-เป็นไปตำมหนังสือ ที ่มท 0808.2/ว 4657  
ลงวันที่ 30 มิถุนำยน 2565 (ส ำนักปลัด) 

   ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม จ ำนวน 50,000 บำท 

      

  

ค ำชี้แจงงบประมำณ 
-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมทรัพย์สิน  
วัสดุ ครุภัณฑ์ต่ำงๆ ของส ำนักปลัดเทศบำล เทศบำลต ำบล  
ป่ำก่อด ำ ที่ช ำรุดเสียหำยจ ำเป็นต้องท ำกำรบ ำรุงรักษำและ 
ซ่อมแซมให้อยู่ในสภำพที่ดีสำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ  
เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ โต๊ะเก้ำอ้ี พัดลม  
เครื่องปรับอำกำศ รถยนต์ส่วนกลำง ฯลฯ 
-เป็นไปตำมหนังสือ ที ่มท 0808.2/ว 4657  
ลงวันที่ 30 มิถุนำยน 2565 (ส ำนักปลัด) 

      

   ค่าวัสดุ รวม 112,000 บาท 
   วัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  

ค ำชี้แจงงบประมำณ 
-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุส ำนักงำน ประเภทวัสดุคงทน   
วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรำยจ่ำยเพ่ือประกอบ ดัดแปลง  
ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ  รำยจ่ำยเพื่อจัดหำสิ่งของที่ใช้ 
ในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินให้สำมำรถใช้งำน 
ได้ตำมปกติ รำยจ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ  
เช่น ค่ำขนส่ง  ค่ำภำษี  ค่ำประกันภัย  ค่ำติดตั้ง  เป็นต้น  
อำทิเช่น หนังสือ กระดำษ ปำกกำ ลวดเย็บกระดำษ กำว  
แฟ้ม เครื่องคิดเลขขนำดเล็ก เครื่องเจำะกระดำษขนำดเล็ก  
ที่เย็บกระดำษขนำดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร   
เก้ำอ้ีพลำสติก ตรำยำง ที่ถูพ้ืน ตะแกรงวำงเอกสำร   
น้ ำดื่มส ำหรับบริกำรประชำชน ฯลฯ 
-เป็นไปตำมหนังสือที่ มท 0808.2/ว1095  
ลงวันที่ 28 พฤษภำคม  2564 
-เป็นไปตำมหนังสือ ที ่มท 0808.2/ว 4657  
ลงวันที่ 30 มิถุนำยน 2565 (ส ำนักปลัด) 

      

   วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ จ ำนวน 5,000 บำท 

      

  

ค ำชี้แจงงบประมำณ 
- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ ประเภทวัสดุคงทน  
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วัสดุสิ้นเปลือง  วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่  รวมถึง 
รำยจ่ำยเพื่อประกอบ  ดัดแปลง  ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ   
รำยจ่ำยเพื่อจัดหำสิ่งของที่ใช้ในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำ 
ทรัพย์สิน ให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ  รำยจ่ำยที่ต้องช ำระ 
พร้อมกับค่ำวัสดุ เช่น ค่ำขนส่ง ค่ำภำษี ค่ำประกันภัย  
ค่ำติดตั้ง เป็นต้น อำทิเช่น  ไมโครโฟน ขำตั้งไมโครโฟน  
หัวแร้งไฟฟ้ำ เครื่องวัดกระแสไฟฟ้ำ เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้ำ 
มำตรส ำหรับ ตรวจวงจรไฟฟ้ำ เครื่องประจุไฟ โคมไฟ โทร
โข่ง ไม้ชักฟิวส์ ไมค์ลอยพร้อมเครื่องส่ง สัญญำณ ฟิวส์ เทป
พันสำยไฟฟ้ำ ฯลฯ 
- เป็นไปตำมหนังสือที่ มท 0808.2/ว1095  
ลงวันที่ 28 พฤษภำคม  2564 
- เป็นไปตำมหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 4657  
ลงวันที่ 30 มิถุนำยน 2565 (ส ำนักปลัด) 

   วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  

 ค ำชี้แจงงบประมำณ-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุงำนบ้ำนงำน
ครัว ประเภทวัสดุคงทน  วัสดสุิ้นเปลือง  รวมถึงรำยจ่ำยเพ่ือ
ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รำยจ่ำยเพื่อ
จัดหำสิ่งของที่ใช้ในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินให้
สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ รำยจ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกับค่ำ
วัสดุ  เช่นค่ำขนส่ง ค่ำภำษ ี ค่ำประกันภัย  ค่ำติดตั้ง  เป็น
ต้น อำทิเช่น   หม้อ  กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบ
รูป มีด ถัง ถำด แก้วน้ ำ จำนรอง ถ้วยชำม ช้อนส้อม กระจก
เงำ โอ่งน้ ำ  ที่นอน กระโถน เตำไฟฟ้ำ เตำน้ ำมันเตำ
รีด เครื่องบดอำหำร เครื่องตีไข่ไฟฟ้ำ เครื่องปิ้งขนมปัง
กระทะไฟฟ้ำ หม้อไฟฟ้ำ รวมถึงหม้อหุงข้ำวไฟฟ้ำ ฯลฯ-
เป็นไปตำมหนังสือที่ มท 0808.2/ว1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภำคม  2564-เป็นไปตำม
หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลง
วันที่ 30 มิถุนำยน 2565 (ส ำนักปลัด) 

      

   วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  

 ค ำชี้แจงงบประมำณ 
-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง  
ประเภทวัสดุคงทน  วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ 
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ประกอบและอะไหล่ รวมถึงรำยจ่ำยเพ่ือประกอบ   
ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุง วัสดุ รำยจ่ำยเพื่อ 
จัดหำสิ่งของที่ใช้ในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สิน 
ให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ รำยจ่ำยที่ต้องช ำระ 
พร้อมกับค่ำวัสดุ  เช่น ค่ำขนส่ง  ค่ำภำษี  ค่ำประกันภัย   
ค่ำติดตั้ง เป็นต้น อำทิเช่น  ไขควง ประแจ แม่แรง  
กุญแจปำกตำย กุญแจเลื่อน คีมล็อค ล็อคเกียร์  
ล็อคคลัตช์ ล็อคพวงมำลัย ฯลฯ 
-เป็นไปตำมหนังสือที่ มท 0808.2/ว1095  
ลงวันที่ 28 พฤษภำคม  2564 
-เป็นไปตำมหนังสือ ที ่มท 0808.2/ว 4657  
ลงวันที่ 30 มิถุนำยน 2565 (ส ำนักปลัด) 

   วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ ำนวน 50,000 บำท 

      

  

 ค ำชี้แจงงบประมำณ 
-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  
วัสดุสิ้นเปลือง รำยจ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ 
เช่น ค่ำขนส่ง  ค่ำภำษี  ค่ำประกันภัย  ค่ำติดตั้ง   
อำทิเช่น แก๊สหุงต้ม น้ ำมันเชื้อเพลิง น้ ำมันดีเซล  
น้ ำมันเบนซิน น้ ำมันเกียร์ น้ ำมันหล่อลี่น น้ ำมันก๊ำด ฯลฯ 
-เป็นไปตำมหนังสือที่ มท 0808.2/ว1095  
ลงวันที่ 28 พฤษภำคม  2564 
-เป็นไปตำมหนังสือ ที ่มท 0808.2/ว 4657  
ลงวันที่ 30 มิถุนำยน 2565 (ส ำนักปลัด) 

      

   วัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  

ค ำชี้แจงงบประมำณ 
-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์  
ประเภทวัสดุคงทน  วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรำยจ่ำย 
เพ่ือประกอบ  ดัดแปลง ต่อ เติมหรือปรับปรุงวัสดุ  
รำยจ่ำยเพื่อจัดหำสิ่งของที่ใช้ในกำรซ่อมแซมบ ำรุง 
รักษำทรัพย์สินให้สำมำรถใช้งำนได้ ตำมปกติ รำยจ่ำย 
ที่ต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ  เช่น ค่ำขนส่ง  ค่ำภำษี   
ค่ำประกันภัย ค่ำติดตั้ง  อำทิเช่น ชุดเครื่องมือผ่ำตัด  
ที่วำงกรวยแก้ว กระบอกตวง เบ้ำหลอม หู
ฟัง (Stethoscope)  
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เปลหำมคนไข้ คีมถอนฟัน เครื่องวัดน้ ำฝน ผ้ำพันแผล  
ถุงมือ แอลกอฮอล์ คลอรีน สำรส้ม น้ ำยำพ่นหมอกควัน  
ก ำจัดยุง น้ ำยำเคมีส ำหรับบรรจุถัง ดับเพลิง ฯลฯ 
-เป็นไปตำมหนังสือที่ มท 0808.2/ว1095  
ลงวันที่ 28 พฤษภำคม  2564 
-เป็นไปตำมหนังสือ ที ่มท 0808.2/ว 4657  
ลงวันที่ 30 มิถุนำยน 2565 (ส ำนักปลัด) 

   วัสดุโฆษณำและเผยแพร่ จ ำนวน 2,000 บำท 

      

  

ค ำชี้แจงงบประมำณ 
-เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำวัสดุโฆษณำและเผยแพร่  
ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรำยจ่ำย 
เพ่ือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ    
รำยจ่ำยเพื่อจัดหำสิ่งของที่ใช้ในกำรซ่อมแซมบ ำรุง 
รักษำทรัพย์สินให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ รำยจ่ำย 
ที่ต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุเช่น  ค่ำขนส่ง ค่ำภำษี   
ค่ำประกันภัย   ค่ำติดตั้ง อำทิเช่น ขำตั้งกล้อง  
ขำตั้งเขียนภำพ  เลนส์ซูม ป้ำยประชำสัมพันธ์  
กระเป๋ำใส่กล้องถ่ำยรูป พู่กัน สี กระดำษเขียนโพสเตอร์  
ฟิล์ม แมมโมรี่กำร์ด แถบบันทึกเสียง หรือภำพ  
(ภำพยนต์,วีดีโอเทป, แผ่นซีดี) เอกสำรเผยแพร่ 
ผลกำรด ำเนินงำน ฯลฯ 
-เป็นไปตำมหนังสือที่ มท 0808.2/ว1095 
 ลงวันที่ 28 พฤษภำคม  2564 
-เป็นไปตำมหนังสือ ที ่มท 0808.2/ว 4657  
ลงวันที่ 30 มิถุนำยน 2565 (ส ำนักปลัด) 

      

   วัสดุเครื่องแต่งกำย จ ำนวน 5,000 บำท 

      

  

ค ำชี้แจงงบประมำณ 
-เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำวัสดุเครื่องแต่งกำย ประเภทวัสดุคงทน  
วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรำยจ่ำยเพ่ือประกอบ  ดัดแปลง    
ต่อเติม  หรือ ปรับปรุงวัสดุ  รำยจ่ำยเพื่อจัดหำสิ่งของ 
ที่ใช้ในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินให้สำมำรถใช้งำน 
ได้ตำมปกติ รำยจ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ เช่น ค่ำ
ขนส่ง  ค่ำภำษี ค่ำประกันภัย ค่ำติดตั้ง  อำทิ
เช่น เครื่องแบบ/ชุดปฏิบัติงำน เสื้อ กำงเกง ผ้ำ เครื่องหมำย
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ต่ำง ๆ ถุงเท้ำ/ถุงมือ รองเท้ำ  เข็มขัด  หมวก  ผ้ำผูกคอ  
เสื้อสะท้อนแสง เสื้อชูชีพ ฯลฯ 
-เป็นไปตำมหนังสือที่ มท 0808.2/ว1095  
ลงวันที่ 28 พฤษภำคม  2564 
-เป็นไปตำมหนังสือ ที ่มท 0808.2/ว 4657  
ลงวันที่ 30 มิถุนำยน 2565 (ส ำนักปลัด) 

   วัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  

ค ำชี้แจงงบประมำณ 
-เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทวัสดุคงทน   
วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึง  
รำยจ่ำยเพื่อประกอบ  ดัดแปลง  ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ   
รำยจ่ำยเพื่อจัดหำสิ่งของที่ใช้ในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำ 
ทรัพย์สินให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ รำยจ่ำยที่ต้อง 
ช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ เช่น ค่ำขนส่ง  ค่ำภำษี  ค่ำ
ประกันภัย  ค่ำติดตั้ง อำทิเช่น แผ่นหรือจำนบันทึก
ข้อมูล อุปกรณ์บันทึก 
ข้อมูล (Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, 
Compact Disc, Digital Video Disc,Flash Drive)  
เทปบันทึกข้อมูล (Reel Magnetic Tape, Cassette  
Tape, Cartridge Tape) หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ส ำหรับ 
เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกส ำหรับเครื่องพิมพ์ 
แบบเลเซอร์ กระดำษต่อเนื่อง สำยเคเบิล  
หน่วยประมวลผล ฮำร์ดดิสก์ไดร์ฟ ซีดีรอมไดร์ฟ  
แผ่นกรองแสง แผงแป้นอักขระ หรือแป้นพิมพ์  
(Key Board) เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมรี่ซิป   
(Memory Chip) เช่น RAM คัตซีทฟีดเตอร์  
(Cut  Sheet Feeder) ฯลฯ 
-เป็นไปตำมหนังสือที่ มท 0808.2/ว1095  
ลงวันที่ 28 พฤษภำคม  2564 
-เป็นไปตำมหนังสือ ที ่มท 0808.2/ว 4657  
ลงวันที่ 30 มิถุนำยน 2565 (ส ำนักปลัด) 
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   ค่าสาธารณูปโภค รวม 475,000 บาท 
   ค่ำไฟฟ้ำ จ ำนวน 400,000 บำท 

      

  

ค ำชี้แจงงบประมำณ 
-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำไฟฟ้ำในส ำนักงำน/ในที่สำธำรณะ /ใน
อำคำรสำธำรณะที่อยู่ในควำมรับผิดชอบของเทศบำลต ำบล
ป่ำก่อด ำ 
-เป็นไปตำมหนังสือ ที ่มท 0808.2/ว 4657  
ลงวันที่ 30 มิถุนำยน 2565 (ส ำนักปลัด) 

      

   ค่ำบริกำรโทรศัพท์ จ ำนวน 20,000 บำท 

      

  

ค ำชี้แจงงบประมำณ 
-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำโทรศัพท์เคลื่อนที่และรวมถึงค่ำใช้จ่ำย 
เพ่ือให้มำซึ่งบริกำรดังกล่ำว และค่ำใช้จ่ำยที่เกิดข้ึนเกี่ยวกับ  
กำรใช้บริกำร เช่น กำรเช่ำเครื่อง ค่ำเช่ำเลขหมำยโทรศัพท์  
ฯลฯ ของเทศบำลต ำบลป่ำก่อด ำ 
-เป็นไปตำมหนังสือ ที ่มท 0808.2/ว 4657  
ลงวันที่ 30 มิถุนำยน 2565 (ส ำนักปลัด) 

      

   ค่ำบริกำรไปรษณีย์ จ ำนวน 25,000 บำท 

      

  

ค ำชี้แจงงบประมำณ 
-เพ่ือจ่ำยค่ำไปรษณีย์ ค่ำธนำณัติ , ค่ำดวงตรำไปรษณียำกร
, ค่ำเช่ำตู้ไปรษณีย์ , ค่ำธรรมเนียมกำรโอนเงินในระบบ 
บริหำรกำรเงินกำรคลังภำครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์  
(GFMIS) ของเทศบำลต ำบลป่ำก่อด ำ 
-เป็นไปตำมหนังสือ ที ่มท 0808.2/ว 4657  
ลงวันที่ 30 มิถุนำยน 2565 (ส ำนักปลัด) 

      

   ค่ำบริกำรสื่อสำรและโทรคมนำคม จ ำนวน 30,000 บำท 

      

  

ค ำชี้แจงงบประมำณ 
-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำบริกำรสื่อสำรและโทรคมนำคม   
เช่น ค่ำโทรภำพ (โทรสำร) ค่ำเทเลกซ์ ค่ำวิทยุติดตำมตัว   
ค่ำวิทยุ สื่อสำร ค่ำสื่อสำรผ่ำนดำวเทียม ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับ 
กำรใช้ระบบอินเทอร์เน็ตรวมถึงอินเทอร์เน็ตกำร์ดและ 
ค่ำสื่อสำรอ่ืน ๆ เช่น ค่ำเคเบิ้ลทีวี  ค่ำเช่ำช่องสัญญำณ 
ดำวเทียม เป็นต้น และให้หมำยควำมรวมถึงค่ำใช้จ่ำย 
เพ่ือให้ได้ใช้บริกำรดังกล่ำวและค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นเก่ียว 
กับกำรใช้บริกำร 

      



~ 32 ~ 
 

-เป็นไปตำมหนังสือ ที ่มท 0808.2/ว 4657  
ลงวันที่ 30 มิถุนำยน 2565 (ส ำนักปลัด) 

  งบเงินอุดหนุน รวม 67,000 บาท 
   เงินอุดหนุน รวม 67,000 บาท 
   เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       

    

โครงกำรศูนย์ปฏิบัติกำรร่วมในกำรช่วยเหลือประชำชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถำนที่กลำง) ในพ้ืนที่อ ำเภอ       
แม่ลำว 

จ ำนวน 20,000 บำท 

      

  

ค ำชี้แจงงบประมำณ 
-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรศูนย์ปฏิบัติกำร 
ร่วมในกำรช่วยเหลือประชำชนขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น (สถำนที่กลำง) ในพ้ืนที่อ ำเภอแม่ลำว 
-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินอุดหนุน 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
-ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  
หน้ำที่ 28 ล ำดับที่ 9 (ส ำนักปลัด) 

      

   เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร       

    

โครงกำรจัดกิจกรรมเทิด พระเกียรติและถวำยสดุดี เนื่องใน
วโรกำสวันคล้ำยวันสวรรคตของสมเด็จพระศรีนครินทรำบรม
รำชชนน ี(งำนทำนหำแม่ฟ้ำหลวง) 

จ ำนวน 2,500 บำท 

      

  

ค ำชี้แจงงบประมำณ 
-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรจัดกิจกรรม 
เทิดพระเกียรติและถวำยสดุดี เนื่องในวโรกำส 
วันคล้ำยวันสวรรคตของสมเด็จพระศรีนครินทรำ- 
บรมรำชชนนี (งำนทำนหำแม่ฟ้ำหลวง)  
(อุดหนุนที่ท ำกำรปกครองอ ำเภอแม่ลำว) 
-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินอุดหนุน 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  
หน้ำที่ 29 ล ำดับที่ 16 (ส ำนักปลัด) 
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โครงกำรจัดกิจกรรมเทิด พระเกียรติและถวำยสดุดีเนื่องในวัน
คล้ำยวันพระรำชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทรำบรมรำชชนนี 
(งำนพิธีไหว้สำแม่ฟ้ำหลวง) 

จ ำนวน 3,000 บำท 

      

  

ค ำชี้แจงงบประมำณ 
-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำรจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ 
และถวำยสดุดีเนื่องในวันคล้ำยวันพระรำชสมภพสมเด็จ 
พระศรีนครินทรำบรมรำชชนนี (งำนพิธีไหว้สำแม่ฟ้ำหลวง)  
(อุดหนุนที่ท ำกำรปกครองอ ำเภอแม่ลำว) 
-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินอุดหนุน 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  
หน้ำที่ 29 ล ำดับที่ 17 (ส ำนักปลัด) 

      

    

โครงกำรจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ และถวำยสดุดี เนื่องใน
วโรกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ 
พระบรมรำชินีนำถพระบรมรำชชนนีพันปีหลวง ในรัชกำลที่ 9 

จ ำนวน 5,000 บำท 

      

  

ค ำชี้แจงงบประมำณ 
-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำรจัดกิจกรรม 
เทิดพระเกียรติและถวำยสดุดีเนื่องในวโรกำสวันเฉลิม 
พระชนมมำพรรษำสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์- 
พระบรมรำชินีนำถพระบรมรำชชนนีพันปีหลวง 
ในรัชกำลที่ 9 (อุดหนุนที่ท ำกำรปกครองอ ำเภอแม่ลำว) 
-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินอุดหนุน 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  ครั้งที่ 2 
หน้ำที่ 8 ล ำดับที่ 1 (ส ำนักปลัด) 

      

    

โครงกำรจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและถวำยสดุดี เนื่องใน
วโรกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระบรม
รำชินี 

จ ำนวน 5,000 บำท 

      

  

ค ำชี้แจงงบประมำณ 
-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำรจัดกิจกรรม 
เทิดพระเกียรติ และถวำยสดุดี เนื่องในวโรกำส 
วันเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จพระนำงเจ้ำฯ  
พระบรมรำชินี (อุดหนุนที่ท ำกำรปกครองอ ำเภอแม่ลำว) 
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-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินอุดหนุนของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  
หน้ำที่ 30 ล ำดับที่ 19 (ส ำนักปลัด) 

    
โครงกำรจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและถวำยสดุดี เนื่องในวัน
พ่อแห่งชำติและวันชำติ 

จ ำนวน 5,000 บำท 

      

  

ค ำชี้แจงงบประมำณ 
-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำรจัดกิจกรรม 
เทิดพระเกียรติและถวำยสดุดีเนื่องในวันพ่อแห่งชำติ 
และวันชำติ (อุดหนุนที่ท ำกำรปกครองอ ำเภอแม่ลำว) 
-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินอุดหนุน 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  
หน้ำที่ 30 ล ำดับที่ 26 (ส ำนักปลัด) 

      

    
โครงกำรจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและถวำยสดุดีเนื่องใน
วโรกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว 

จ ำนวน 7,000 บำท 

      

  

ค ำชี้แจงงบประมำณ 
-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรจัดกิจกรรมเทิด 
พระเกียรติและถวำยสดุดีเนื่องในวโรกำสวันเฉลิม 
พระชนมพรรษำพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว  
(อุดหนุนที่ท ำกำรปกครองอ ำเภอแม่ลำว) 
-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินอุดหนุน 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
-ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  
หน้ำที่ 28 ล ำดับที่ 9 (ส ำนักปลัด) 

      

    โครงกำรจัดกิจกรรมวันปิยมหำรำช จ ำนวน 1,500 บำท 

      

  

ค ำชี้แจงงบประมำณ 
-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำรจัดกิจกรรมวันปิยมหำรำช  
(อุดหนุนที่ท ำกำรปกครองอ ำเภอแม่ลำว) 
-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินอุดหนุนของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
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และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  
หน้ำที่ 30 ล ำดับที่ 24 (ส ำนักปลัด) 

    โครงกำรจัดพิธีบ ำเพ็ญกุศลและน้อมร ำลึกวันคล้ำยวันสวรรคตฯ จ ำนวน 5,000 บำท 

      

  

ค ำชี้แจงงบประมำณ 
-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำรจัดพิธีบ ำเพ็ญกุศล 
และน้อมร ำลึกวันคล้ำยวันสวรรคตฯ   
(อุดหนุนที่ท ำกำรปกครองอ ำเภอแม่ลำว) 
-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินอุดหนุน  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  
หน้ำที่ 31 ล ำดับที่ 25 (ส ำนักปลัด) 

      

    
โครงกำรด ำเนินกำรและสนับสนุนกำรด ำเนินงำนจัดกิจกรรม
มวลชนอ ำเภอแม่ลำว 

จ ำนวน 13,000 บำท 

      

  

ค ำชี้แจงงบประมำณ 
- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำรด ำเนินกำร 
และสนับสนุนกำรด ำเนินงำนจัดกิจกรรมมวลชน 
อ ำเภอแม่ลำว (อุดหนุนที่ท ำกำรปกครองอ ำเภอแม่ลำว) 
- ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินอุดหนุน  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  
หน้ำที่ 30 ล ำดับที่ 21 (ส ำนักปลัด) 

      

  งบรายจ่ายอ่ืน รวม 11,000 บาท 
   รายจ่ายอ่ืน รวม 11,000 บาท 
   รำยจ่ำยอื่น       
    โครงกำรส ำรวจควำมพึงพอใจ จ ำนวน 11,000 บำท 

      

  

ค ำชี้แจงงบประมำณ 
 - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรส ำรวจควำม 
พึงพอใจของผู้ใช้บริกำรของเทศบำลต ำบลป่ำก่อด ำ  
หรือค่ำส ำรวจอื่นเกี่ยวกับกิจกำรของเทศบำลต ำบลป่ำก่อด ำ 
 - เป็นไปตำมหนังสือ ด่วนที่สุด ที ่มท 0809.3/ว 34  
ลงวันที่ 20 มีนำคม 2549 
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 - เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  
หน้ำที่ 22 ล ำดับที่ 4 (ส ำนักปลัด) 

 งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 435,060 บาท 
  งบบุคลากร รวม 366,060 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 366,060 บาท 
   เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น จ ำนวน 366,060 บำท 

      

  

ค ำชี้แจงงบประมำณ 
-เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนพนักงำนเทศบำลประจ ำปี 
และเงินปรับปรุง เงินเดือนประจ ำปีของพนักงำน 
เทศบำลต ำบลป่ำก่อด ำจ ำนวน 1 อัตรำ  
จ ำนวน 12 เดือน ตำมต ำแหน่ง ดังนี้ 
-นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน จ ำนวน 1 อัตรำ  
-เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำร 
งำนบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
-เป็นไปตำมหนังสือ ที ่มท 0808.2/ว 4657  
ลงวันที่ 30 มิถุนำยน 2565 (ส ำนักปลัด) 

      

  งบด าเนินงาน รวม 69,000 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 69,000 บาท 
   ค่ำเช่ำบ้ำน จ ำนวน 60,000 บำท 

      

  

ค ำชี้แจงงบประมำณ 
-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำน เช่ำซื้อบ้ำนพนักงำนเทศบำล  
ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตำมระเบียบฯ  
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำเช่ำ 
บ้ำนของข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548แก้ไขเพ่ิมเติม  
(ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2551 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับ
ที ่3) พ.ศ. 2559  
แก้เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 
-เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย  
ที ่มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12 ตุลำคม 2559  
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำรเก่ียวกับกำรเบิกจ่ำยเงิน 
ค่ำเช่ำบ้ำนของข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น หรือหนังสือ 
สั่งกำรต่ำงๆ ที่เก่ียวข้อง 
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-เป็นไปตำมหนังสือ ที ่มท 0808.2/ว 4657  
ลงวันที่ 30 มิถุนำยน 2565 (ส ำนักปลัด) 

   เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร       
    เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรข้ำรำชกำร/พนักงำน/ลูกจ้ำงประจ ำ จ ำนวน 9,000 บำท 

      

  

ค ำชี้แจงงบประมำณ 
-เพ่ือจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรของพนักงำน 
เทศบำลเทศบำลต ำบลป่ำก่อด ำ และผู้มีสิทธิ์เบิกจ่ำยตำม 
สิทธิที่ควรจะได้รับ  
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำ 
ด้วยเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำบุตรของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2563  
-เป็นไปตำมหนังสือกรมบัญชีกลำง ด่วนที่สุด  
ที ่กค. 0422.3/ว 257 ลงวันที่ 28 มิถุนำยน 2559   
เรื่อง ประเภทและอัตรำเงินบ ำรุงกำรศึกษำและค่ำเล่ำ
เรียน   
-เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย  
ที ่มท 0809.3/ว 1013 ลงวันที่ 18 กุมภำพันธ์ 2559  
 เรื่อง กำรเบิกเงิน สวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำบุตร   
-เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย  
ที ่มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9 สิงหำคม 2559  
เรื่อง ประเภทและอัตรำเงินบ ำรุงกำรศึกษำและค่ำเล่ำเรียน  
หรือหนังสือสั่งกำรต่ำง ๆ ที่เก่ียวข้อง 
-เป็นไปตำมหนังสือ ที ่มท 0808.2/ว 4657  
ลงวันที่ 30 มิถุนำยน 2565 (ส ำนักปลัด) 

      

      
  

       

 งานบริหารงานคลัง รวม 3,069,060 บาท 
  งบบุคลากร รวม 2,477,160 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 2,477,160 บาท 
   เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น จ ำนวน 1,569,780 บำท 

      

  

ค ำชี้แจงงบประมำณ   
-เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนพนักงำนเทศบำลประจ ำปี 
และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ ำปี ของพนักงำนส่วน
ท้องถิ่น  
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จ ำนวน 5 อัตรำ จ ำนวน 12 เดือน ตำมต ำแหน่ง ดังนี้ 
-ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง จ ำนวน 1 อัตรำ 
-หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรงำนคลัง จ ำนวน 1 อัตรำ 
-นักวิชำกำรจัดเก็บรำยได้ จ ำนวน 1 อัตรำ 
-นักวิชำกำรพัสดุ จ ำนวน 1 อัตรำ 
-เจ้ำพนักงำนพัสดุ  จ ำนวน  1 อัตรำ 
-เป็นไปตำมกรอบอัตรำก ำลังของแผนอัตรำก ำลัง 3 ปี  
(พ.ศ. 2564 - 2566)  ของเทศบำลต ำบลป่ำก่อด ำ 
-เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคล 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
-เป็นไปตำมหนังสือ ที ่มท 0808.2/ว 4657  
ลงวันที่ 30 มิถุนำยน 2565 (กองคลัง) 

   เงินประจ ำต ำแหน่ง จ ำนวน 60,000 บำท 

      

  

ค ำชี้แจงงบประมำณ   
-เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่งผู้บริหำรที่มีฐำนะ 
และหน้ำที่ในกำรบริหำรงำนต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรกอง 
หรือหัวหน้ำส่วนรำชกำรที่มีฐำนะเป็นกองของเทศบำล 
ต ำบลป่ำก่อด ำ จ ำนวน 2  อัตรำ ตำมต ำแหน่ง ดังนี้ 
-ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง อัตรำเดือนละ 3,500 บำท   
จ ำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 42,000 บำท 
-หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรงำนคลัง อัตรำเดือนละ 1,500 บำท   
จ ำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 18,000 บำท 
-เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคล 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
-เป็นไปตำมหนังสือ ที ่มท 0808.2/ว 4657  
ลงวันที่ 30 มิถุนำยน 2565 (กองคลัง) 

      

   ค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำ จ ำนวน 250,140 บำท 

      

  

ค ำชี้แจงงบประมำณ   
-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำและเงินปรับปรุง 
ค่ำจ้ำงประจ ำปี ให้กับลูกจ้ำงประจ ำ กองคลัง  
จ ำนวน  1 อัตรำ จ ำนวน 12 เดือน  
ตำมต ำแหน่ง  ดังนี้ 
-เจ้ำหน้ำทีทะเบียนทรัพย์สิน จ ำนวน 1 อัตรำ 
-เป็นไปตำมกรอบอัตรำก ำลังของแผนอัตรำก ำลัง 3 ปี  
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(พ.ศ. 2564 - 2566)  ของเทศบำลต ำบลป่ำก่อด ำ 
-เป็นไปตำมบัญชีเงินเดือน (แนบท้ำยประกำศ ก.จ.,ก.อบต.  
เรื่อง มำตรำฐำนทั่วไปเก่ียวกับอัตรำค่ำจ้ำงและกำรให้
ลูกจ้ำง 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับค่ำจ้ำง (ฉบันที่ 4) 
-เป็นไปตำมหนังสือ ที ่มท 0808.2/ว 4657  
ลงวันที่ 30 มิถุนำยน 2565 (กองคลัง) 

   ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง จ ำนวน 537,240 บำท 

      

  

ค ำชี้แจงงบประมำณ   
-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง เงินปรับปรุง
ค่ำตอบแทน  
ของพนักงำนจ้ำงเทศบำลต ำบลป่ำก่อด ำ  
จ ำนวน 4 อัตรำ ดังนี้  
-พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ  
ต ำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนจัดเก็บรำยได้  จ ำนวน 1 อัตรำ 
-พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ  
ต ำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนกำรเงินและ
บัญชี จ ำนวน 1 อัตรำ 
-พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ  
ต ำแหน่ง ลูกมือช่ำงแผนที่ภำษีและทะเบียนทรัพย์สิน   
จ ำนวน 1 อัตรำ 
-พนักงำนจ้ำงทั่วไป  
ต ำแหน่ง คนงำน  จ ำนวน 1 อัตรำ 
-เป็นไปตำมกรอบอัตรำก ำลังของแผนอัตรำก ำลัง 3 ปี  
(พ.ศ. 2564 - 2566)  ของเทศบำลต ำบลป่ำก่อด ำ 
-เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคล 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
-เป็นไปตำมหนังสือ ที ่มท 0808.2/ว 4657  
ลงวันที่ 30 มิถุนำยน 2565 (กองคลัง) 

      

      
  

       

   เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง จ ำนวน 60,000 บำท 

      

  

ค ำชี้แจงงบประมำณ   
-เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมกำรครองชีพชั่วครำวประจ ำปี 
ของพนักงำนจ้ำงเทศบำลต ำบลป่ำก่อด ำ  
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จ ำนวน 3 อัตรำ ดังนี้ 
-พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ  
ต ำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี   
จ ำนวน 1 อัตรำ 
-พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ  
ต ำแหน่ง ลูกมือช่ำงแผนที่ภำษีและทะเบียนทรัพย์สิน  
จ ำนวน 1 อัตรำ 
-พนักงำนจ้ำงทั่วไป  
ต ำแหน่ง คนงำน  จ ำนวน 1 อัตรำ 
-เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคล 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
-เป็นไปตำมหนังสือ ที ่มท 0808.2/ว 4657  
ลงวันที่ 30 มิถุนำยน 2565 (กองคลัง) 

  งบด าเนินงาน รวม 591,900 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 129,000 บาท 
   ค่ำเช่ำบ้ำน จ ำนวน 120,000 บำท 

      

  

ค ำชี้แจงงบประมำณ 
-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำน เช่ำซื้อบ้ำน พนักงำนเทศบำล  
ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตำมระเบียบฯ  
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำเช่ำบ้ำน 
ของข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม  
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2559  
แก้เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 
-เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย  
ที ่มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12 ตุลำคม 2559  
เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีกำรเกี่ยวกับกำรเบิกจ่ำยเงิน 
ค่ำเช่ำบ้ำนของข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่นหรือหนังสือ 
สั่งกำรต่ำง ๆ ที่เก่ียวข้อง 
-เป็นไปตำมหนังสือ ที ่มท 0808.2/ว 4657  
ลงวันที่ 30 มิถุนำยน 2565 (กองคลัง) 

      

   เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร       
    เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรข้ำรำชกำร/พนักงำน/ลูกจ้ำงประจ ำ จ ำนวน 9,000 บำท 

      

  

ค ำชี้แจงงบประมำณ 
-เพ่ือจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร 
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ของพนักงำนเทศบำลเทศบำลต ำบลป่ำก่อด ำ  
และผู้มีสิทธิ์เบิกจ่ำยตำมสิทธิที่ควรจะได้รับ  
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วย 
เงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำบุตรของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2563  
-เป็นไปตำมหนังสือกรมบัญชีกลำง  
ด่วนที่สุด ที ่กค. 0422.3/ว 257 ลง
วันที่ 28 มิถุนำยน 2559   
เรื่อง ประเภทและอัตรำเงินบ ำรุงกำรศึกษำและค่ำเล่ำ
เรียน   
-เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย  
ที ่มท 0809.3/ว 1013 ลงวันที่ 18 กุมภำพันธ์ 2559  
 เรื่อง กำรเบิกเงิน สวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำบุตร   
-เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย  
ที ่มท 0809.3/ว 4522   ลงวนัที่ 9 สิงหำคม 2559  
เรื่อง ประเภทและอัตรำเงินบ ำรุงกำรศึกษำและค่ำเล่ำเรียน  
หรือหนังสือสั่งกำรต่ำง ๆ ที่เก่ียวข้อง 
-เป็นไปตำมหนังสือ ที ่มท 0808.2/ว 4657  
ลงวันที่ 30 มิถุนำยน 2565 (กองคลัง) 

      
  

       

   ค่าใช้สอย รวม 405,000 บาท 
   รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร       
    ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรบุคคลภำยนอก จ ำนวน 324,000 บำท 

      

  

ค ำชี้แจงงบประมำณ 
-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำเอกชนที่เป็นนิติบุคคล  
หรือบุคคลธรรมดำด ำเนินงำนโครงกำรหรือเพ่ือ 
เสริมกำรปฏิบัติงำนตำมหน้ำที่ปกติของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและไม่มีต ำแหน่ง 
พนักงำนส่วนท้องถิ่นลูกจ้ำงหรือพนักงำนจ้ำง 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติงำน ซึ่งเป็น 
โครงกำรใหม่หรือมีต ำแหน่งพนักงำนส่วนท้องถิ่น 
ลูกจ้ำงหรือพนักงำนจ้ำงที่ปฏิบัติงำนนั้น แต่ไม่ 
สำมำรถปฏิบัติงำนให้แล้วเสร็จตำมเวลำที่ก ำหนด 
เนื่องจำกปริมำณงำนมำกหรือมีต ำแหน่ง 
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พนักงำนส่วนท้องถิ่นลูกจ้ำงหรือพนักงำนจ้ำง 
ปฏิบัติงำนต่อมำต ำแหน่งว่ำงหรือถูกยุบเลิกต ำแหน่ง 
-เป็นไปตำมหนังสือ ที ่มท 0808.2/ว.4044  
ลงวันที่ 10 กรกฎำคม 2563 
-เป็นไปตำมหนังสือ ที ่มท 0808.2/ว 4657  
ลงวันที่ 30 มิถุนำยน 2565 (กองคลัง) 

    ค่ำจ้ำงเหมำให้ได้มำซึ่งบริกำรอ่ืนๆ จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  

ค ำชี้แจงงบประมำณ 
-เพ่ือจ่ำยเป็นจ้ำงเหมำอ่ืนๆ เช่น ค่ำเย็บเล่มหรือเข้ำปก 
หนังสือ ค่ำจ้ำงเหมำโฆษณำและเผยแพร่ ข่ำวสำรทำงวิทยุ 
กระจำยเสียงโทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่ำงๆ   
ค่ำจ้ำงเหมำก ำจัดปลวก ค่ำจ้ำงเหมำก ำจัดสิ่งปฏิกูล  
ค่ำซักฟอก ค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ  ค่ำประกันภัย 
รถยนต์ส่วนกลำง รถจักรยำนยนต์ ฯลฯ 
-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยจ้ำงเหมำอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งซึ่งไม่ใช่ 
เป็นกำรประกอบดัดแปลงต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้ำง 
อย่ำงหนึ่งอย่ำงใดและอยู่ในควำมรับผิดชอบขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น จ้ำงเหมำเครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำ  
เครื่องขยำยเสียงส ำหรับขบวนแห่  ตลอดจนจ้ำงเหมำอ่ืนๆ 
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำย 
ในกำรจัดท ำประกันภัยทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 
-เป็นไปตำมหนังสือ ที ่มท 0808.2/ว 4657  
ลงวันที่ 30 มิถุนำยน 2565 (กองคลัง) 

      

    ค่ำเช่ำเครื่องถ่ำยเอกสำร จ ำนวน 36,000 บำท 

      

  

ค ำชี้แจงงบประมำณ 
-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเช่ำเครื่องถ่ำยเอกสำร ของกองคลัง 
-เป็นไปตำมหนังสือ ที ่มท 0808.2/ว.4044  
ลงวันที่ 10 กรกฎำคม 2563 
-เป็นไปตำมหนังสือ ที ่มท 0808.2/ว 4657  
ลงวันที่ 30 มิถุนำยน 2565 (กองคลัง) 
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รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบ
รำยจ่ำยอื่น ๆ 

      

    

โครงกำรปรับปรุงข้อมูลจัดท ำแผนที่ภำษีและบันทึกข้อมูล
ทะเบียนทรัพย์สินเพื่อรองรับภำษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้ำง ภำษี
ป้ำย 

จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  

ค ำชี้แจงงบประมำณ 
-เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรปรับปรุงข้อมูลจัดท ำแผนที่ 
ภำษีและบันทึกข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินเพื่อรองรับภำษีท่ี 
ดินและสิ่งปลูกสร้ำงโดยมีค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำร  
เช่น ค่ำวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่ำป้ำยประชำสัมพันธ์ 
แผ่นพับ และค่ำใช้จ่ำยอื่นที่จ ำเป็นส ำหรับโครงกำร 
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยแผนที่ภำษี 
และทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2560 
-เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติภำษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้ำง พ.ศ.
2562 
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำร
ด ำเนินกำร 
ตำมพระรำชบัญญัติภำษีที่ดินและสิงปลูกสร้ำง พ.ศ.2562 
-เป็นไปตำมหนังสือ ที ่มท 0808.2/ว 4657  
ลงวันที่ 30 มิถุนำยน 2565 
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  
แก้ไขครั้งที่ 2 หน้ำที่ 1 ล ำดับที่ 1 (กองคลัง) 

      

    โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรจัดเก็บรำยได้ จ ำนวน 5,000 บำท 

      

  

ค ำชี้แจงงบประมำณ-เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรเพ่ิม
ประสิทธิภำพกำรจัดเก็บรำยได้ โดยมีค่ำใช้จ่ำยในกำร
ด ำเนินกำร เช่น ค่ำวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่ำป้ำย
ประชำสัมพันธ์ แผ่นพับ และค่ำใช้จ่ำยอื่นที่จ ำเป็นส ำหรับ
โครงกำร-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วย
แผนที่ภำษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2560-เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติภำษีท่ีดินและ
สิ่งปลูกสร้ำง พ.ศ.2562-เป็นไปตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรด ำเนินกำรตำม
พระรำชบัญญัติภำษีท่ีดินและสิงปลูกสร้ำง พ.ศ.2562-
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เป็นไปตำมหนังสือ ที ่มท 0808.2/ว 4657 ลง
วันที่ 30 มิถุนำยน 2565 -เป็นไปตำมแผนพัฒนำ
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)หน้ำที่ 27 ล ำดับที่ 7 (กอง
คลัง) 

    
โครงกำรอบรมให้ควำมรู้สร้ำงควำมเข้ำใจแก่ผู้ช ำระภำษีที่ดิน
และและสิ่งปลูกสร้ำง 

จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  

ค ำชี้แจงงบประมำณ 
-เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรอบรมให้ควำมรู้สร้ำง 
ควำมเข้ำใจแก่ผู้ช ำระภำษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำง โดยมี 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำร เช่น ค่ำวัสดุ เครื่องเขียน 
และอุปกรณ์ ค่ำป้ำยประชำสัมพันธ์ แผ่นพับ ค่ำอำหำร 
และเครื่องดื่ม และค่ำใช้จ่ำยอื่นที่จ ำเป็นส ำหรับโครงกำร 
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยแผนที่ภำษี 
และทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2560 
-เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติภำษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้ำง พ.ศ.
2562 
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำร
ด ำเนินกำร 
ตำมพระรำชบัญญัติภำษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำง พ.ศ.2562 
-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยใน 
กำรฝึกอบรมและกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของ 
เจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  
-เป็นไปตำมหนังสือ ที ่มท 0808.2/ว 4657  
ลงวันที่ 30 มิถุนำยน 2565  
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  
แก้ไขครั้งที่ 2 หน้ำที่ 1 ล ำดับที่ 1 (กองคลัง) 

      

   ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  

ค ำชี้แจงงบประมำณ 
-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมทรัพย์สิน  
วัสดุ ครุภัณฑ์ต่ำงๆ ของกองคลัง เทศบำลต ำบลป่ำก่อด ำ  
ที่ช ำรุดเสียหำยจ ำเป็นต้องท ำกำรบ ำรุงรักษำและ 
ซ่อมแซมให้อยู่ในสภำพที่ดีสำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ  
เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ โต๊ะเก้ำอ้ี พัดลม  
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เครื่องปรับอำกำศ รถยนต์ส่วนกลำง ฯลฯ 
-เป็นไปตำมหนังสือ ที ่มท 0808.2/ว 4657  
ลงวันที่ 30 มิถุนำยน 2565 (กองคลัง) 

   ค่าวัสดุ รวม 28,900 บาท 
   วัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  

ค ำชี้แจงงบประมำณ 
-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุส ำนักงำน ประเภทวัสดุคงทน   
วัสดุสิ้นเปลืองรวมถึงรำยจ่ำยเพ่ือประกอบ  ดัดแปลง  
ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ   รำยจ่ำยเพื่อจัดหำสิ่งของที่ใช้ 
ในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินให้สำมำรถใช้งำน 
ได้ตำมปกติ รำยจ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ เช่น  
ค่ำขนส่ง  ค่ำภำษ ี ค่ำประกันภัย  ค่ำติดตั้ง  เป็นต้น  
อำทิเช่น หนังสือ กระดำษ ปำกกำ ลวดเย็บกระดำษ  
กำว แฟ้ม  เครื่องคิดเลขขนำดเล็ก เครื่องเจำะกระดำษ 
ขนำดเล็ก ที่เย็บกระดำษขนำดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก  
กรรไกร  เก้ำอ้ีพลำสติก ตรำยำง ที่ถูพ้ืน ตะแกรงวำง 
เอกสำร  น้ ำดื่มส ำหรับบริกำรประชำชน ฯลฯ 
-เป็นไปตำมหนังสือที่ มท 0808.2/ว1095  
ลงวันที่ 28 พฤษภำคม  2564 
-เป็นไปตำมหนังสือ ที ่มท 0808.2/ว 4657  
ลงวันที่ 30 มิถุนำยน 2565 (กองคลัง) 

      

   วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ จ ำนวน 2,500 บำท 

      

  

ค ำชี้แจงงบประมำณ 
-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ ประเภทวัสดุคงทน  
วัสดุสิ้นเปลือง  วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่  รวมถึง 
รำยจ่ำยเพื่อประกอบ  ดัดแปลง  ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ   
รำยจ่ำยเพื่อจัดหำสิ่งของที่ใช้ในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำ 
ทรัพย์สิน ให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ  รำยจ่ำยที่ต้องช ำระ 
พร้อมกับค่ำวัสดุ เช่น ค่ำขนส่ง ค่ำภำษี ค่ำประกันภัย ค่ำ
ติดต้ัง เป็นต้น อำทิเช่น  ไมโครโฟน ขำตั้งไมโครโฟน หัวแรง้
ไฟฟ้ำ เครื่องวัดกระแสไฟฟ้ำ เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้ำมำตร
ส ำหรับตรวจวงจรไฟฟ้ำ เครื่องประจุไฟ โคมไฟ โทรโข่ง ไม้
ชักฟิวส์ ไมค์ลอยพร้อมเครื่องส่ง สัญญำณ ฟิวส์ เทปพัน
สำยไฟฟ้ำ ฯลฯ 
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-เป็นไปตำมหนังสือที่ มท 0808.2/ว1095  
ลงวันที่ 28 พฤษภำคม  2564 
-เป็นไปตำมหนังสือ ที ่มท 0808.2/ว 4657  
ลงวันที่ 30 มิถุนำยน 2565 (กองคลัง) 

   วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 2,500 บำท 

      

  

ค ำชี้แจงงบประมำณ 
-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว ประเภทวัสดุคงทน   
วัสดุสิ้นเปลือง  รวมถึงรำยจ่ำยเพ่ือประกอบ ดัดแปลง ต่อ
เติมหรือปรับปรุงวัสดุ รำยจ่ำยเพื่อจัดหำสิ่งของที่ใช้ในกำร
ซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินให้สำมำรถใช้งำนได้
ตำมปกติ รำยจ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ  เช่นค่ำ
ขนส่ง ค่ำภำษี  ค่ำประกันภัย  ค่ำติดตั้ง  เป็นต้น อำทิ
เช่น   หม้อ  กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบ
รูป มีด ถัง ถำด แก้วน้ ำ จำนรอง ถ้วยชำม ช้อนส้อม กระจก
เงำ โอ่งน้ ำ  ที่นอน กระโถน เตำไฟฟ้ำ เตำน้ ำมัน 
เตำรีด กระทะไฟฟ้ำ หม้อไฟฟ้ำ รวมถึงหม้อหุงข้ำว
ไฟฟ้ำ ฯลฯ 
-เป็นไปตำมหนังสือที่ มท 0808.2/ว1095  
ลงวันที่ 28 พฤษภำคม  2564 
-เป็นไปตำมหนังสือ ที ่มท 0808.2/ว 4657  
ลงวันที่ 30 มิถุนำยน 2565 (กองคลัง) 

      

   วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ ำนวน 3,900 บำท 

      

  

ค ำชี้แจงงบประมำณ 
-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  
วัสดุสิ้นเปลือง รำยจ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ 
เช่น ค่ำขนส่ง ค่ำภำษี ค่ำประกันภัย ค่ำติดตั้ง อำทิเช่น   
แก๊สหุงต้ม น้ ำมันเชื้อเพลิง น้ ำมันดีเซล น้ ำมันก๊ำด ฯลฯ 
-เป็นไปตำมหนังสือที่ มท 0808.2/ว1095  
ลงวันที่ 28 พฤษภำคม  2564 
-เป็นไปตำมหนังสือ ที ่มท 0808.2/ว 4657  
ลงวันที่ 30 มิถุนำยน 2565 (กองคลัง) 
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   วัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  

ค ำชี้แจงงบประมำณ 
-เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทวัสดุคงทน   
วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึง  
รำยจ่ำยเพื่อประกอบ  ดัดแปลง  ต่อเติมหรือปรับปรุง
วัสดุ    
รำยจ่ำยเพื่อจัดหำสิ่งของที่ใช้ในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำ 
ทรัพย์สินให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ รำยจ่ำยที่ต้อง 
ช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ เช่น ค่ำขนส่ง  ค่ำภำษี  ค่ำ
ประกันภัย   
ค่ำติดตั้ง อำทิเช่น แผ่นหรือจำนบันทึกข้อมูล อุปกรณ์บันทึก 
ข้อมูล (Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, 
Compact Disc, Digital Video Disc,Flash Drive)  
เทปบันทึกข้อมูล (Reel Magnetic Tape,  
Cassette Tape, Cartridge Tape) หัวพิมพ์หรือแถบ 
พิมพ์ส ำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกส ำหรับ
เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดำษต่อเนื่อง  
สำยเคเบิล หน่วยประมวลผล ฮำร์ดดิสก์ไดร์ฟ  
ซีดีรอมไดร์ฟ แผ่นกรองแสง แผงแป้นอักขระ  
หรือแป้นพิมพ์ (Key Board) เมนบอร์ด  
(Main Board) เมมโมรี่ซิป  (Memory Chip)  
เช่น RAM คัตซีทฟีดเตอร์ (Cut  Sheet Feeder) ฯลฯ 
-เป็นไปตำมหนังสือที่ มท 0808.2/ว1095  
ลงวันที่ 28 พฤษภำคม  2564 
-เป็นไปตำมหนังสือ ที ่มท 0808.2/ว 4657  
ลงวันที่ 30 มิถุนำยน 2565 (กองคลัง) 

      

      
  

       

   ค่าสาธารณูปโภค รวม 29,000 บาท 
   ค่ำบริกำรโทรศัพท์ จ ำนวน 11,000 บำท 

      

  

ค ำชี้แจงงบประมำณ 
-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำโทรศัพท์เคลื่อนที่และรวมถึงค่ำใช้จ่ำย 
เพ่ือให้มำซึ่งบริกำรดังกล่ำว และค่ำใช้จ่ำยที่เกิดข้ึนเกี่ยวกับ  
กำรใช้บริกำร เช่น กำรเช่ำเครื่อง ค่ำเช่ำเลขหมำย
โทรศัพท์ ฯลฯ  
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ของเทศบำลต ำบลป่ำก่อด ำ 
-เป็นไปตำมหนังสือ ที ่มท 0808.2/ว 4657  
ลงวันที่ 30 มิถุนำยน 2565 (กองคลัง) 

   ค่ำบริกำรสื่อสำรและโทรคมนำคม จ ำนวน 18,000 บำท 

      

  

ค ำชี้แจงงบประมำณ 
-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำบริกำรสื่อสำรและโทรคมนำคม   
เช่น ค่ำโทรภำพ (โทรสำร)  ค่ำเทเลกซ์ ค่ำวิทยุติดตำมตัว   
ค่ำวิทยุ สื่อสำร ค่ำสื่อสำรผ่ำนดำวเทียม ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับ 
กำรใช้ระบบอินเทอร์เน็ตรวมถึงอินเทอร์เน็ตกำร์ดและ 
ค่ำสื่อสำรอ่ืนๆ เช่น ค่ำเคเบิ้ลทีวี  ค่ำเช่ำช่องสัญญำณ 
ดำวเทียม เป็นต้น และให้หมำยควำมรวมถึงค่ำใช้จ่ำย 
เพ่ือให้ได้ใช้บริกำรดังกล่ำวและค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นเก่ียว 
กับกำรใช้บริกำร 
-เป็นไปตำมหนังสือ ที ่มท 0808.2/ว 4657  
ลงวันที่ 30 มิถุนำยน 2565 (กองคลัง) 

      

 งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 455,320 บาท 
  งบบุคลากร รวม 382,520 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 382,520 บาท 
   เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น จ ำนวน 382,520 บำท 

      

  

ค ำชี้แจงงบประมำณ 
-เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนพนักงำนเทศบำลประจ ำปี 
และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ ำปีของพนักงำนเทศบำล 
ต ำบลป่ำก่อด ำ จ ำนวน 1 อัตรำ จ ำนวน 12 เดือน  
ตำมต ำแหน่ง ดังนี้ 
-นักวิชำกำรตรวจสอบภำยใน จ ำนวน 1 อัตรำ  
-เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคล 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
-เป็นไปตำมหนังสือ ที ่มท 0808.2/ว 4657  
ลงวันที่ 30 มิถุนำยน 2565 (ส ำนักปลัด) 

      

  งบด าเนินงาน รวม 72,800 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 72,800 บาท 
   ค่ำเช่ำบ้ำน จ ำนวน 60,000 บำท 
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ค ำชี้แจงงบประมำณ 
-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำน เช่ำซื้อบ้ำน พนักงำนเทศบำล  
ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตำมระเบียบฯ ของหน่วยงำนตรวจสอบ
ภำยใน  
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำเช่ำบ้ำน 
ของข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม  
(ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2551 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่3)  
พ.ศ. 2559 แก้เพ่ิมเติม (ฉบับที ่4) พ.ศ. 2562 
-เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย  
ที ่มท 0808.2/ว 5862ลงวันที่   12 ตุลำคม 2559  
เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีกำรเกี่ยวกับกำรเบิกจ่ำยเงิน 
ค่ำเช่ำบ้ำนของข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่นหรือหนังสือ 
สั่งกำรต่ำง ๆ ที่เก่ียวข้อง 
-เป็นไปตำมหนังสือ ที ่มท 0808.2/ว 4657  
ลงวันที่ 30 มิถุนำยน 2565 (ส ำนักปลัด) 

      

   เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร       
    เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรข้ำรำชกำร/พนักงำน/ลูกจ้ำงประจ ำ จ ำนวน 12,800 บำท 

      

  

ค ำชี้แจงงบประมำณ-เพ่ือจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำ
บุตรของพนักงำนเทศบำลเทศบำลต ำบลป่ำก่อด ำ และผู้มี
สิทธิ์เบิกจ่ำยตำมสิทธิที่ควรจะได้รับของหน่วยงำนตรวจสอบ
ภำยใน -เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงิน
สวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำบุตรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นพ.ศ. 2563 -เป็นไปตำมหนังสือกรมบัญชีกลำง ด่วน
ที่สุด ที ่กค. 0422.3/ว 257 ลง
วันที่ 28 มิถุนำยน 2559  เรื่อง ประเภทและอัตรำเงินบ ำรุง
กำรศึกษำและค่ำเล่ำเรียน  -เป็นไปตำมหนังสือ
กระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0809.3/ว 1013  ลง
วันที่ 18 กุมภำพันธ์ 2559  เรื่อง กำรเบิกเงิน สวัสดิกำร
เกี่ยวกับกำรศึกษำบุตร  -เป็นไปตำมหนังสือ
กระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522   ลง
วันที่ 9 สิงหำคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตรำเงินบ ำรุง
กำรศึกษำและค่ำเล่ำเรียน หรือหนังสือสั่งกำรต่ำง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง- เป็นไปตำมหนังสือ ที ่มท 0808.2/ว 4657 ลง
วันที่ 30 มิถุนำยน 2565 (ส ำนักปลัด) 
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 75,000 บาท 
  งบด าเนินงาน รวม 75,000 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 10,000 บาท 

   
ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  

ค ำชี้แจงงบประมำณ  
-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทน อปพร.ในกำรสนับสนุน 
กำรปฏิบัติหน้ำที่ในกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย  
และงำนด้ำนอ่ืนๆ ตำมค ำสั่งเทศบำลต ำบลป่ำก่อด ำ 
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วย 
กำรเบิกค่ำใช้จ่ำยให้แก่อำสำสมัครป้องกันภัย 
ฝ่ำยพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 
-เป็นไปตำมหนังสือด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ว7271 
ลงวันที่ 26 ธันวำคม  2560 
-เป็นไปตำมหนังสือ ที ่มท 0808.2/ว 4657  
ลงวันที่ 30 มิถุนำยน 2565 
(งำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย) 

      

   ค่าใช้สอย รวม 65,000 บาท 

   
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบ
รำยจ่ำยอื่น ๆ 

      

    โครงกำรจัดงำนวัน อปพร.เทศบำลต ำบลป่ำก่อด ำ จ ำนวน 5,000 บำท 

      

  

ค ำชี้แจงงบประมำณ 
-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรจัดงำนวัน อปพร. 
โดยจ่ำยค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ค่ำวัสดุ 
อุปกรณ์ค่ำสมนำคุณวิทยำกร ค่ำป้ำยประชำสัมพันธ์ ฯลฯ 
และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนที่จ ำเป็นส ำหรับโครงกำร 
-เป็นไปตำม พรบ.เทศบำล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติม  
ฉบับที่ 13 พ.ศ.2552, ฉบับที ่14 พ.ศ.
2562 มำตรำ 50(1) (2/1) 
-เป็นไปตำม พรบ.ก ำหนดแผนและข้ันตอนกำรกระจำย
อ ำนำจ 
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ให้แก่ อปท. พ.ศ.2542 มำตรำ 16(29),(30) 
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิก 
จ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำนกำรจัดกำรแข่งข้นกีฬำและ 
กำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
-เป็นไปตำมหนังสือ ที ่มท 0808.2/ว 4657  
ลงวันที่ 30 มิถุนำยน 2565 
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
หน้ำ 34 ล ำดับที่ 15 (งำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย) 

    โครงกำรฝึกอบรมและซ้อมแผน อปพร.เทศบำลต ำบลป่ำก่อด ำ จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  

ค ำชี้แจงงบประมำณ 
- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรฝึกอบรม 
และซ้อมแผน อปพร.เทศบำลต ำบลป่ำก่อด ำ 
โดยจ่ำยค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ค่ำวัสดุ 
อุปกรณ์ค่ำสมนำคุณวิทยำกร ค่ำป้ำยประชำสัมพันธ์ ฯลฯ 
และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนที่จ ำเป็นส ำหรับโครงกำร 
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำย 
ในกำรฝึกอบรมและกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของ 
เจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำย 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำนกำรจัดกำรแข่งข้นกีฬำและกำรส่ง 
นักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น พ.ศ.2559 
-เป็นไปตำมหนังสือ ที ่มท 0808.2/ว 4657  
ลงวันที่ 30 มิถุนำยน 2565 
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
หน้ำ 34 ล ำดับที่ 12 
(งำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย) 

      

    โครงกำรอบรมอปพร. (รุ่นจัดตั้งใหม่) จ ำนวน 50,000 บำท 

      

  

ค ำชี้แจงงบประมำณ 
-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรฝึกอบรม อปพร.  
(รุ่นจัดตั้งใหม่) โดยจ่ำยค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและ 
เครื่องดื่ม ค่ำวัสดุอุปกรณ์ ค่ำสมนำคุณวิทยำกร  
ค่ำป้ำยประชำสัมพันธ์ ฯลฯ และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนเกี่ยวข้อง 
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- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้ 
จ่ำยในกำรฝึกอบรมและกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของ 
เจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิก 
จ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำนกำรจัดกำรแข่งข้นกีฬำและ 
กำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
-เป็นไปตำมหนังสือ ที ่มท 0808.2/ว 4657  
ลงวันที่ 30 มิถุนำยน 2565 
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  
หน้ำที่ 35 ล ำดับที่ 18 (กองคลัง) 
(งำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย) 

 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 801,120 บาท 
  งบบุคลากร รวม 558,120 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 558,120 บาท 
   เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น จ ำนวน 378,120 บำท 

      

  

ค ำชี้แจงงบประมำณ 
-เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนพนักงำนเทศบำลประจ ำปี 
และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ ำปีของพนักงำน 
เทศบำลต ำบลป่ำก่อด ำจ ำนวน 1 อัตรำ  
จ ำนวน 12 เดือน ตำมต ำแหน่ง ดังนี้ 
-เจ้ำพนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย  
จ ำนวน 1 อัตรำ  
-เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำน 
บุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
-เป็นไปตำมหนังสือ ที ่มท 0808.2/ว 4657  
ลงวันที่ 30 มิถุนำยน 2565 (ส ำนักปลัด) 

      

   ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง จ ำนวน 162,000 บำท 

      

  

ค ำชี้แจงงบประมำณ 
-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 
เทศบำลต ำบลป่ำก่อด ำ จ ำนวน 2 อัตรำ  
จ ำนวน 12 เดือน ตำมต ำแหน่ง ดังนี้ 
-พนักงำนจ้ำงทั่วไป   
ต ำแหน่ง พนักงำนดับเพลิง จ ำนวน  2 อัตรำ  
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-เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำน 
บุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
-เป็นไปตำมหนังสือ ที ่มท 0808.2/ว 4657  
ลงวันที่ 30 มิถุนำยน 2565 (ส ำนักปลัด) 

   เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง จ ำนวน 18,000 บำท 

      

  

ค ำชี้แจงงบประมำณ 
-เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมกำรครองชีพชั่วครำว 
ประจ ำปีของพนักงำนจ้ำงเทศบำลต ำบลป่ำก่อด ำ 
จ ำนวน 2 อัตรำ จ ำนวน 12 เดือน ตำมต ำแหน่ง ดังนี้ 
-พนักงำนจ้ำงทั่วไป  
ต ำแหน่ง พนักงำนดับเพลิง จ ำนวน 2 อัตรำ  
-เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำน 
บุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
-เป็นไปตำมหนังสือ ที ่มท 0808.2/ว 4657  
ลงวันที่ 30 มิถุนำยน 2565 (ส ำนักปลัด) 

      

  งบด าเนินงาน รวม 183,000 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 73,000 บาท 
   ค่ำเช่ำบ้ำน จ ำนวน 48,000 บำท 

      

  

ค ำชี้แจงงบประมำณ 
-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำน เช่ำซื้อบ้ำน พนักงำนเทศบำล  
ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตำมระเบียบฯ  
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำเช่ำ 
บ้ำนของข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม  
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่3)  
พ.ศ. 2559 แก้เพ่ิมเติม (ฉบับที ่4) พ.ศ. 2562 
-เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย  
ที ่มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12 ตุลำคม 2559  
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำรเก่ียวกับกำรเบิกจ่ำยเงิน 
ค่ำเช่ำบ้ำนของข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่นหรือหนังสือ 
สั่งกำรต่ำง ๆ ที่เก่ียวข้อง 
-เป็นไปตำมหนังสือ ที ่มท 0808.2/ว 4657  
ลงวันที่ 30 มิถุนำยน 2565 (ส ำนักปลัด) 
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   เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร       
    เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรข้ำรำชกำร/พนักงำน/ลูกจ้ำงประจ ำ จ ำนวน 25,000 บำท 

      

  

ค ำชี้แจงงบประมำณ 
-เพ่ือจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรของพนักงำน 
เทศบำล เทศบำลต ำบลป่ำก่อด ำและ ผู้มีสิทธิ์เบิกจ่ำย 
ตำมสิทธิที่ควรจะได้รับ  
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงิน 
สวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำบุตรขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2563  
-เป็นไปตำมหนังสือกรมบัญชีกลำง ด่วนที่สุด  
ที ่กค. 0422.3/ว 257  
ลงวันที่ 28 มิถุนำยน 2559  เรื่อง ประเภทและอัตรำ 
เงินบ ำรุงกำรศึกษำและค่ำเล่ำเรียน   
-เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย  
ที ่มท 0809.3/ว 1013 ลงวันที่ 18 กุมภำพันธ์ 2559  
 เรื่อง กำรเบิกเงิน สวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำบุตร   
-เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย 
ที ่มท 0809.3/ว 4522   ลงวนัที่ 9 สิงหำคม 2559  
เรื่อง ประเภทและอัตรำเงินบ ำรุงกำรศึกษำและค่ำเล่ำ 
เรียนหรือหนังสือสั่งกำรต่ำง ๆ ที่เก่ียวข้อง 
-เป็นไปตำมหนังสือ ที ่มท 0808.2/ว 4657  
ลงวันที่ 30 มิถุนำยน 2565 (ส ำนักปลัด) 
 
 

      

          

   ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท 

   
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบ
รำยจ่ำยอื่น ๆ 

      

    
โครงกำรให้ควำมช่วยเหลือประชำชนตำมอ ำนำจหน้ำที่ของศูนย์
ช่วยเหลือประชำชนของเทศบำลต ำบลป่ำก่อด ำ 

จ ำนวน 100,000 บำท 

      

  

ค ำชี้แจงงบประมำณ 
-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรให้ควำมช่วยเหลือ 
ประชำชนตำมอ ำนำจหน้ำที่ของศูนย์ช่วยเหลือประชำชน 
ของเทศบำลต ำบลป่ำก่อด ำ ได้แก่ กำรให้ควำมช่วยเหลือ 
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ประชำชนผู้ประสบสำธำรณภัย หรือภัยพิบัติฉุกเฉินมี 
ลักษณะเป็นกำรช่วยเหลือที่จ ำเป็นที่ต้องกำรแก้ไขโดย 
ฉับพลันในกำรด ำรงชีพและควำมเป็นอยู่ของประชำชน 
หรือกำรซ่อมแซมให้คืนสู่สภำพเดิมอันเป็นกำรบรรเทำ 
ควำมเดือดร้อนเฉพำะหน้ำกำรให้ควำมช่วยเหลือประชำชน 
ด้ำนกำรส่งเสริมและกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตกำรให้ 
ควำมช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรำยได้น้อยนอกจำกกรณี 
กำรให้ควำมช่วยเหลือด้ำนสำธำรณภัยฉุกเฉิน 
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้ 
จ่ำยในกำรช่วยเหลือประชำชนตำมอ ำนำจหน้ำที่ของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 และท่ีแก้ไขเพ่ิม 
เติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 
-เป็นไปตำมหนังสือ ที ่มท 0808.2/ว 4657  
ลงวันที่ 30 มิถุนำยน 2565  
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  
เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 หน้ำที่ 3 ล ำดับที่ 1 (ส ำนักปลัด) 

      
  

       

   ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท 
   วัสดุเครื่องดับเพลิง จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  

ค ำชี้แจงงบประมำณ 
-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุเครื่องดับเพลิง 
ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรำยจ่ำย 
เพ่ือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ    
รำยจ่ำยเพื่อจัดหำสิ่งของที่ใช้ในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำ 
ทรัพย์สินให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ รำยจ่ำยที่ต้อง 
ช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ เช่น  ค่ำขนส่ง ค่ำภำษี  ค่ำ
ประกันภัย   ค่ำติดตั้ง อำทิเช่น วำล์วน้ ำดับเพลิง (เชื่อมกับ
รถดับเพลิง) ท่อสำยส่งน้ ำ สำยดับเพลิง อุปกรณ์ดับไฟป่ำ 
 (สำยฉีด, ถัง, ไม้ตบไฟฯ) ถังดับเพลิง ลูกบอลดับเพลิง ฯลฯ 
-เป็นไปตำมหนังสือที่ มท 0808.2/ว1095 
 ลงวันที่ 28 พฤษภำคม  2564 
-เป็นไปตำมหนังสือ ที ่มท 0808.2/ว 4657  
ลงวันที่ 30 มิถุนำยน 2565 (ส ำนักปลัด) 
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  งบเงินอุดหนุน รวม 60,000 บาท 
   เงินอุดหนุน รวม 60,000 บาท 
   เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร       

    
โครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรซ้อมแผนเตรียมรับอุบัติเหตุหมู่
และสำธำรณภัย อ ำเภอแม่ลำว 

จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  

ค ำชี้แจงงบประมำณ 
-เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร 
ซ้อมแผนเตรียมรับอุบัติเหตุหมู่และสำธำรณภัย  
อ ำเภอแม่ลำว (อุดหนุนโรงพยำบำลแม่ลำว) 
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วย 
เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2559 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570)  
หน้ำที่ 35 ล ำดับที่ 21 
-เป็นไปตำมหนังสือ ที ่มท 0808.2/ว 4657  
ลงวันที่ 30 มิถุนำยน 2565  (ส ำนักปลัด) 

      

    
โครงกำรฝึกอบรมชุดปฏิบัติกำรจิตอำสำภัยพิบัติประจ ำองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

จ ำนวน 50,000 บำท 

      

  

ค ำชี้แจงงบประมำณ 
-เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรฝึกอบรมชุดปฏิบัติกำร 
จิตอำสำภัยพิบัติประจ ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(อุดหนุนส ำนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 
จังหวัดเชียงรำย) 
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วย 
เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำย 
ในกำรฝึกอบรมและเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่
ท้องถิ่น  
พ.ศ.2557 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
-เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย  
ด่วนที่สุด ที ่มท 0229/ว7367 ลงวันที่ 4 ธันวำคม 2562 
-เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย  
ที ่มท 0808.2/ว5329ลงวันที่ 26 ธันวำคม 2562 
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-เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงกรมส่งเสริมกำรปกครอง
ท้องถิ่น  
ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว440 ลง
วันที่ 13 กุมภำพันธ์ 2563 
-เป็นไปตำมหนังสือ ที ่มท 0808.2/ว 4657  
ลงวันที่ 30 มิถุนำยน 2565   
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570)  
หน้ำที่ 31 ล ำดับที่ 27 (ส ำนักปลัด) 

      
  

       

 งานจราจร รวม 44,000 บาท 
  งบด าเนินงาน รวม 44,000 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 44,000 บาท 

   
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบ
รำยจ่ำยอื่น ๆ 

      

    โครงกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนน ช่วงเทศกำลปีใหม่ จ ำนวน 17,000 บำท 

      

  

ค ำชี้แจงงบประมำณ 
-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรป้องกันและลด 
อุบัติเหตุทำงถนน ช่วงเทศกำลปีใหม่ เช่น ค่ำตอบแทน 
พนักงำนเทศบำล ค่ำตอบแทน อปพร. ค่ำอำหำร   
ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ค่ำป้ำย ค่ำวัสดุ อุปกรณ์ 
ฯลฯ และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
-เป็นไปตำม พรบ.เทศบำล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติม  
ฉบับที่พ.ศ.2552 , ฉบับ
ที ่14 พ.ศ. 2562 มำตรำ 50(1) (2/1) 
-เป็นไปตำมมำตรำ 16(29),(30) 
-เป็นไปตำมหนังสือ ที ่มท 0808.2/ว 4657  
ลงวันที่ 30 มิถุนำยน 2565  
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
หน้ำ 36 ล ำดับที่ 25 (งำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย) 

      

    
โครงกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนน ช่วงเทศกำล
สงกรำนต์ 

จ ำนวน 17,000 บำท 

      

  

ค ำชี้แจงงบประมำณ 
-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรป้องกันและลด 
อุบัติเหตุทำงถนน ช่วงเทศกำลสงกรำนต์ เช่น ค่ำตอบแทน 
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พนักงำนเทศบำล ค่ำตอบแทน อปพร. ค่ำอำหำร   
ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ค่ำป้ำย ค่ำวัสดุ อุปกรณ์ 
ฯลฯ และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
-เป็นไปตำม พรบ.เทศบำล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติม  
ฉบับที่พ.ศ.2552 , ฉบับ 14 พ.ศ. 2562 มำตรำ 50(1) (2/1) 
-เป็นไปตำม พรบ.ก ำหนดแผนและข้ันตอนกำรกระจำย
อ ำนำจให้แก่ อปท. พ.ศ.2542 มำตรำ 16(29),(30) 
-เป็นไปตำมหนังสือ ที ่มท 0808.2/ว 4657  
ลงวันที่ 30 มิถุนำยน 2565  
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
หน้ำ 36 ล ำดับที่ 26 (งำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย) 

    โครงกำรอบรมวินัยจรำจรภำยในเขตเทศบำล จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  

ค ำชี้แจงงบประมำณ 
-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรอบรมวินัยจรำจรภำย 
ในเขตเทศบำล เช่น ค่ำตอบแทนวิทยำกร ค่ำวัสดุ อุปกรณ์  
ค่ำอำหำร  ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ค่ำป้ำย
ประชำสัมพันธ์โครงกำร ฯลฯ และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
-เป็นไปตำม พรบ.เทศบำล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติม  
ฉบับที่พ.ศ.2552 , ฉบับ 14 พ.ศ. 2562 มำตรำ 50(1) (2/1) 
-เป็นไปตำม พรบ.ก ำหนดแผนและข้ันตอนกำรกระจำย
อ ำนำจให้แก่ อปท. พ.ศ.2542 มำตรำ 16(29),(30) 
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำย 
ในกำรฝึกอบรมและกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่ 
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และท่ีแก้เพ่ิมเติม 
-เป็นไปตำมหนังสือ ที ่มท 0808.2/ว 4657  
ลงวันที่ 30 มิถุนำยน 2565 
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
หน้ำ 32 ล ำดับที่ 8 (งำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย) 

      

แผนงานการศึกษา 
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 6,927,496 บาท 
  งบบุคลากร รวม 1,557,996 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,557,996 บาท 
   เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น จ ำนวน 1,208,760 บำท 
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ค ำชี้แจงงบประมำณ   
-เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนพนักงำนเทศบำลประจ ำปี 
และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ ำปี ของพนักงำน 
ส่วนท้องถิ่น จ ำนวน 4 อัตรำ  
จ ำนวน 12 เดือน ตำมต ำแหน่ง  ดังนี้ 
-ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำ  จ ำนวน 1 อัตรำ 
-นักวิชำกำรศึกษำ จ ำนวน 1 อัตรำ 
-นักวิชำกำรพัสดุ จ ำนวน 1 อัตรำ 
-นักสันทนำกำร จ ำนวน 1 อัตรำ 
-เป็นไปตำมกรอบอัตรำก ำลังของแผนอัตรำก ำลัง 3 ปี  
(พ.ศ. 2564 - 2566) ของเทศบำลต ำบลป่ำก่อด ำ 
-เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคล 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
-เป็นไปตำมหนังสือ ที ่มท 0808.2/ว 4657  
ลงวันที่ 30 มิถุนำยน 2565 (กองกำรศึกษำ) 

      

   เงินประจ ำต ำแหน่ง จ ำนวน 42,000 บำท 

      

  

ค ำชี้แจงงบประมำณ   
-เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่งผู้บริหำรที่มีฐำนะ 
และหน้ำที่ในกำรบริหำรงำนต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรกอง 
หรือหัวหน้ำส่วนรำชกำรที่มีฐำนะเป็นกองของเทศบำล 
ต ำบลป่ำก่อด ำ จ ำนวน 1  อัตรำ ตำมต ำแหน่ง ดังนี้ 
-ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำ อัตรำเดือนละ 3,500 บำท   
จ ำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 42,000 บำท 
-เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคล 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
-เป็นไปตำมหนังสือ ที ่มท 0808.2/ว 4657  
ลงวันที่ 30 มิถุนำยน 2565 (กองกำรศึกษำ) 

      

   ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง จ ำนวน 261,816 บำท 

      

  

ค ำชี้แจงงบประมำณ   
-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง เงินปรับปรุง 
ค่ำตอบแทน ของพนักงำนจ้ำงเทศบำลต ำบลป่ำก่อด ำ  
จ ำนวน 2 อัตรำ ดังนี้  
-พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ  
ต ำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี  
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จ ำนวน 1 อัตรำ 
-พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ  
ต ำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนธุรกำร จ ำนวน 1 อัตรำ 
-เป็นไปตำมกรอบอัตรำก ำลังของแผนอัตรำก ำลัง 3 ปี  
(พ.ศ. 2564 - 2566)  ของเทศบำลต ำบลป่ำก่อด ำ 
-เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคล 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
-เป็นไปตำมหนังสือ ที ่มท 0808.2/ว 4657  
ลงวันที่ 30 มิถุนำยน 2565 (กองกำรศึกษำ) 

   เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง จ ำนวน 45,420 บำท 

      

  

ค ำชี้แจงงบประมำณ   
-เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมกำรครองชีพชั่วครำวประจ ำปี 
ของพนักงำนจ้ำงเทศบำลต ำบลป่ำก่อด ำ  
จ ำนวน 2 อัตรำ ดังนี้ 
-พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ  
ต ำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี   
จ ำนวน 1 อัตรำ 
ต ำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนธุรกำร จ ำนวน 1 อัตรำ 
-เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำน 
บุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
-เป็นไปตำมหนังสือ ที ่มท 0808.2/ว 4657  
ลงวันที่ 30 มิถุนำยน 2565 (กองกำรศึกษำ) 

      

  งบด าเนินงาน รวม 4,835,500 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 164,000 บาท 

   
ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

จ ำนวน 20,000 บำท 

      

  

ค ำชี้แจงงบประมำณ 
-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ 
ค่ำตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมกำรต่ำงๆ ที่ได้รับ 
แต่งตั้งตำมกฎหมำย ค่ำสมนำคุณกรรมกำรสอบคัดเลือกฯ   
เงินรำงวัล ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรตรวจประเมินผลงำน 
ที่เกิดจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่ (ผลกำรปฏิบัติงำนและผลงำน 
ทำงวิชำกำร) ฯลฯ  
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรก ำหนด 
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เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็น
เงิน 
รำงวัลประจ ำปีแก่พนักงำนส่วนท้องถิ่นฯ พ.ศ.2557 
-เป็นไปตำมหนังสือ ด่วนที่สุด ที ่มท 0809.4/ว2140 
ลงวันที่ 12 กรกฎำคม  2565 
-เป็นไปตำมหนังสือ ที ่มท 0808.2/ว 4657  
ลงวันที่ 30 มิถุนำยน 2565 (กองกำรศึกษำ) 

   ค่ำเช่ำบ้ำน จ ำนวน 144,000 บำท 

      

  

ค ำชี้แจงงบประมำณ 
-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำน เช่ำซื้อบ้ำน พนักงำนเทศบำล  
ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตำมระเบียบฯ  
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำเช่ำบ้ำน 
ของข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม  
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2559  
แก้เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 
-เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย  
ที ่มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่   12 ตุลำคม 2559  
เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีกำรเกี่ยวกับกำรเบิกจ่ำยเงินค่ำเช่ำ
บ้ำน 
ของข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่นหรือหนังสือสั่งกำรต่ำงๆ ที่
เกี่ยวข้อง  
-เป็นไปตำมหนังสือ ที ่มท 0808.2/ว 4657  
ลงวันที่ 30 มิถุนำยน 2565 (กองกำรศึกษำ) 

      

   ค่าใช้สอย รวม 4,162,000 บาท 
   รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร       
    ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรบุคคลภำยนอก จ ำนวน 4,026,000 บำท 

      

  

ค ำชี้แจงงบประมำณ 
-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำเอกชนที่เป็นนิติบุคคล  
หรือบุคคลธรรมดำด ำเนินงำนโครงกำรหรือเพ่ือเสริม 
กำรปฏิบัติงำนตำมหน้ำที่ปกติขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่นและไม่มีต ำแหน่งพนักงำนส่วนท้องถิ่นลูกจ้ำง 
หรือพนักงำนจ้ำงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ปฏิบัติงำนซึ่งเป็นโครงกำรใหม่หรือมีต ำแหน่งพนักงำน 
ส่วนท้องถิ่นลูกจ้ำงหรือพนักงำนจ้ำงที่ปฏิบัติงำนนั้น  
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แต่ไม่สำมำรถปฏิบัติงำนให้แล้วเสร็จตำมเวลำที่ก ำหนด 
เนื่องจำกปริมำณงำนมำกหรือมีต ำแหน่งพนักงำนส่วน 
ท้องถิ่นลูกจ้ำงหรือพนักงำนจ้ำงปฏิบัติงำนต่อมำต ำแหน่ง 
ว่ำงหรือถูกยุบเลิกต ำแหน่ง 
-เป็นไปตำมหนังสือ ที ่มท 0808.2/ว.4044  
ลงวันที่ 10 กรกฎำคม 2563   
-เป็นไปตำมหนังสือ ที ่มท 0808.2/ว 4657  
ลงวันที่ 30 มิถุนำยน 2565 (กองกำรศึกษำ) 

    ค่ำจ้ำงเหมำให้ได้มำซึ่งบริกำรอ่ืนๆ จ ำนวน 30,000 บำท 

      

  

ค ำชี้แจงงบประมำณ 
- เพ่ือจ่ำยเป็นจ้ำงเหมำอ่ืนๆ เช่น ค่ำเย็บเล่มหรือเข้ำปก
หนังสือ  
ค่ำจ้ำงเหมำโฆษณำและเผยแพร่ ข่ำวสำรทำง
วิทยุกระจำยเสียงโทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์
ต่ำงๆ ค่ำจ้ำงเหมำก ำจัดปลวก  
ค่ำจ้ำงเหมำก ำจัดสิ่งปฏิกูล ค่ำซักฟอก ค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ   
ค่ำประกันภัย รถยนต์ส่วนกลำง รถจักรยำนยนต์  
ค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ ฯลฯ 
- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยจ้ำงเหมำอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งซึ่งไม่ใช่ 
เป็นกำรประกอบดัดแปลงต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้ำง 
อย่ำงหนึ่งอย่ำงใดและอยู่ในควำมรับผิดชอบขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น จ้ำงเหมำเครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำ  
เครื่องขยำยเสียงส ำหรับขบวนแห่  ตลอดจนจ้ำงเหมำอ่ืนๆ 
- เป็นไปตำมหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 4657  
ลงวันที่ 30 มิถุนำยน 2565 (กองกำรศึกษำ) 

      

    ค่ำเช่ำเครื่องถ่ำยเอกสำร จ ำนวน 36,000 บำท 

      

  

ค ำชี้แจงงบประมำณ 
-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเช่ำเครื่องถ่ำยเอกสำร  
-เป็นไปตำมหนังสือ ที ่มท 0808.2/ว.4044 
ลงวันที่ 10 กรกฎำคม 2563 (กองกำรศึกษำ) 
-เป็นไปตำมหนังสือ ที ่มท 0808.2/ว 4657  
ลงวันที่ 30 มิถุนำยน 2565 (กองกำรศึกษำ) 
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   รำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรรับรองและพิธีกำร จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  

ค ำชี้แจงงบประมำณ 
-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำรับรอง (รำยจ่ำยในกำรรับรองหรือเลี้ยง 
รับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)  
-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในพิธีเปิดอำคำรต่ำง ๆ  
-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในพิธีทำงศำสนำ/รัฐพิธี 
-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในประชุมทำงรำชกำร  
กำรประชุมคณะกรรมกำรต่ำงๆ กำรประชุมผู้ปกครอง  
กำรประชุมเด็กนักเรียน และรำยจ่ำยอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิก 
จ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  
-เป็นไปตำมหนังสือ ที ่มท 0808.2/ว 4657  
ลงวันที่ 30 มิถุนำยน 2565 (กองกำรศึกษำ) 

      

   
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบ
รำยจ่ำยอื่น ๆ 

      

    โครงกำรโรงเรียนผู้สูงอำยุเทศบำลต ำบลป่ำก่อด ำ จ ำนวน 30,000 บำท 

      

  

ค ำชี้แจงงบประมำณ 
-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรโรงเรียนผู้สูงอำยุ 
เทศบำลต ำบลป่ำก่อด ำ เช่น ค่ำตอบแทนวิทยำกร  
ค่ำวัสดุอุปกรณ์ ค่ำอำหำรและเครื่องดื่ม ป้ำยโครงกำร 
และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร 
จัดงำนกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำเข้ำ 
ร่วมกำรแข่งขันกีฬำของ อปท. พ.ศ. 2559 และท่ี 
แก้ไขเพ่ิมเติม 
-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยใน 
กำรฝึกอบรมและกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่ 
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
-ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  
หน้ำ 64 ล ำดับที่ 55 
-เป็นไปตำมหนังสือ ที ่มท 0808.2/ว 4657  
ลงวันที่ 30 มิถุนำยน 2565 (กองกำรศึกษำ) 

      

   ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม จ ำนวน 30,000 บำท 
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ค ำชี้แจงงบประมำณ 
  - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมทรัพย์สิน  
วัสดุ ครุภัณฑ์ต่ำงๆ ของกองกำรศึกษำ เทศบำลต ำบล  
ป่ำก่อด ำ ที่ช ำรุดเสียหำยจ ำเป็นต้องท ำกำรบ ำรุงรักษำและ 
ซ่อมแซมให้อยู่ในสภำพที่ดีสำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ  
เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ โต๊ะเก้ำอ้ี พัดลม  
เครื่องปรับอำกำศ รถยนต์ส่วนกลำง ฯลฯ 
- เป็นไปตำมหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 4657  
ลงวันที่ 30 มิถุนำยน 2565 (กองกำรศึกษำ) 

      

   ค่าวัสดุ รวม 87,500 บาท 
   วัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  

ค ำชี้แจงงบประมำณ 
-เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำวัสดุส ำนักงำน ประเภทวัสดุคงทน   
วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรำยจ่ำยเพ่ือประกอบ ดัดแปลง    
ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รำยจ่ำยเพื่อจัดหำสิ่งของที่ใช้ 
ในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินให้สำมำรถใช้งำนได้ 
ตำมปกติ รำยจ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ เช่น ค่ำ
ขนส่ง ค่ำภำษี ค่ำประกันภัย  ค่ำติดตั้ง เป็นต้น อำทิ
เช่น หนังสือกระดำษ ปำกกำ ลวดเย็บระ
ดำษ กำว แฟ้ม เครื่องคิดเลขขนำดเล็ก เครื่องเจำะกระดำษ
ขนำดเล็ก ที่เย็บกระดำษขนำดเล็ก ไม้บรรทัด
เหล็ก กรรไกร  เก้ำอ้ีพลำสติก ตรำยำง ที่ถูพ้ืน ตะแกรงวำง
เอกสำร น้ ำดื่มส ำหรับบริกำรประชำชน ฯลฯ 
-เป็นไปตำมหนังสือที่ มท 0808.2/ว1095  
ลงวันที่ 28 พฤษภำคม  2564 
-เป็นไปตำมหนังสือ ที ่มท 0808.2/ว 4657  
ลงวันที่ 30 มิถุนำยน 2565 (กองกำรศึกษำ) 

      

   วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  

ค ำชี้แจงงบประมำณ 
-เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว  
ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรำยจ่ำย 
เพ่ือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ  
รำยจ่ำยเพื่อจัดหำสิ่งของที่ใช้ในกำรซ่อมแซมบ ำรุง 
รักษำทรัพย์สินให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ  
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รำยจ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ เช่นค่ำขนส่ง  
ค่ำภำษี  ค่ำประกันภัย  ค่ำติดตั้ง  เป็นต้น อำทิเช่น  
หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป มีด ถัง ถำด 
แก้วน้ ำ จำนรอง ถ้วยชำม ช้อนส้อม กระจกเงำ โอ่งน้ ำ  
ที่นอน กระโถน เตำไฟฟ้ำ กระทะไฟฟ้ำ หม้อไฟฟ้ำ  
รวมถึงหม้อหุงข้ำวไฟฟ้ำ ฯลฯ 
-เป็นไปตำมหนังสือที่ มท 0808.2/ว1095  
ลงวันที่ 28 พฤษภำคม  2564 
-เป็นไปตำมหนังสือ ที ่มท 0808.2/ว 4657  
ลงวันที่ 30 มิถุนำยน 2565 (กองกำรศึกษำ) 

   วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  

ค ำชี้แจงงบประมำณ- เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำวัสดุยำนพำหนะและ
ขนส่ง ประเภทวัสดุคงทน  วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์
ประกอบและอะไหล่ รวมถึงรำยจ่ำยเพ่ือ
ประกอบ  ดัดแปลง  ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ  รำยจ่ำยเพื่อ
จัดหำสิ่งของที่ใช้ในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินให้
สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ รำยจ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกับค่ำ
วัสดุ  เช่น ค่ำขนส่ง  ค่ำภำษี  ค่ำประกันภัย  ค่ำติดตั้ง เป็น
ต้น อำทิเช่น  ไขควง ประแจ แม่แรง กุญแจปำกตำย กุญแจ
เลื่อน คีมล็อค ล็อคเกียร์ ล็อคคลัตช์ ล็อค
พวงมำลัย ฯลฯ- เป็นไปตำมหนังสือที่ มท 0808.2/ว1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภำคม  2564- เป็นไปตำม
หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลง
วันที่ 30 มิถุนำยน 2565 (กองกำรศึกษำ) 

      

   วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ ำนวน 30,000 บำท 

      

  

 ค ำชี้แจงงบประมำณ 
-เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
วัสดุสิ้นเปลือง รำยจ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ   
เช่น ค่ำขนส่ง  ค่ำ ภำษี  ค่ำประกันภัย  ค่ำติดตั้ง   
อำทิเช่น แก๊สหุงต้ม น้ ำมันเชื้อเพลิง น้ ำมันดีเซล  
น้ ำมันก๊ำด ฯลฯ 
-เป็นไปตำมหนังสือที่ มท 0808.2/ว1095  
ลงวันที ่28 พฤษภำคม  2564 

      



~ 66 ~ 
 

-เป็นไปตำมหนังสือ ที ่มท 0808.2/ว 4657  
ลงวันที่ 30 มิถุนำยน 2565 (กองกำรศึกษำ) 

   วัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  

ค ำชี้แจงงบประมำณ 
-เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำวัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์  
ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรำยจ่ำยเพ่ือ 
ประกอบ ดัดแปลง ต่อ เติมหรือปรับปรุงวัสดุ รำยจ่ำย 
เพ่ือจัดหำสิ่งของที่ใช้ในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สิน 
ให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ รำยจ่ำยที่ต้องช ำระพร้อม 
กับค่ำวัสดุ เช่น ค่ำขนส่ง ค่ำภำษี ค่ำประกันภัย ค่ำติดตั้ง   
อำทิเช่น ชุดเครื่องมือผ่ำตัด ที่วำงกรวยแก้ว กระบอกตวง  
เบ้ำหลอม หูฟัง (Stethoscope) เปลหำมคนไข้ คีมถอน
ฟัน เครื่องวัดฝน ผ้ำพันแผล แอลกอฮอล์ คลอรีน สำรส้ม  
น้ ำยำเคมีส ำหรับบรรจุถังดับเพลิง ฯลฯ 
-เป็นไปตำมหนังสือที่ มท 0808.2/ว1095  
ลงวันที่ 28 พฤษภำคม  2564 
-เป็นไปตำมหนังสือ ที ่มท 0808.2/ว 4657  
ลงวันที่ 30 มิถุนำยน 2565 (กองกำรศึกษำ) 

      

   วัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 5,000 บำท 

      

  

 ค ำชี้แจงงบประมำณ 
-เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำวัสดุกำรเกษตร ประเภทวัสดุคงทน  
วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ ประกอบและอะไหล่รวมถึง 
รำยจ่ำยเพื่อประกอบดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ  
รำยจ่ำยเพื่อจัดหำสิ่งของที่ใช้ในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำ 
ทรัพย์สินให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ รำยจ่ำยที่ต้องช ำระ 
พร้อมกับค่ำวัสดุ เช่น ค่ำขนส่ง  ค่ำภำษี  ค่ำประกันภัย   
ค่ำติดตั้ง อำทิเช่น  เคียว สปริงเกลอร์ (Sprinkler)  
จอบหมุน จำนพรวน ผำนไถกระทะ ครำดซี่พรวนดิน   
ระหว่ำงแถว เครื่องดักแมลง ตะแกรงร่อนเบนโธส  
อวน ฯลฯ 
-เป็นไปตำมหนังสือที่ มท 0808.2/ว1095  
ลงวันที่ 28 พฤษภำคม  2564 
-เป็นไปตำมหนังสือ ที ่มท 0808.2/ว 4657  
ลงวันที่ 30 มิถุนำยน 2565 (กองกำรศึกษำ) 
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   วัสดุโฆษณำและเผยแพร่ จ ำนวน 2,500 บำท 

      

  

ค ำชี้แจงงบประมำณ 
- เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำวัสดุโฆษณำและเผยแพร่  
ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรำยจ่ำย 
เพ่ือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ    
รำยจ่ำยเพื่อจัดหำสิ่งของที่ใช้ในกำรซ่อมแซมบ ำรุง 
รักษำทรัพย์สินให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ รำยจ่ำย 
ที่ต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ เช่น ค่ำขนส่ง ค่ำภำษี   
ค่ำประกันภัย  ค่ำติดตั้ง อำทิเช่น ขำตั้งกล้อง  
ขำตั้งเขียนภำพ  เลนส์ซูม  ป้ำยประชำสัมพันธ์  
กระเป๋ำใส่กล้องถ่ำยรูป พู่กัน สี กระดำษเขียนโพสเตอร์  
ฟิล์ม แมมโมรี่กำร์ด แถบบันทึกเสียงหรือภำพ  
(ภำพยนต์,วีดีโอเทป, แผ่นซีดี) เอกสำรเผยแพร่ 
ผลกำรด ำเนินงำน ฯลฯ 
- เป็นไปตำมหนังสือที่ มท 0808.2/ว1095 
 ลงวันที่ 28 พฤษภำคม  2564 
- เป็นไปตำมหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 4657  
ลงวันที่ 30 มิถุนำยน 2565 (กองกำรศึกษำ) 

      

   วัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  

ค ำชี้แจงงบประมำณ 
-เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทวัสดุคงทน   
วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึง  
รำยจ่ำยเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ   
รำยจ่ำยเพื่อจัดหำสิ่งของที่ใช้ในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำ 
ทรัพย์สินให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ รำยจ่ำยที่ต้องช ำระ 
พร้อมกับค่ำวัสดุ เช่น ค่ำขนส่ง  ค่ำภำษี  ค่ำประกันภัย   
ค่ำติดตั้ง อำทิเช่น แผ่นหรือจำนบันทึกข้อมูล อุปกรณ์ 
บันทึกข้อมูล (Diskette, Floppy Disk, Removable  
Disk, Compact Disc, Digital Video Disc,Flash Drive) 
เทปบันทึกข้อมูล (Reel Magnetic Tape, Cassette  
Tape, Cartridge Tape) หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ส ำหรับ 
เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกส ำหรับเครื่องพิมพ์ 
แบบเลเซอร์ กระดำษต่อเนื่อง สำยเคเบิล หน่วย
ประมวลผล ฮำร์ดดิสก์ไดร์ฟ ซีดีรอมไดร์ฟ แผ่นกรอง
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แสง แผงแป้นอักขระ  
หรือแป้นพิมพ์ (Key Board) เมนบอร์ด (Main Board)  
เมมโมรี่ซิป  (Memory Chip) เช่น RAM คัตซีทฟีดเตอร์ 
(Cut  Sheet Feeder) ฯลฯ 
-เป็นไปตำมหนังสือที่ มท 0808.2/ว1095  
ลงวันที่ 28 พฤษภำคม  2564 
-เป็นไปตำมหนังสือ ที ่มท 0808.2/ว 4657  
ลงวันที่ 30 มิถุนำยน 2565 (กองกำรศึกษำ) 

      
  

       

   ค่าสาธารณูปโภค รวม 422,000 บาท 
   ค่ำไฟฟ้ำ จ ำนวน 400,000 บำท 

      

  

ค ำชี้แจงงบประมำณ 
-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำไฟฟ้ำส ำหรับโรงเรียนเทศบำล 1  
(ป่ำก่อด ำ) ,ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบล 
ป่ำก่อด ำ, สนำมกีฬำเทศบำลต ำบลป่ำก่อด ำ  
และไฟฟ้ำระบบน้ ำประปำ 
-เป็นไปตำมหนังสือ ที ่มท 0808.2/ว 4657  
ลงวันที่ 30 มิถุนำยน 2565 (กองกำรศึกษำ) 

      

   ค่ำบริกำรโทรศัพท์ จ ำนวน 12,000 บำท 

      

  

ค ำชี้แจงงบประมำณ 
-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำโทรศัพท์ ค่ำโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
รวมถึงค่ำใช้จ่ำยเพ่ือให้มำซึ่งบริกำรดังกล่ำว  
และค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นเก่ียวกับ กำรใช้บริกำร  
เช่น กำรเช่ำเครื่อง ค่ำเช่ำเลขหมำยโทรศัพท์ ฯลฯ  
ของเทศบำลต ำบลป่ำก่อด ำ 
-เป็นไปตำมหนังสือ ที ่มท 0808.2/ว 4657  
ลงวันที่ 30 มิถุนำยน 2565 (กองกำรศึกษำ) 

      

   ค่ำบริกำรสื่อสำรและโทรคมนำคม จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  

ค ำชี้แจงงบประมำณ 
 - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำบริกำรสื่อสำรและโทรคมนำคม   
เช่น ค่ำโทรภำพ (โทรสำร)  ค่ำเทเลกซ์ ค่ำวิทยุติดตำมตัว   
ค่ำวิทยุ สื่อสำร ค่ำสื่อสำรผ่ำนดำวเทียม ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับ 
กำรใช้ระบบอินเทอร์เน็ตรวมถึงอินเทอร์เน็ตกำร์ด 
และค่ำสื่อสำรอ่ืนๆ เช่น ค่ำเคเบิ้ลทีวี ค่ำเช่ำช่องสัญญำณ 
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ดำวเทียม  เป็นต้น  และให้หมำยควำมรวมถึงค่ำใช้จ่ำย 
เพ่ือให้ได้ใช้บริกำรดังกล่ำว และค่ำใช้จ่ำยที่เกิดข้ึนเกี่ยวกับ 
กำรใช้บริกำร 
  - เป็นไปตำมหนังสือ ที ่มท 0808.2/ว 4657  
ลงวันที่ 30 มิถุนำยน 2565 (กองกำรศึกษำ) 

  งบลงทุน รวม 99,600 บาท 
   ค่าครุภัณฑ ์ รวม 99,600 บาท 
   ครุภัณฑ์กำรศึกษำ       
    โต๊ะนักเรียนพร้อมเก้ำอ้ี ชนิดไม้ยำงพำรำ จ ำนวน 99,600 บำท 

      

  

ค ำชี้แจงงบประมำณ 
-เพ่ือจ่ำยค่ำจัดซื้อโต๊ะนักเรียนพร้อมเก้ำอ้ี  
ชนิดไม้ยำงพำรำ ขนำดกว้ำงไม่น้อยกว่ำ 60 ซม. 
ลึกไม่น้อยกว่ำ 40 ซม. สูงไม่น้อยกว่ำ 75 ซม. 
วัสดุโครงสร้ำงโต๊ะเก้ำอ้ีนักเรียนเป็นไม้ยำงพำรำ 
(เนื่องจำกมีควำมจ ำเป็นต้องจัดซื้อ ไม่ปรำกฏใน 
บัญชีมำตรำฐำนครุภัณฑฺ์ จึงจัดซื้อตำมรำคำท้องตลำด) 
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
แก้ไข ครั้งที่ 2 หน้ำที่ 10 ล ำดับที่ 4 (กองกำรศึกษำ) 

      

  งบเงินอุดหนุน รวม 434,400 บาท 
   เงินอุดหนุน รวม 434,400 บาท 
   เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร       

    
โครงกำรแข่งขันกีฬำต่อต้ำนยำเสพติดโรงเรียนชุมชนบ้ำนป่ำก่อ
ด ำ 

จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  

ค ำชี้แจงงบประมำณ 
- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำรแข่งขันกีฬำ 
ต้ำนยำเสพติดโรงเรียนชุมชนบ้ำนป่ำก่อด ำ 
(อุดหนุนโรงเรียนชุมชุมบ้ำนป่ำก่อด ำ) 
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วย 
เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2559 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566- 2570) 
หน้ำที่ 57 ล ำดับที่ 11 (กองกำรศึกษำ) 

      

    โครงกำรดนตรีสำกลมีชีวิต โยธวำทิตป่ำก่อด ำ จ ำนวน 10,000 บำท 
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ค ำชี้แจงงบประมำณ 
- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำรดนตรีสำกล 
มีชีวิตโยธำวำทิตป่ำก่อด ำ 
(อุดหนุนโรงเรียนชุมชุมบ้ำนป่ำก่อด ำ) 
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วย 
เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2559 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566- 2570) 
แก้ไขครั้งที่ 1 หน้ำที่ 1  ล ำดับที่  1  (กองกำรศึกษำ) 

      

    
โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ ค่ำอำหำร
กลำงวันนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้ำนป่ำก่อด ำ 

จ ำนวน 414,400 บำท 

      

  

ค ำชี้แจงงบประมำณ 
-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำย 
กำรบริหำรสถำนศึกษำค่ำอำหำรกลำงวัน 
นักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้ำนป่ำก่อด ำ 
(อุดหนุนโรงเรียนชุมชุมบ้ำนป่ำก่อด ำ) 
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วย 
เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2559 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
-เป็นไปตำมหนังสือ ด่วนที่สุด ที ่มท 0816.2/ว5061 
ลงวันที่ 18 กรกฎำคม 2565  
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  
แก้ไข ครั้งที่ 2 หน้ำที่ 2 ล ำดับที่ 3 (กองกำรศึกษำ) 

      

 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 16,015,917 บาท 
  งบบุคลากร รวม 8,207,820 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 8,207,820 บาท 
   เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น จ ำนวน 5,487,708 บำท 

      

  

ค ำชึ้แจงงบประมำณ 
-เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนข้ำรำชกำร พนักงำนส่วนท้องถิ่น 
ประจ ำปี และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ ำปี ให้แก่ 
พนักงำนครูเทศบำล โรงเรียนเทศบำล 1 (ป่ำก่อด ำ)  
และศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลป่ำก่อด ำ 
จ ำนวน 14 อัตรำ จ ำนวน 12 เดือน  
ตำมต ำแหน่ง ดังนี้ 
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-ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ  จ ำนวน 1 อัตรำ  
-คร ูจ ำนวน 13 อัตรำ 
-เป็นไปตำมกรอบอัตรำก ำลังของแผนอัตรำก ำลัง 3 ปี  
(พ.ศ. 2564 - 2566)  ของเทศบำลต ำบลป่ำก่อด ำ 
-เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคล 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
-เป็นไปตำมหนังสือ ด่วนที่สุด ที ่มท 0809.4/ว 2140 
ลงวันที่ 12 กรกฎำคม  2565 
-เป็นไปตำมหนังสือ ที ่มท 0808.2/ว 4657  
ลงวันที่ 30 มิถุนำยน 2565 (กองกำรศึกษำ) 

   เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น จ ำนวน 490,800 บำท 

      

  

ค ำชี้แจงงบประมำณ 
- เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนรำยเดือน ให้แก่  
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ พนักงำนครูของโรงเรียน 
เทศบำล 1 (ป่ำก่อด ำ) และศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำล 
ต ำบลป่ำก่อด ำที่ได้รับในอัตรำเท่ำกับวิทยฐำนะ  
ตำมต ำแหน่ง ดังนี้ 
-ระดับ เชี่ยวชำญ จ ำนวน 3 อัตรำ  
อัตรำเดือนละ 9,900 บำท จ ำนวน 12 เดือน  
เป็นเงิน 356,400 บำท 
- ระดับ ช ำนำญกำรพิเศษ จ ำนวน 2 อัตรำ  
อัตรำเดือนละ 5,600 บำท จ ำนวน 12 เดือน  
เป็นเงิน 134,400 บำท 
- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำร 
งำนบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
- เป็นไปตำมหนังสือ ด่วนที่สุด ที ่มท 0809.4/ว 2140 
ลงวันที่ 12 กรกฎำคม  2565 
- เป็นไปตำมหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 4657  
ลงวันที่ 30 มิถุนำยน 2565 (กองกำรศึกษำ) 

      

   เงินวิทยฐำนะ จ ำนวน 826,800 บำท 

      

  

ค ำชี้แจงงบประมำณ 
- เพ่ือจ่ำยเป็นเงินวิทยฐำนะของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำของโรงเรียนเทศบำล 1 (ป่ำก่อด ำ) และศูนย์
พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลป่ำก่อด ำ ตำมต ำแหน่ง ดังนี้ 
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-เชี่ยวชำญ จ ำนวน 3 อัตรำ อัตรำเดือนละ 9,900 บำท  
จ ำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 356,400 บำท 
-ช ำนำญกำรพิเศษ จ ำนวน 2 อัตรำ อัตรำเดือน
ละ 5,600 บำท  
จ ำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 134,400 บำท 
-ช ำนำญกำร จ ำนวน 8 อัตรำ อัตรำเดือนละ 3,500 บำท  
จ ำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 336,000 บำท 
-เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำน 
บุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
-เป็นไปตำมหนังสือ ด่วนที่สุด ที ่มท 0809.4/ว 2140 
ลงวันที่ 12 กรกฎำคม  2565 
-เป็นไปตำมหนังสือ ที ่มท 0808.2/ว 4657  
ลงวันที่ 30 มิถุนำยน 2565 (กองกำรศึกษำ) 

   ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง จ ำนวน 1,366,512 บำท 

      

  

ค ำชี้แจงงบประมำณ   
-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง  
เงินปรับปรุงค่ำตอบแทน พนักงำนจ้ำง  
ของโรงเรียนเทศบำล 1 (ป่ำก่อด ำ)   
และศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลป่ำก่อด ำ  
จ ำนวน 6 อัตรำ จ ำนวน 12 เดือน ตำมต ำแหน่ง ดังนี้ 
-พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ  
ต ำแหน่ง ผู้ช่วยครู  จ ำนวน 4 อัตรำ 
ต ำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก  จ ำนวน 1 อัตรำ 
-พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ  
ต ำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนกำรเงินและ
บัญชี จ ำนวน 1 อัตรำ 
-พนักงำนจ้ำงทั่วไป  
ต ำแหน่ง ภำรโรง  จ ำนวน 1 อัตรำ 
-เป็นไปตำมกรอบอัตรำก ำลังของแผนอัตรำก ำลัง 3 ปี  
(พ.ศ. 2564 - 2566)  ของเทศบำลต ำบลป่ำก่อด ำ 
- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคล 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
- เป็นไปตำมหนังสือ ด่วนที่สุด ที ่มท 0809.4/ว 2140 
ลงวันที่ 12 กรกฎำคม  2565 
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- เป็นไปตำมหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 4657  
ลงวันที่ 30 มิถุนำยน 2565 (กองกำรศึกษำ) 

      
  

       

   เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง จ ำนวน 36,000 บำท 

      

  

ค ำชี้แจงงบประมำณ   
-เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมกำรครองชีพชั่วครำว 
ประจ ำปี พนักงำนจ้ำง ของโรงเรียนเทศบำล 1  
(ป่ำก่อด ำ)  และศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบล 
ป่ำก่อด ำ จ ำนวน 2 อัตรำ จ ำนวน 12 เดือน  
ตำมต ำแหน่ง ดังนี้ 
-พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ  
ต ำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนกำรเงินและ
บัญชี จ ำนวน 1 อัตรำ 
-พนักงำนจ้ำงทั่วไป  
ต ำแหน่ง ภำรโรง  จ ำนวน 1 อัตรำ 
-เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคล 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
-เป็นไปตำมหนังสือ ด่วนที่สุด ที ่มท 0809.4/ว 2140 
ลงวันที่ 12 กรกฎำคม  2565 
-เป็นไปตำมหนังสือ ที ่มท 0808.2/ว 4657  
ลงวันที่ 30 มิถุนำยน 2565 (กองกำรศึกษำ) 

      

  งบด าเนินงาน รวม 7,758,097 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 36,000 บาท 
   ค่ำเช่ำบ้ำน จ ำนวน 36,000 บำท 

      

  

ค ำชี้แจงงบประมำณ 
-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำน เช่ำซื้อบ้ำน ช ำระเงินกู้ 
เพ่ือช ำระรำคำบ้ำน ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร 
ทำงกำรศึกษำของโรงเรียนเทศบำล 1 (ป่ำก่อด ำ)  
และศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลป่ำก่อด ำ  
ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตำมระเบียบฯ  
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วย 
ค่ำเช่ำบ้ำนของข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2551 แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 แก้เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 
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-เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย  
ที ่มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12 ตุลำคม 2559  
เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีกำรเกี่ยวกับกำรเบิกจ่ำยเงิน 
ค่ำเช่ำบ้ำนของข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่นหรือหนังสือ 
สั่งกำรต่ำง ๆ ที่เก่ียวข้อง 
-เป็นไปตำมหนังสือ ด่วนที่สุด ที ่มท 0809.4/ว 2140 
ลงวันที่ 12 กรกฎำคม  2565 
-เป็นไปตำมหนังสือ ที ่มท 0808.2/ว 4657  
ลงวันที่ 30 มิถุนำยน 2565 (กองกำรศึกษำ) 

      
  

       

   ค่าใช้สอย รวม 6,199,571 บาท 

   
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบ
รำยจ่ำยอื่น ๆ 

      

    โครงกำรแข่งขันทักษะทำงวิชำกำร จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  

ค ำชี้แจงงบประมำณ 
-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรแข่งขันทักษะ 
ทำงวิชำกำรระดับท้องถิ่น,ระดับอ ำเภอ,ระดับจังหวัด, 
ระดับประเทศ ของโรงเรียนเทศบำล 1 (ป่ำก่อด ำ),  
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลป่ำก่อด ำ 
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วย 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำ 
และส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันของ อปท. พ.ศ. 2559 
-เป็นไปตำมหนังสือ ที ่มท 0808.2/ว 4657  
ลงวันที่ 30 มิถุนำยน 2565 
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
หน้ำที่ 57 ล ำดับที ่10 (กองกำรศึกษำ) 

      

    โครงกำรวันเด็กแห่งชำติ จ ำนวน 80,000 บำท 

      

  

ค ำชี้แจงงบประมำณ 
-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรจัดงำน 
วันเด็กแห่งชำติโดยมีค่ำใช้จ่ำยประกอบด้วยค่ำรับรอง 
ผู้ที่ได้รับเชิญมำร่วมงำนและผู้มำร่วมประกอบกิจกรรม  
ตำมวัตถุประสงค์ ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับสถำนที่ และค่ำใช้ 
จ่ำยอื่นๆ ที่จ ำเป็นและเก่ียวข้อง ค่ำใช้จ่ำยในกำรประกวด 
หรือแข่งขันค่ำ จ้ำงเหมำจัดนิทรรศกำร, ค่ำมหรสพ  
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กำรแสดงและค่ำใช้จ่ำยในกำรโฆษณำประชำสัมพันธ์งำน,  
ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่จ ำเป็นและเกี่ยวข้องในกำรจัดงำน ฯลฯ 
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำย 
ในกำรจัดงำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและส่งนักกีฬำ 
เข้ำร่วมกำรแข่งขันของ อปท. พ.ศ. 2559 
-เป็นไปตำมหนังสือ ที ่มท 0808.2/ว 4657  
ลงวันที่ 30 มิถุนำยน 2565 
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
หน้ำที่  59 ล ำดับที่ 19 (กองกำรศึกษำ) 

    โครงกำรศูนย์สำมวัยเทิดไท้องค์รำชัน จ ำนวน 20,000 บำท 

      

  

ค ำชี้แจงงบประมำณ 
-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรศูนย์ 
สำมวัยเทิดไท้องค์รำชัน โดยมีค่ำใช้จ่ำยประกอบ 
ด้วย ค่ำรับรองผู้ที่ได้รับเชิญมำร่วมงำน และผู้มำ 
ร่วมประกอบกิจกรรม ตำมวัตถุประสงค์ ค่ำใช้จ่ำย 
เกี่ยวกับสถำนที่ ค่ำอำหำร อำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม  
ค่ำวัสดุ อุปกรณ์ ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่จ ำเป็นและเกี่ยวข้อง 
ในกำรจัดงำน ฯลฯ 
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำย 
ในกำรจัดงำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและส่งนักกีฬำ 
เข้ำร่วมกำรแข่งขันของ อปท. พ.ศ. 2559 
-เป็นไปตำมหนังสือ ที ่มท 0808.2/ว 4657  
ลงวันที่ 30 มิถุนำยน 2565 
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
หน้ำที่ 64 ล ำดับที่ 53  (กองกำรศึกษำ) 

      

    
โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ ค่ำกิจกรรม
พัฒนำคุณภำพผู้เรียน ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลป่ำก่อด ำ 

จ ำนวน 12,264 บำท 

      

  

ค ำชี้แจงงบประมำณ 
-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยค่ำกิจกรรมพัฒนำคุณภำพ 
ผู้เรียนศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลป่ำก่อด ำ 
-เป็นไปตำมหนังสือด่วนที่สุด ที ่มท 0816.2/ว5061 
ลงวันที่ 18 กรกฎำคม  2565 
-เป็นไปตำมหนังสือ ที ่มท 0808.2/ว 4657  
ลงวันที่ 30 มิถุนำยน 2565 
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-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
แก้ไขครั้งที่ 2 หน้ำที่ 3 ล ำดับที่ 5 (กองกำรศกึษำ) 

    
โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ ค่ำกิจกรรม
พัฒนำคุณภำพผู้เรียนโรงเรียนเทศบำล 1 (ป่ำก่อด ำ) 

จ ำนวน 330,490 บำท 

      

  

ค ำชี้แจงงบประมำณ 
-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยค่ำกิจกรรมพัฒนำคุณภำพ 
ผู้เรียนโรงเรียนเทศบำล 1 (ป่ำก่อด ำ) 
-เป็นไปตำมหนังสือด่วนที่สุด ที ่มท 0816.2/ว5061 
ลงวันที่ 18 กรกฎำคม  2565 
-เป็นไปตำมหนังสือ ที ่มท 0808.2/ว 4657  
ลงวันที่ 30 มิถุนำยน 2565 
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
แก้ไขครั้งที่ 2 หน้ำที่ 2 ล ำดับที่ 4 (กองกำรศึกษำ) 

      

    
โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ ค่ำ
เครื่องแบบนักเรียน โรงเรียนเทศบำล 1 (ป่ำก่อด ำ) 

จ ำนวน 233,185 บำท 

      

  

ค ำชี้แจงงบประมำณ 
-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเครื่องแบบนักเรียน 
โรงเรียนเทศบำล 1 (ป่ำก่อด ำ) 
-เป็นไปตำมหนังสือด่วนที่สุด ที ่มท 0816.2/ว5061 
ลงวันที่ 18 กรกฎำคม  2565 
-เป็นไปตำมหนังสือ ที ่มท 0808.2/ว 4657  
ลงวันที่ 30 มิถุนำยน 2565 
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
แก้ไขครั้งที่  2 หน้ำที่ 5 ล ำดับที่ 10 (กองกำรศึกษำ) 

      

    
โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ ค่ำ
เครื่องแบบนักเรียน ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลป่ำก่อด ำ 

จ ำนวน 9,100 บำท 

      

  

ค ำชี้แจงงบประมำณ 
-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเครื่องแบบนักเรียน 
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลป่ำก่อด ำ 
-เป็นไปตำมหนังสือด่วนที่สุด ที ่มท 0816.2/ว5061 
ลงวันที่ 18 กรกฎำคม  2565 
-เป็นไปตำมหนังสือ ที ่มท 0808.2/ว 4657  
ลงวันที่ 30 มิถุนำยน 2565 
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-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
แก้ไขครั้งที่ 2 หน้ำที่ 6 ล ำดับที่ 11 (กองกำรศึกษำ) 

    
โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ ค่ำจัดกำร
เรียนกำรสอน (รำยหัว)  โรงเรียนเทศบำล 1 (ป่ำก่อด ำ) 

จ ำนวน 1,309,350 บำท 

      

  

ค ำชี้แจงงบประมำณ 
-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดกำรเรียนกำรสอน  
(รำยหัว) โรงเรียนเทศบำล 1 (ป่ำก่อด ำ) 
-เป็นไปตำมหนังสือด่วนที่สุด ที ่มท 0816.2/ว5061 
ลงวันที่ 18 กรกฎำคม  2565 
-เป็นไปตำมหนังสือ ที ่มท 0808.2/ว 4657  
ลงวันที่ 30 มิถุนำยน 2565 
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
แก้ไขครั้งที่ 2 หน้ำที่ 3 ล ำดับที่ 6 (กองกำรศกึษำ) 

      

    

โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ ค่ำจัดกำร
เรียนกำรสอน (รำยหัว) ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลป่ำก่อ
ด ำ 

จ ำนวน 48,552 บำท 

      

  

ค ำชี้แจงงบประมำณ 
-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดกำรเรียนกำรสอน (รำยหัว)  
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลป่ำก่อด ำ 
-เป็นไปตำมหนังสือด่วนที่สุด ที ่มท 0816.2/ว5061 
ลงวันที่ 18 กรกฎำคม  2565 
-เป็นไปตำมหนังสือ ที ่มท 0808.2/ว 4657  
ลงวันที่ 30 มิถุนำยน 2565 
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
แก้ไขครั้งที่ 2 หน้ำที่ 4 ล ำดับที่ 7 (กองกำรศกึษำ) 

      

    
โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ ค่ำใช้จ่ำย
อินเตอร์เน็ตโรงเรียนเทศบำล 1 (ป่ำก่อด ำ) 

จ ำนวน 16,800 บำท 

      

  

ค ำชี้แจงงบประมำณ 
-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำอินเตอร์เน็ต 
โรงเรียนเทศบำล (1) ป่ำก่อด ำ 
-เป็นไปตำมหนังสือด่วนที่สุด ที ่มท 0816.2/ว5061 
ลงวันที่ 18 กรกฎำคม  2565 
-เป็นไปตำมหนังสือ ที ่มท 0808.2/ว 4657  
ลงวันที่ 30 มิถุนำยน 2565 
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-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
แก้ไขครั้งที่ 2 หน้ำที่ 6 ล ำดับที่ 12 (กองกำรศึกษำ) 

    

โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ ค่ำ
ปัจจัยพื้นฐำนส ำหรับนักเรียนยำกจน โรงเรียนเทศบำล 1 (ป่ำ
ก่อด ำ) 

จ ำนวน 45,000 บำท 

      

  

ค ำชี้แจงงบประมำณ 
 เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำปัจจัยพื้นฐำนส ำหรับ 
นักเรียนยำกจน โรงเรียนเทศบำล 1 (ป่ำก่อด ำ) 
-เป็นไปตำมหนังสือด่วนที่สุด ที ่มท 0816.2/ว5061 
ลงวันที่ 18 กรกฎำคม  2565 
-เป็นไปตำมหนังสือ ที ่มท 0808.2/ว 4657  
ลงวันที่ 30 มิถุนำยน 2565 
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
แก้ไขครั้งที่ 2 หน้ำที่ 7 ล ำดับที่ 13 (กองกำรศึกษำ) 

      

    
โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ ค่ำหนังสือ
เรียน ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลป่ำก่อด ำ 

จ ำนวน 5,600 บำท 

      

  

ค ำชี้แจงงบประมำณ 
-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำหนังสือเรียน  
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลป่ำก่อด ำ 
-เป็นไปตำมหนังสือด่วนที่สุด ที ่มท 0816.2/ว5061 
ลงวันที่ 18 กรกฎำคม  2565 
-เป็นไปตำมหนังสือ ที ่มท 0808.2/ว 4657  
ลงวันที่ 30 มิถุนำยน 2565 
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
แก้ไขครั้งที่ 2 หน้ำที่ 5 ล ำดับที่ 9 (กองกำรศกึษำ) 

      

    
โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ ค่ำหนังสือ
เรียนโรงเรียนเทศบำล 1 (ป่ำก่อด ำ) 

จ ำนวน 388,200 บำท 

      

  

ค ำชี้แจงงบประมำณ 
-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำหนังสือเรียนโรงเรียนเทศบำล 1 (ป่ำก่อด ำ) 
-เป็นไปตำมหนังสือด่วนที่สุด ที ่มท 0816.2/ว5061 
ลงวันที่ 18 กรกฎำคม  2565 
-เป็นไปตำมหนังสือ ที ่มท 0808.2/ว 4657  
ลงวันที่ 30 มิถุนำยน 2565 
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-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
แก้ไขครั้งที่ 2 หน้ำที่ 4 ล ำดับที่ 8 (กองกำรศกึษำ) 

    
โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ ค่ำอำหำร
กลำงวันเด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลป่ำก่อด ำ 

จ ำนวน 192,080 บำท 

      

  

ค ำชี้แจงงบประมำณ 
-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำอำหำรกลำงวันเด็กนักเรียน  
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลป่ำก่อด ำ 
-เป็นไปตำมหนังสือด่วนที่สุด ที ่มท 0816.2/ว5061 
ลงวันที่ 18 กรกฎำคม  2565 
-เป็นไปตำมหนังสือ ที ่มท 0808.2/ว 4657  
ลงวันที่ 30 มิถุนำยน 2565 
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
แก้ไขครั้งที่ 2 หน้ำที่ 1 ล ำดับที่ 1 (กองกำรศกึษำ) 

      

    
โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ ค่ำอำหำร
กลำงวันนักเรียน โรงเรียนเทศบำล 1 (ป่ำก่อด ำ) 

จ ำนวน 3,253,600 บำท 

      

  

ค ำชี้แจงงบประมำณ 
-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำอำหำรกลำงวันนักเรียน  
โรงเรียนเทศบำล 1 (ป่ำก่อด ำ) 
-เป็นไปตำมหนังสือด่วนที่สุด ที ่มท 0816.2/ว5061 
ลงวันที่ 18 กรกฎำคม  2565 
-เป็นไปตำมหนังสือ ที ่มท 0808.2/ว 4657  
ลงวันที่ 30 มิถุนำยน 2565 
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
แก้ไขครั้งที่ 2 หน้ำที่ 2 ล ำดับที่ 2 (กองกำรศกึษำ) 

      

    
โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ ค่ำอุปกรณ์
กำรเรียน โรงเรียนเทศบำล 1 (ป่ำก่อด ำ) 

จ ำนวน 237,230 บำท 

      

  

ค ำชี้แจงงบประมำณ 
-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำอุปกรณ์กำรเรียน โรงเรียนเทศบำล 1 (ป่ำ
ก่อด ำ) 
-เป็นไปตำมหนังสือด่วนที่สุด ที ่มท 0816.2/ว5061 
ลงวันที่ 18 กรกฎำคม  25654 
-เป็นไปตำมหนังสือ ที ่มท 0808.2/ว 4657  
ลงวันที่ 30 มิถุนำยน 2565 
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-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
แก้ไขครั้งที่ 2 หน้ำที่ 7 ล ำดับที่ 14  (กองกำรศกึษำ) 

    
โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ ค่ำอุปกรณ์
กำรเรียน ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลป่ำก่อด ำ 

จ ำนวน 8,120 บำท 

      

  

ค ำชี้แจงงบประมำณ 
-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำอุปกรณ์กำรเรียน  
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลป่ำก่อด ำ 
-เป็นไปตำมหนังสือด่วนที่สุด ที ่มท 0816.2/ว5061 
ลงวันที่ 18 กรกฎำคม  2565 
-เป็นไปตำมหนังสือ ที ่มท 0808.2/ว 4657  
ลงวันที่ 30 มิถุนำยน 2565 
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
แก้ไขครั้งที่ 2 หน้ำที่ 7 ล ำดับที่ 15 (กองกำรศึกษำ) 

      

   ค่าวัสดุ รวม 1,522,526 บาท 
   วัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  

ค ำชี้แจงงบประมำณ 
-เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำวัสดุส ำนักงำน ประเภทวัสดุคงทน  
วัสดุสิ้นเปลืองรวมถึงรำยจ่ำยเพ่ือประกอบ ดัดแปลง 
ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รำยจ่ำยเพื่อจัดหำสิ่งของที่ใช้ 
ในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินให้สำมำรถใช้งำนได้ 
ตำมปกติ รำยจ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ  
เช่น ค่ำขนส่ง ค่ำภำษี  ค่ำประกันภัยค่ำติดตั้ง เป็นต้น  
อำทิเช่น หนังสือ กระดำษ ปำกกำ ลวดเย็บกระดำษ  
กำว แฟ้ม เครื่องคิดเลข ขนำดเล็ก เครื่องเจำะกระดำษ 
ขนำดเล็ก ที่เย็บกระดำษขนำดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก  
กรรไกร เก้ำอ้ีพลำสติก ตรำยำง ที่ถูพ้ืน ตะแกรงวำง 
เอกสำร น้ ำดื่มส ำหรับบริกำรประชำชน ฯลฯ  
ของโรงเรียนเทศบำล 1 ป่ำก่อด ำ และศูนย์พัฒนำเด็ก 
เล็กเทศบำลต ำบลป่ำก่อด ำ 
-เป็นไปตำมหนังสือที่ มท 0808.2/ว1095  
ลงวันที่ 28 พฤษภำคม  2564 
-เป็นไปตำมหนังสือ ที ่มท 0808.2/ว 4657  
ลงวันที่ 30 มิถุนำยน 2565 (กองกำรศึกษำ) 

      

   วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ จ ำนวน 10,000 บำท 
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ค ำชี้แจงงบประมำณ 
-เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ ประเภทวัสดุคงทน  
วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึงรำย 
จ่ำยเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุง
วัสดุ รำยจ่ำย 
เพ่ือจัดหำสิ่งของที่ใช้ในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สิน  
ให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ รำยจ่ำยที่ต้องช ำระพร้อม 
กับค่ำวัสดุ เช่น ค่ำขนส่ง ค่ำภำษี ค่ำประกันภัย  ค่ำติดต้ัง  
เป็นต้น อำทิเช่น ไมโครโฟนขำตั้งไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟ้ำ  
เครื่องวัดกระแสไฟฟ้ำ เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้ำ มำตรส ำหรับ 
ตรวจวงจรไฟฟ้ำ เครื่องประจุไฟ โคมไฟ โทรโข่ง ไม้ชักฟิวส์  
ไมค์ลอยพร้อมเครื่องส่ง สัญญำณ ฟิวส์ เทปพันสำยไฟฟ้ำ  
ฯลฯ ของโรงเรียนเทศบำล 1 ป่ำก่อด ำ และศูนย์พัฒนำเด็ก 
เล็กเทศบำลต ำบลป่ำก่อด ำ 
-เป็นไปตำมหนังสือที่ มท 0808.2/ว1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภำคม  2564 
-เป็นไปตำมหนังสือ ที ่มท 0808.2/ว 4657  
ลงวันที่ 30 มิถุนำยน 2565 (กองกำรศึกษำ) 

      

   วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 1,462,526 บำท 

      

  

ค ำชี้แจงงบประมำณ 
-เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว ประเภทวัสดุ 
คงทน วัสดุสิ้นเปลือง  รวมถึงรำยจ่ำยเพ่ือประกอบ
ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รำยจ่ำยเพื่อจัดหำสิ่งของ
ที่ใช้ในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินให้สำมำรถใช้งำนได้
ตำมปกติ รำยจ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ เช่นค่ำขนส่ง  
ค่ำภำษี  ค่ำประกันภัย  ค่ำติดตั้ง  เป็นต้น อำทิเช่น หม้อ   
กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป มีด ถัง ถำด แก้วน้ ำ  
ถ้วยชำมช้อนส้อม  ที่นอน ไม้กวำด น้ ำยำท ำควำมสะอำด  
น้ ำยำล้ำงจำน ฯลฯ ของโรงเรียนเทศบำล 1 ป่ำก่อด ำ 
และศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลป่ำก่อด ำ  
(ตั้งไว้ 30,000 บำท) 
-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้ออำหำรเสริม (นม)  
ให้กับโรงเรียน จ ำนวน 2 แห่ง และศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก  
จ ำนวน 1 แห่ง  รวมเป็น 3 แห่ง ได้แก่  
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    1. ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลป่ำก่อด ำ 
    2. โรงเรียนเทศบำล 1 (ป่ำก่อด ำ) 
    3. โรงเรียนชุมชนบ้ำนป่ำก่อด ำ 
(ตั้งไว้จ ำนวน 1,432,526 บำท) 
 - เป็นไปตำมหนังสือที่ มท 0808.2/ว1095  
ลงวันที่ 28 พฤษภำคม  2564 
 - เป็นไปตำมหนังสือ ที ่มท 0808.2/ว 4657  
ลงวันที่ 30 มิถุนำยน 2565  
- เป็นไปตำมหนังสือ ด่วนที่สุด ที ่มท 0816.2/ว5061 
ลงวันที่ 18 กรกฎำคม 2565 
 - เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
หน้ำที่ 59  ล ำดับที่ 20 (กองกำรศึกษำ) 

      
  

       

   วัสดุก่อสร้ำง จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  

ค ำชี้แจงงบประมำณ 
-เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำวัสดุก่อสร้ำงประเภทวัสดุคงทน   
วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึง 
รำยจ่ำยเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ  
รำยจ่ำยเพื่อจัดหำสิ่งของที่ใช้ในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำ 
ทรัพย์สินให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ รำยจ่ำยที่ต้องช ำระ 
พร้อมกับค่ำวัสดุ เช่น ค่ำขนส่ง ค่ำภำษี ค่ำประกันภัย ค่ำ
ติดต้ัง เป็นต้น อำทิเช่น ไม้
ต่ำงๆ  ค้อน ปูนซีเมนต์ โลหะ เหล็กเส้น กระเบื้อง ฯลฯ ของ
โรงเรียนเทศบำล 1 ป่ำก่อด ำ  
และศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลป่ำก่อด ำ 
-เป็นไปตำมหนังสือที่ มท 0808.2/ว1095 
 ลงวันที่ 28 พฤษภำคม  2564 
-เป็นไปตำมหนังสือ ที ่มท 0808.2/ว 4657  
ลงวันที่ 30 มิถุนำยน 2565 (กองกำรศึกษำ) 

      

   วัสดุกีฬำ จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  

ค ำชี้แจงงบประมำณ 
-เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำวัสดุกีฬำประเภทวัสดุคงทน 
วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรำยจ่ำยเพ่ือประกอบดัดแปลง    
ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รำยจ่ำยเพื่อจัดหำสิ่งของที่ใช้ 
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ในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินให้สำมำรถใช้งำน 
ได้ตำมปกติ  รำยจ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ เช่น  
ค่ำขนส่ง ค่ำภำษีค่ำประกันภัย ค่ำติดตั้ง อำทิเช่น ห่วงยำง  
ไม้ตีปิงปอง ไม้แบดมินตัน ไม้เทนนิส เชือกกระโดด  
ดำบสองมือ ตะกร้ำหวำยแชร์บอล นำฬิกำจับเวลำ นวม  
ลูกทุ่มน้ ำหนัก ลูกฟุตอบอล เสำตำข่ำยกีฬำ เช่น  เสำตำข่ำย
ตะกร้อ  เสำตำข่ำยวอลเลย์บอล ห่วงบำสเก็ตบอล
เหล็ก  กระดำนแสดงผล ฯลฯ ของโรงเรียนเทศบำล 1 ป่ำ
ก่อด ำ  
และศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลป่ำก่อด ำ 
-เป็นไปตำมหนังสือที่ มท 0808.2/ว1095 
 ลงวันที่ 28 พฤษภำคม  2564 
-เป็นไปตำมหนังสือ ที ่มท 0808.2/ว 4657  
ลงวันที่ 30 มิถุนำยน 2565 (กองกำรศึกษำ) 

   วัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  

ค ำชี้แจงงบประมำณ  
-เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทวัสดุคงทน  
วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึง  
รำยจ่ำยเพื่อประกอบ  ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ   
รำยจ่ำยเพื่อจัดหำสิ่งของที่ใช้ในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำ 
ทรัพย์สินให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ รำยจ่ำยที่ต้องช ำระ 
พร้อมกับค่ำวัสดุ เช่น ค่ำขนส่ง  ค่ำภำษี ค่ำประกันภัย   
ค่ำติดตั้ง  อำทิเช่น แผ่นหรือจำนบันทึกข้อมูล  
อุปกรณ์บันทึกข้อมูล (Diskette, Floppy Disk,  
Removable Disk, Compact Disc, Digital  
Video Disc,Flash Drive) เทปบันทึกข้อมูล  
(Reel Magnetic Tape, Cassette Tape,  
Cartridge Tape) หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ส ำหรับ 
เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกส ำหรับเครื่องพิมพ์ 
แบบเลเซอร์ กระดำษต่อเนื่อง สำยเคเบิล หน่วย
ประมวลผล ฮำร์ดดิสก์ไดร์ฟ ซีดีรอมไดร์ฟ แผ่นกรอง
แสง แผงแป้นอักขระ หรือ
แป้นพิมพ์ (Key Board) เมนบอร์ด (Main Board)  
เมมโมรี่ซิป (Memory Chip) เช่น RAM คัตซีทฟีดเตอร์ 
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(Cut  Sheet Feeder) ฯลฯ ของโรงเรียนเทศบำล 1  
ป่ำก่อด ำ และศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลป่ำก่อด ำ 
-เป็นไปตำมหนังสือที่ มท 0808.2/ว1095 
 ลงวันที่ 28 พฤษภำคม  2564 
-เป็นไปตำมหนังสือ ที ่มท 0808.2/ว 4657  
ลงวันที่ 30 มิถุนำยน 2565 (กองกำรศึกษำ) 

      
  

       

   วัสดุกำรศึกษำ จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  

ค ำชี้แจงงบประมำณ 
-เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำวัสดุกำรศึกษำ ประเภทวัสดุคงทน  
วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรำยจ่ำยเพ่ือประกอบ  ดัดแปลง    
ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รำยจ่ำยเพื่อจัดหำสิ่งของที่ใช้ 
ในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินให้สำมำรถใช้งำน 
ได้ตำมปกติรำยจ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ เช่น  
ค่ำขนส่ง ค่ำภำษ ีค่ำประกันภัย ค่ำติดตั้ง อำทิเช่น หุ่น 
เพ่ือกำรศึกษำแบบจ ำลองภูมิประเทศ สื่อกำรเรียนกำร 
สอนท ำด้วยพลำสติก กระดำนลื่นพลำสติก  
(สไลเดอร์พลำสติก) เบำะยืดหยุ่น กระดำนไวท์บอร์ด  
ขำตั้ง (กระดำนด ำ) แปรงลบกระดำนด ำชอล์ค  
ปำกกำไวท์บอร์ด ฯลฯ ของโรงเรียนเทศบำล 1 ป่ำก่อด ำ  
และศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลป่ำก่อด ำ 
-เป็นไปตำมหนังสือที่ มท 0808.2/ว1095 
 ลงวันที่ 28 พฤษภำคม  2564 
-เป็นไปตำมหนังสือ ที ่มท 0808.2/ว 4657  
ลงวันที่ 30 มิถุนำยน 2565 (กองกำรศึกษำ 

      

  งบลงทุน รวม 50,000 บาท 
   ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 50,000 บาท 
   ค่ำก่อสร้ำงสิ่งสำธำรณูปกำร       
    โครงกำรก่อสร้ำง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม สนำมเด็กเล่นสร้ำงปัญญำ จ ำนวน 50,000 บำท 

      

  

ค ำชี้แจงงบประมำณ 
- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำด ำเนินกำรก่อสร้ำง/ปรับปรุง 
/ซ่อมแซม สนำมเด็กเล็กสร้ำงปัญญำ  
 - เป็นไปตำมหนังสือ ที ่มท 0808.2/ว 4657  
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ลงวันที่ 30 มิถุนำยน 2565  
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
หน้ำที่ 191 ล ำดับที่ 35 (กองกำรศึกษำ) 

แผนงานสาธารณสุข 
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 3,252,192 บาท 
  งบบุคลากร รวม 1,984,392 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,984,392 บาท 
   เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น จ ำนวน 710,340 บำท 

      

  

ค ำชี้แจงงบประมำณ   
-เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนพนักงำนเทศบำลประจ ำปี 
และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ ำปี ของพนักงำน 
ส่วนท้องถิ่น จ ำนวน 2  อัตรำ  
จ ำนวน 12 เดือน ตำมต ำแหน่ง  ดังนี้ 
-ผู้อ ำนวยกำรกองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม 
จ ำนวน 1 อัตรำ 
-พยำบำลวิชำชีพ จ ำนวน 1 อัตรำ 
-เป็นไปตำมกรอบอัตรำก ำลังของแผนอัตรำก ำลัง 3 ปี  
(พ.ศ. 2564 - 2566) ของเทศบำลต ำบลป่ำก่อด ำ 
-เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคล 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
-เป็นไปตำมหนังสือ ที ่มท 0808.2/ว 4657  
ลงวันที่ 30 มิถุนำยน 2565 (กองสำธำรณสุขและ
สิ่งแวดล้อม) 

      

   เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น จ ำนวน 12,000 บำท 

      

  

ค ำชี้แจงงบประมำณ   
-เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมพิเศษส ำหรับต ำแหน่งที่มี 
เหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงำนด้ำนสำธำรณสุข (พ.ต.ส.)  
ของพนักงำนส่วนท้องถิ่น ต ำแหน่ง พยำบำลวิชำชีพ 
จ ำนวน 1  อัตรำ อัตรำเดือนละ 1,000 บำท 
จ ำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 12,000 บำท 
-เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคล 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
-เป็นไปตำมหนังสือ ที ่มท 0809.2/ว138 
ลงวันที่ 30  ธันวำคม  2558 
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-เป็นไปตำมหนังสือ ที ่มท 0808.2/ว 4657  
ลงวันที่ 30 มิถุนำยน 2565 (กองสำธำรณสุขและ
สิ่งแวดล้อม) 

   เงินประจ ำต ำแหน่ง จ ำนวน 42,000 บำท 

      

  

ค ำชี้แจงงบประมำณ   
-เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่งผู้บริหำรที่มีฐำนะ 
และหน้ำที่ในกำรบริหำรงำนต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรกอง 
หรือหัวหน้ำส่วนรำชกำรที่มีฐำนะเป็นกองของเทศบำล 
ต ำบลป่ำก่อด ำ จ ำนวน 1  อัตรำ ตำมต ำแหน่ง ดังนี้ 
-ผู้อ ำนวยกำรกองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม 
อัตรำเดือนละ 3,500 บำท   
จ ำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 42,000 บำท 
-เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคล 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
-เป็นไปตำมหนังสือ ที ่มท 0808.2/ว 4657  
ลงวันที่ 30 มิถุนำยน 2565 (กองสำธำรณสุขและ
สิ่งแวดล้อม) 

      

   ค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำ จ ำนวน 295,800 บำท 

      

  

ค ำชี้แจงงบประมำณ   
-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำและเงินปรับปรุง 
ค่ำจ้ำงประจ ำปี ให้กับลูกจ้ำงประจ ำ กองสำธำรณสุขฯ 
ต ำแหน่ง พนักงำนขับเครื่องจักรกลขนำดเบำ  
จ ำนวน 1 อัตรำ จ ำนวน 12 เดือน  
-เป็นไปตำมบัญชีเงินเดือน (แนบท้ำยประกำศ ก.จ., 
ก.อบต. เรื่อง มำตรำฐำนทัว่ไปเกี่ยวกับอัตรำค่ำจ้ำงและ 
กำรให้ลูกจ้ำงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับค่ำจ้ำง  
(ฉบบัที่ 4) 
-เป็นไปตำมหนังสือ ที ่มท 0808.2/ว 4657  
ลงวันที่ 30 มิถุนำยน 2565 (กองสำธำรณสุขและ
สิ่งแวดล้อม) 

      

   ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง จ ำนวน 864,912 บำท 

      

  

ค ำชี้แจงงบประมำณ   
-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง  
เงินปรับปรุงค่ำตอบแทน ของพนักงำนจ้ำงเทศบำล 
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ต ำบลป่ำก่อด ำ จ ำนวน 6 อัตรำ ดังนี้  
-พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ    
ต ำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชำกำรสุขำภิบำล จ ำนวน 1 อัตรำ 
ต ำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนธุรกำร จ ำนวน 1 อัตรำ 
ต ำแหน่ง พนักงำนขับรถยนต์  จ ำนวน 1 อัตรำ 
ต ำแหน่ง พนักงำนขับเครื่องจักรกลขนำด
เบำ จ ำนวน 1 อัตรำ 
-พนักงำนจ้ำงทั่วไป 
ต ำแหน่ง คนงำน  จ ำนวน 1 อัตรำ 
ต ำแหน่ง คนงำนประจ ำรถขยะ จ ำนวน 1 อัตรำ 
-เป็นไปตำมกรอบอัตรำก ำลังของแผนอัตรำก ำลัง 3 ปี  
(พ.ศ. 2564 - 2566) ของเทศบำลต ำบลป่ำก่อด ำ 
-เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคล 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
-เป็นไปตำมหนังสือ ที ่มท 0808.2/ว 4657  
ลงวันที่ 30 มิถุนำยน 2565 (กองสำธำรณสุขและ
สิ่งแวดล้อม) 

   เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง จ ำนวน 59,340 บำท 

      

  

ค ำชี้แจงงบประมำณ   
-เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมกำรครองชีพชั่วครำวประจ ำปี 
ของพนักงำนจ้ำงเทศบำลต ำบลป่ำก่อด ำ  
จ ำนวน 4 อัตรำ ดังนี้ 
-พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ  
ต ำแหน่ง พนักงำนขับรถยนต์ จ ำนวน 1 อัตรำ 
ต ำแหน่ง พนักงำนขับเครื่องจักรกลขนำด
เบำ จ ำนวน 1 อัตรำ 
-พนักงำนจ้ำงทั่วไป  
ต ำแหน่ง คนงำน  จ ำนวน 1 อัตรำ 
ต ำแหน่ง คนงำนประจ ำรถขยะ จ ำนวน 1 อัตรำ 
-เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคล 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
-เป็นไปตำมหนังสือ ที ่มท 0808.2/ว 4657  
ลงวันที่ 30 มิถุนำยน 2565 (กองสำธำรณสุขและ
สิ่งแวดล้อม) 
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  งบด าเนินงาน รวม 1,122,800 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 74,800 บาท 

   
ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

จ ำนวน 60,000 บำท 

      

  

ค ำชี้แจงงบประมำณ 
-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ 
ค่ำตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมกำรต่ำงๆ ที่ได้รับ 
แต่งตั้งตำมกฎหมำย ค่ำสมนำคุณกรรมกำรสอบคัด 
เลือกฯ เงินรำงวัล ฯลฯ 
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรก ำหนด 
เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็น 
เงินรำงวัลประจ ำปีแก่พนักงำนส่วนท้องถิ่นฯ พ.ศ.2557 
-เป็นไปตำมหนังสือ ที ่มท 0808.2/ว 4657  
ลงวันที่ 30 มิถุนำยน 2565 (กองสำธำรณสุขและ
สิ่งแวดล้อม) 

      

   ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  

ค ำชี้แจงงบประมำณ 
- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำ 
รำชกำร ของพนักงำนและพนักงำนจ้ำงเทศบำล 
ต ำบลป่ำก่อด ำที่ได้รับค ำสั่งให้ปฏิบัติงำนนอกเวลำ 
รำชกำรปกติหรือวันหยุดรำชกำร 
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วย 
กำรเบิกจ่ำยเงินตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำ 
รำชกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
(กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

      

   เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร       
    เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรข้ำรำชกำร/พนักงำน/ลูกจ้ำงประจ ำ จ ำนวน 4,800 บำท 

      

  

ค ำชี้แจงงบประมำณ 
-เพ่ือจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรของพนักงำน 
เทศบำลเทศบำลต ำบลป่ำก่อด ำ และผู้มีสิทธิ์เบิกจ่ำยตำม 
สิทธิที่ควรจะได้รับ  
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วย 
เงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำบุตรขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2563  
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-เป็นไปตำมหนังสือกรมบัญชีกลำง ด่วนที่สุด  
ที ่กค. 0422.3/ว 257 ลงวันที่ 28 มิถุนำยน 2559   
เรื่อง ประเภทและอัตรำเงินบ ำรุงกำรศึกษำและค่ำเล่ำ
เรียน   
-เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย  
ที ่มท 0809.3/ว 1013   ลงวนัที่ 18 กุมภำพันธ์ 2559   
เรื่อง กำรเบิกเงิน สวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำบุตร   
-เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย  
ที ่มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9 สิงหำคม 2559  
เรื่อง ประเภทและอัตรำเงินบ ำรุงกำรศึกษำและค่ำเล่ำเรียน  
หรือหนังสือสั่งกำรต่ำง ๆ ที่เก่ียวข้อง 
-เป็นไปตำมหนังสือ ที ่มท 0808.2/ว 4657  
ลงวันที่ 30 มิถุนำยน 2565 (กองสำธำรณสุขและ
สิ่งแวดล้อม) 

      
  

       

   ค่าใช้สอย รวม 838,000 บาท 
   รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร       
    ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรบุคคลภำยนอก จ ำนวน 612,000 บำท 

      

  

ค ำชี้แจงงบประมำณ 
-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำเอกชนที่เป็นนิติบุคคล หรือบุคคล 
ธรรมดำด ำเนินงำนโครงกำรหรือเพ่ือเสริมกำรปฏิบัติงำน
ตำมหน้ำที่ปกติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและไม่มี
ต ำแหน่งพนักงำนส่วนท้องถิ่นลูกจ้ำงหรือพนักงำนจ้ำงของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติงำน ซึ่งเป็นโครงกำรใหม่
หรือมีต ำแหน่งพนักงำนส่วนท้องถิ่นลูกจ้ำงหรือพนักงำนจ้ำง
ที่ปฏิบัติงำนนั้น แต่ไม่สำมำรถปฏิบัติงำนให้แล้วเสร็จตำม
เวลำที่ก ำหนดเนื่องจำกปริมำณงำนมำกหรือมีต ำแหน่ง
พนักงำนส่วนท้องถิ่นลูกจ้ำงหรือพนักงำนจ้ำงปฏิบัติงำน
ต่อมำต ำแหน่งว่ำงหรือถูกยุบเลิกต ำแหน่ง ฯลฯ 
-เป็นไปตำมหนังสือ ที ่มท 0808.2/ว.4044 ลงวันที่  
10 กรกฎำคม 2563   
-เป็นไปตำมหนังสือ ที ่มท 0808.2/ว 4657  
ลงวันที่ 30 มิถุนำยน 2565 (กองสำธำรณสุขและ
สิ่งแวดล้อม) 
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    ค่ำจ้ำงเหมำให้ได้มำซึ่งบริกำรอ่ืนๆ จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  

ค ำชี้แจงงบประมำณ 
-เพ่ือจ่ำยเป็นจ้ำงเหมำอ่ืนๆ เช่น ค่ำเย็บเล่มหรือเข้ำปก
หนังสือ  
ค่ำจ้ำงเหมำโฆษณำและเผยแพร่ ข่ำวสำรทำง
วิทยุกระจำยเสียงโทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์
ต่ำงๆ ค่ำจ้ำงเหมำก ำจัดปลวก  
ค่ำจ้ำงเหมำก ำจัดสิ่งปฏิกูล ค่ำซักฟอก ค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ   
ค่ำประกันภัย รถยนต์ส่วนกลำง รถจักรยำนยนต์  
ค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ ฯลฯ 
-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยจ้ำงเหมำอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งซึ่งไม่ใช่ 
เป็นกำรประกอบดัดแปลงต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้ำง 
อย่ำงหนึ่งอย่ำงใดและอยู่ในควำมรับผิดชอบขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น จ้ำงเหมำเครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำ  
เครื่องขยำยเสียงส ำหรับขบวนแห่  ตลอดจนจ้ำงเหมำอ่ืนๆ 
-เป็นไปตำมหนังสือ ที ่มท 0808.2/ว 4657  
ลงวันที่ 30 มิถุนำยน 2565 (กองสำธำรณสุขและ
สิ่งแวดล้อม) 

      

    ค่ำเช่ำเครื่องถ่ำยเอกสำร จ ำนวน 36,000 บำท 

      

  

ค ำชี้แจงงบประมำณ 
-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเช่ำเครื่องถ่ำยเอกสำร  
-เป็นไปตำมหนังสือ ที ่มท 0808.2/ว.4044  
ลงวันที่ 10 กรกฎำคม 2563  
-เป็นไปตำมหนังสือ ที ่มท 0808.2/ว 4657  
ลงวันที่ 30 มิถุนำยน 2565 (กองสำธำรณสุขและ
สิ่งแวดล้อม) 

      

   
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบ
รำยจ่ำยอื่น ๆ 

      

    โครงกำรป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก จ ำนวน 80,000 บำท 

      

  

ค ำชี้แจงงบประมำณ 
-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรป้องกันและควบคุม 
ไข้เลือดออก เช่น ค่ำตอบแทนวิทยำกร ค่ำวัสดุ อุปกรณ์  
ค่ำอำหำร  ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ค่ำป้ำย
ประชำสัมพันธ์ 
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โครงกำร ฯลฯ และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำย 
ในกำรฝึกอบรมและกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่ 
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
หน้ำ 51 ล ำดับที่ 13 
-เป็นไปตำมหนังสือ ที ่มท 0808.2/ว 4657  
ลงวันที่ 30 มิถุนำยน 2565 (กองสำธำรณสุขและ
สิ่งแวดล้อม) 

    โครงกำรส่งเสริมสุขำภิบำลอำหำรเทศบำลต ำบลป่ำก่อด ำ จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  

ค ำชี้แจงงบประมำณ 
-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรส่งเสริม 
สุขำภิบำลอำหำรเทศบำลต ำบลป่ำก่อด ำ เช่น  
ค่ำตอบแทนวิทยำกร ค่ำวัสดุ อุปกรณ์ ค่ำอำหำร   
ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ค่ำป้ำยประชำสัมพันธ์ 
โครงกำร ฯลฯ และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้ 
จ่ำยในกำรฝึกอบรมและกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของ 
เจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
หน้ำ 51  ล ำดับที่ 16 
-เป็นไปตำมหนังสือ ที ่มท 0808.2/ว 4657  
ลงวันที่ 30 มิถุนำยน 2565 (กองสำธำรณสุขและ
สิ่งแวดล้อม) 

      

    โครงกำรสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจำกโรคพิษสุนัขบ้ำ จ ำนวน 40,000 บำท 

      

  

ค ำชี้แจงงบประมำณ 
-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรสัตว์ปลอดโรคคน 
ปลอดภัยจำกโรคพิษสุนัขบ้ำ เช่น ค่ำตอบแทนวิทยำกร  
ค่ำวัสดุ อุปกรณ์ ค่ำอำหำร  ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม  
ค่ำป้ำยประชำสัมพันธ์โครงกำร ฯลฯ และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ  
ที่เก่ียวข้อง 
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำย 
ในกำรฝึกอบรมและกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่ 
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
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-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
หน้ำ 50 ล ำดับที่ 11 
-เป็นไปตำมหนังสือ ที ่มท 0808.2/ว 4657  
ลงวันที่ 30 มิถุนำยน 2565 (กองสำธำรณสุขและ
สิ่งแวดล้อม) 

   ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม จ ำนวน 50,000 บำท 

      

  

ค ำชี้แจงงบประมำณ 
-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมทรัพย์สิน  
วัสดุ ครุภัณฑ์ต่ำงๆ ของกองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม 
เทศบำลต ำบล ป่ำก่อด ำ ที่ช ำรุดเสียหำยจ ำเป็นต้องท ำ 
กำรบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมให้อยู่ในสภำพที่ดีสำมำรถ 
ใช้งำนได้ตำมปกติ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์  
โต๊ะเก้ำอ้ี พัดลม เครื่องปรับอำกำศ ฯลฯ 
-เป็นไปตำมหนังสือ ที ่มท 0808.2/ว 4657  
ลงวันที่ 30 มิถุนำยน 2565 (กองสำธำรณสุขและ
สิ่งแวดล้อม) 

      

   ค่าวัสดุ รวม 171,000 บาท 
   วัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  

ค ำชี้แจงงบประมำณ 
-เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำวัสดุส ำนักงำน ประเภทวัสดุคงทน  
วัสดุสิ้นเปลืองรวมถึงรำยจ่ำยเพ่ือประกอบ ดัดแปลง  
ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รำยจ่ำยเพื่อจัดหำสิ่งของที่ 
ใช้ในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินให้สำมำรถใช้ 
งำนได้ตำมปกติ รำยจ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ   
เช่น ค่ำขนส่ง ค่ำภำษี ค่ำประกันภัย ค่ำติดตั้ง  
เป็นต้น อำทิเช่น หนังสือ กระดำษ ปำกกำ  
ลวดเย็บกระดำษ กำว แฟ้ม เครื่องคิดเลขขนำดเล็ก 
เครื่องเจำะกระดำษขนำดเล็ก ที่เย็บกระดำษขนำดเล็ก  
ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้ำอ้ีพลำสติก ตรำยำง ที่ถูพ้ืน    
ตะแกรงวำงเอกสำร น้ ำดื่มส ำหรับบริกำรประชำชน ฯลฯ 
-เป็นไปตำมหนังสือที่ มท 0808.2/ว1095  
ลงวันที่ 28 พฤษภำคม  2564 
-เป็นไปตำมหนังสือ ที ่มท 0808.2/ว 4657  
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ลงวันที่ 30 มิถุนำยน 2565 (กองสำธำรณสุขและ
สิ่งแวดล้อม) 

   วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ จ ำนวน 1,500 บำท 

      

  

ค ำชี้แจงงบประมำณ 
-เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ ประเภทวัสดุคงทน  
วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่รวมถึงรำย 
จ่ำยเพื่อประกอบ  ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุรำย 
จ่ำยเพื่อจัดหำสิ่งของที่ใช้ในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำ 
ทรัพย์สินให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ รำยจ่ำยที่ต้อง 
ช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ เช่น ค่ำขนส่ง ค่ำภำษี ค่ำประกันภัย   
ค่ำติดตั้ง เป็นต้น อำทิเช่น ไมโครโฟน ขำตั้งไมโครโฟน  
หัวแร้งไฟฟ้ำ เครื่องวัดกระแสไฟฟ้ำ เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้ำ  
มำตรส ำหรับตรวจวงจรไฟฟ้ำ เครื่องประจุไฟ โคมไฟ  
โทรโข่ง ไม้ชักฟิวส์ ไมค์ลอยพร้อมเครื่องส่ง สัญญำณ  
ฟิวส์ เทปพันสำยไฟฟ้ำ ฯลฯ 
-เป็นไปตำมหนังสือที่ มท 0808.2/ว1095  
ลงวันที่ 28 พฤษภำคม  2564 
-เป็นไปตำมหนังสือ ที ่มท 0808.2/ว 4657  
ลงวันที่ 30 มิถุนำยน 2565 (กองสำธำรณสุขและ
สิ่งแวดล้อม) 

      

   วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 5,000 บำท 

      

  

ค ำชี้แจงงบประมำณ 
-เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว  
ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรำยจ่ำย 
เพ่ือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ  
รำยจ่ำยเพื่อจัดหำสิ่งของที่ใช้ในกำรซ่อมแซมบ ำรุง 
รักษำทรัพย์สินให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ รำยจ่ำย 
ที่ต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ  เช่นค่ำขนส่ง ค่ำภำษี  
ค่ำประกันภัย  ค่ำติดตั้ง เป็นต้น อำทิเช่น หม้อ กระทะ  
กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป มีด ถัง ถำด แก้วน้ ำจำนรอง  
ถ้วยชำม ช้อนส้อม กระจกเงำ ที่นอน กระโถน เตำไฟฟ้ำ 
เตำน้ ำมัน เตำรีด หม้อไฟฟ้ำ รวมถึงหม้อหุงข้ำวไฟฟ้ำ 
ไม้กวำด น้ ำยำล้ำงจำน ฯลฯ 
-เป็นไปตำมหนังสือที่ มท 0808.2/ว1095  
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ลงวันที่ 28 พฤษภำคม  2564 
-เป็นไปตำมหนังสือ ที ่มท 0808.2/ว 4657  
ลงวันที่ 30 มิถุนำยน 2565 (กองสำธำรณสุขและ
สิ่งแวดล้อม) 

   วัสดุก่อสร้ำง จ ำนวน 1,500 บำท 

      

  

ค ำชี้แจงงบประมำณ 
-เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำวัสดุก่อสร้ำง  
ประเภทวัสดุคงทน  วัสดุสิ้นเปลือง  
วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึง 
รำยจ่ำยเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม 
หรือปรับปรุงวัสดุ รำยจ่ำยเพื่อจัดหำสิ่ง 
ของที่ใช้ในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สิน 
ให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ รำยจ่ำยที่ต้อง 
ช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ เช่น ค่ำขนส่ง ค่ำภำษี   
ค่ำประกันภัย  ค่ำติดตั้ง เป็นต้น อำทิเช่น ไม้ต่ำงๆ   
ค้อน ปูนซีเมนต์ โลหะ เหล็กเส้น กระเบื้อง ฯลฯ  
-เป็นไปตำมหนังสือที่ มท 0808.2/ว1095 
 ลงวันที่ 28 พฤษภำคม  2564 
-เป็นไปตำมหนังสือ ที ่มท 0808.2/ว 4657  
ลงวันที่ 30 มิถุนำยน 2565 (กองสำธำรณสุขและ
สิ่งแวดล้อม) 

      

   วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  

ค ำชี้แจงงบประมำณ 
-เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง 
ประเภทวัสดุคงทน  วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ 
ประกอบและอะไหล่ รวมถึงรำยจ่ำยเพ่ือประกอบ  
ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รำยจ่ำยเพื่อ 
จัดหำสิ่งของที่ใช้ในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สิน 
ให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ รำยจ่ำยที่ต้องช ำระพร้อม 
กับค่ำวัสดุ เช่นค่ำขนส่ง ค่ำภำษี  ค่ำประกันภัย ค่ำติดตั้ง  
เป็นต้น อำทิเช่น ไขควง ประแจ แม่แรง กุญแจปำกตำย  
กุญแจเลื่อน คีมล็อค ล็อคเกียร์ ล็อคคลัตช์ ล็อค
พวงมำลัย ฯลฯ 
-เป็นไปตำมหนังสือที่ มท 0808.2/ว1095  
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ลงวันที ่28 พฤษภำคม  2564 
-เป็นไปตำมหนังสือ ที ่มท 0808.2/ว 4657  
ลงวันที่ 30 มิถุนำยน 2565 (กองสำธำรณสุขและ
สิ่งแวดล้อม) 

   วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ ำนวน 100,000 บำท 

      

  

ค ำชี้แจงงบประมำณ 
-เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
วัสดุสิ้นเปลือง รำยจ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ  
เช่น ค่ำขนส่ง ค่ำ ภำษ ีค่ำประกันภัย ค่ำติดตั้ง   
อำทิเช่น แก๊สหุงต้ม น้ ำมันเชื้อเพลิง น้ ำมันดีเซล  
น้ ำมันเบนซิน น้ ำมันเกียร์ น้ ำมันหล่อลื่น น้ ำมันก๊ำด ฯลฯ 
-เป็นไปตำมหนังสือที่ มท 0808.2/ว1095  
ลงวันที่ 28 พฤษภำคม  2564 
-เป็นไปตำมหนังสือ ที ่มท 0808.2/ว 4657  
ลงวันที่ 30 มิถุนำยน 2565 (กองสำธำรณสุขและ
สิ่งแวดล้อม) 

      

   วัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ จ ำนวน 20,000 บำท 

      

  

ค ำชี้แจงงบประมำณ 
-เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำวัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์  
ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรำยจ่ำยเพ่ือ 
ประกอบ ดัดแปลง ต่อ เติมหรือปรับปรุงวัสดุ รำยจ่ำย 
เพ่ือจัดหำสิ่งของที่ใช้ในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สิน 
ให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ รำยจ่ำยที่ต้องช ำระพร้อม 
กับค่ำวัสดุ เช่น ค่ำขนส่ง ค่ำภำษี ค่ำประกันภัย ค่ำตดิตั้ง  
อำทิเช่น ชุดเครื่องมือผ่ำตัด ที่วำงกรวยแก้ว กระบอกตวง  
เบ้ำหลอม หูฟัง (Stethoscope) เปลหำมคนไข้ คีมถอน
ฟัน เครื่องวัดฝน ผ้ำพันแผล แอลกอฮอล์ คลอรีน สำรส้ม  
น้ ำยำเคมีส ำหรับบรรจุถังดับเพลิง ฯลฯ 
-เป็นไปตำมหนังสือที่ มท 0808.2/ว1095  
ลงวันที่ 28 พฤษภำคม  2564 
-เป็นไปตำมหนังสือ ที ่มท 0808.2/ว 4657  
ลงวันที่ 30 มิถุนำยน 2565 (กองสำธำรณสุขและ
สิ่งแวดล้อม)  
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   วัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1,500 บำท 

      

  

 ค ำชี้แจงงบประมำณ 
-เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำวัสดุกำรเกษตร ประเภทวัสดุคงทน  
วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่รวมถึง 
รำยจ่ำยเพื่อประกอบดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ  
รำยจ่ำยเพื่อจัดหำสิ่งของที่ใช้ในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำ 
ทรัพย์สินให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ รำยจ่ำยที่ต้องช ำระ 
พร้อมกับค่ำวัสดุ เช่น ค่ำขนส่ง ค่ำภำษี ค่ำประกันภัย   
ค่ำติดตัง้ อำทิเช่น  เคียว สปริงเกลอร์ (Sprinkler)  
จอบหมุน จำนพรวน ผำนไถกระทะ ครำดซี่พรวนดิน   
ระหว่ำงแถว เครื่องดักแมลง ตะแกรงร่อนเบนโธส  
อวน ฯลฯ 
-เป็นไปตำมหนังสือที่ มท 0808.2/ว1095  
ลงวันที่ 28 พฤษภำคม  2564 
-เป็นไปตำมหนังสือ ที ่มท 0808.2/ว 4657  
ลงวันที่ 30 มิถุนำยน 2565 (กองสำธำรณสุขและ
สิ่งแวดล้อม) 

      

   วัสดุโฆษณำและเผยแพร่ จ ำนวน 1,500 บำท 

      

  

ค ำชี้แจงงบประมำณ 
-เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำวัสดุโฆษณำและเผยแพร่ ประเภทวัสดุ
คงทน วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรำยจ่ำยเพ่ือ
ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ รำยจ่ำยเพื่อ
จัดหำสิ่งของที่ใช้ในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินให้
สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ รำยจ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกับค่ำ
วัสดุเช่น  ค่ำขนส่ง ค่ำภำษ ี ค่ำประกันภัย ค่ำติดตั้ง  
อำทิเช่น ขำตั้งกล้อง ขำตั้งเขียนภำพ เลนส์ซูม ป้ำย
ประชำสัมพันธ์ กระเป๋ำใส่กล้องถ่ำยรูป พู่กัน สี กระดำษ
เขียนโพสเตอร์ ฟิล์ม แมมโมรี่กำร์ด แถบบันทึกเสียงหรือ
ภำพ (ภำพยนต์,วีดีโอเทป, แผ่นซีดี)  
เอกสำรเผยแพร่ผลกำรด ำเนินงำน ฯลฯ 
-เป็นไปตำมหนังสือที่ มท 0808.2/ว1095 
 ลงวันที่ 28 พฤษภำคม  2564 
-เป็นไปตำมหนังสือ ที ่มท 0808.2/ว 4657  
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ลงวันที่ 30 มิถุนำยน 2565 (กองสำธำรณสุขและ
สิ่งแวดล้อม) 

   วัสดุเครื่องแต่งกำย จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  

ค ำชี้แจงงบประมำณ 
-เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำวัสดุเครื่องแต่งกำย ประเภทวัสดุคงทน  
วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรำยจ่ำยเพ่ือประกอบ ดัดแปลง ต่อ
เติม  
หรือ ปรับปรุงวัสดุ รำยจ่ำยเพื่อจัดหำสิ่งของที่ใช้ในกำรซ่อม 
แซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ  
รำยจ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ เช่น ค่ำขนส่ง  ค่ำภำษ ี 
ค่ำประกันภัย ค่ำติดตั้ง  อำทิเช่น เครื่องแบบ/ชุดปฏิบัติงำน 
เสื้อ กำงเกง ผ้ำ เครื่องหมำยต่ำงๆ ถุงเท้ำ/ถุงมือ รองเท้ำ  
เข็มขัด หมวก ผ้ำผูกคอ เสื้อสะท้อนแสง เสื้อชูชีพ ฯลฯ 
-เป็นไปตำมหนังสือที่ มท 0808.2/ว1095  
ลงวันที่ 28 พฤษภำคม  2564 
-เป็นไปตำมหนังสือ ที ่มท 0808.2/ว 4657  
ลงวันที่ 30 มิถุนำยน 2565 (กองสำธำรณสุขและ
สิ่งแวดล้อม) 

      

   วัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  

ค ำชี้แจงงบประมำณ 
- เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทวัสดุคงทน  
วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึง  
รำยจ่ำยเพื่อประกอบ  ดัดแปลง  ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ   
รำยจ่ำยเพื่อจัดหำสิ่งของที่ใช้ในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำ 
ทรัพย์สินให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ รำยจ่ำยที่ต้องช ำระ 
พร้อมกับค่ำวัสดุ เช่น ค่ำขนส่ง ค่ำภำษี ค่ำประกันภัย   
ค่ำติดตั้ง อำทิเช่น แผ่นหรือจำนบันทึกข้อมูล  
อุปกรณ์บันทึกข้อมูล (Diskette, Floppy Disk, 
Removable Disk, Compact Disc, Digital Video  
Disc,Flash Drive) เทปบันทึกข้อมูล (Reel Magnetic  
Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัวพิมพ์หรือ 
แถบพิมพ์ส ำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก 
ส ำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดำษต่อเนื่อง  
สำยเคเบิล หน่วยประมวลผล ฮำร์ดดิสก์ไดร์ฟ  
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ซีดีรอมไดร์ฟ แผ่นกรองแสง แผงแป้นอักขระ  
หรือแป้นพิมพ์ (Key Board) เมนบอร์ด (Main Board)  
เมมโมรี่ซิป  (Memory Chip) เช่น RAM คัตซีทฟีดเตอร์  
(Cut  Sheet Feeder) ฯลฯ 
-เป็นไปตำมหนังสือที่ มท 0808.2/ว1095  
ลงวันที่ 28 พฤษภำคม  2564 
-เป็นไปตำมหนังสือ ที ่มท 0808.2/ว 4657  
ลงวันที่ 30 มิถุนำยน 2565 (กองสำธำรณสุขและ
สิ่งแวดล้อม) 

      
  

       

   ค่าสาธารณูปโภค รวม 39,000 บาท 
   ค่ำไฟฟ้ำ จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  

ค ำชี้แจงงบประมำณ 
-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำไฟฟ้ำในส ำนักงำน/ในที่สำธำรณะ /ใน
อำคำรสำธำรณะที่อยู่ในควำมรับผิดชอบของเทศบำลต ำบล
ป่ำก่อด ำ 
(ค่ำไฟฟ้ำศำลำอเนกประสงค์ฌำปนสถำนเทศบำล หมู่ที่ 9 
และหมู่ท่ี 7 ต ำบลป่ำก่อด ำ) 
-เป็นไปตำมหนังสือ ที ่มท 0808.2/ว 4657  
ลงวันที่ 30 มิถุนำยน 2565 (กองสำธำรณสุขและ
สิ่งแวดล้อม) 

      

   ค่ำบริกำรโทรศัพท์ จ ำนวน 11,000 บำท 

      

  

ค ำชี้แจงงบประมำณ 
-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำโทรศัพท์ ค่ำโทรศัพท์เคลื่อนที่และรวมถึง 
ค่ำใช้จ่ำยเพื่อให้มำซึ่งบริกำรดังกล่ำว และค่ำใช้จ่ำยที่เกิด 
ขึ้นเก่ียวกับ กำรใช้บริกำร เช่น กำรเช่ำเครื่อง ค่ำเช่ำ 
เลขหมำยโทรศัพท์ ฯลฯ ของเทศบำลต ำบลป่ำก่อด ำ 
-เป็นไปตำมหนังสือ ที ่มท 0808.2/ว 4657  
ลงวันที่ 30 มิถุนำยน 2565 (กองสำธำรณสุขและ
สิ่งแวดล้อม) 

      

   ค่ำบริกำรสื่อสำรและโทรคมนำคม จ ำนวน 18,000 บำท 

      

  

ค ำชี้แจงงบประมำณ 
-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำบริกำรสื่อสำรและโทรคมนำคม   
เช่น ค่ำโทรภำพ (โทรสำร)  ค่ำเทเลกซ์ ค่ำวิทยุติดตำมตัว   
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ค่ำวิทยุ สื่อสำร ค่ำสื่อสำรผ่ำนดำวเทียม ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยว 
กับกำรใช้ระบบอินเทอร์เน็ตรวมถึงอินเทอร์เน็ตกำร์ดและ 
ค่ำสื่อสำรอ่ืนๆ เช่น ค่ำเคเบิ้ลทีวี  ค่ำเช่ำช่องสัญญำณ 
ดำวเทียม เป็นต้น  และให้หมำยควำมรวมถึงค่ำใช้จ่ำย 
เพ่ือให้ได้ใช้บริกำรดังกล่ำวและค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นเก่ียว 
กับกำรใช้บริกำร 
-เป็นไปตำมหนังสือ ที ่มท 0808.2/ว 4657  
ลงวันที่ 30 มิถุนำยน 2565 (กองสำธำรณสุขและ
สิ่งแวดล้อม) 

  งบเงินอุดหนุน รวม 145,000 บาท 
   เงินอุดหนุน รวม 145,000 บาท 
   เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร       

    
โครงกำรผ่ำตัดท ำหมันสุนัขและแมวเพ่ือลดประชำกรสุนัขและ
แมว 

จ ำนวน 5,000 บำท 

      

  

ค ำชี้แจงงบประมำณ 
-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรผ่ำตัดและท ำหมัน 
สุนัขและแมวเพ่ือลดประชำกรสุนัขและแมว 
(อุดหนุนส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดเชียงรำย) 
-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินอุดหนุน 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
-ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  
หน้ำที่ 49 ล ำดับที่ 7 (กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

      

   เงินอุดหนุนองค์กรประชำชน       
    โครงกำรพระรำชด ำริ ด้ำนสำธำรณสุข จ ำนวน 140,000 บำท 

      

  

ค ำชี้แจงงบประมำณ 
-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรพระรำชด ำริ 
ด้ำนสำธำรณสุข (อุดหนุนหมู่บ้ำน จ ำนวน 7 หมู่  
ในเขตเทศบำลต ำบลป่ำก่อด ำ) 
-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินอุดหนุน 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
-ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  
หน้ำที่ 48 ล ำดับที่ 2 (กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม) 
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แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
 งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 157,536 บาท 
  งบบุคลากร รวม 157,536 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 157,536 บาท 
   ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง จ ำนวน 133,536 บำท 

      

  

ค ำชี้แจงงบประมำณ 
-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 
เทศบำลต ำบลป่ำก่อด ำ จ ำนวน 1 อัตรำ  
จ ำนวน 12 เดือน ตำมต ำแหน่ง ดังนี้ 
-พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ  
ต ำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนพัฒนำชุมชน จ ำนวน 1 อัตรำ  
-เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคล 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
-เป็นไปตำมหนังสือ ที ่มท 0808.2/ว 4657  
ลงวันที่ 30 มิถุนำยน 2565 (ส ำนักปลัด) 

      

   เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง จ ำนวน 24,000 บำท 

      

  

ค ำชี้แจงงบประมำณ-เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพิ่มค่ำครองชีพ
ชั่วครำวประจ ำปีของพนักงำนจ้ำงเทศบำลต ำบลป่ำก่อด ำ
จ ำนวน 1 อัตรำ จ ำนวน 12 เดือน ตำมต ำแหน่ง ดังนี้-
พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ ต ำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนพัฒนำ
ชุมชน จ ำนวน 1 อัตรำ -เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติระเบียบ
บริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542-เป็นไปตำม
หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลง
วันที่ 30 มิถุนำยน 2565 (ส ำนักปลัด) 

      

แผนงานเคหะและชุมชน 
 งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 110,000 บาท 
  งบด าเนินงาน รวม 110,000 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 110,000 บาท 
   รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร       
    โครงกำรปรับพ้ืนที่บ่อขยะเทศบำลต ำบลป่ำก่อด ำ จ ำนวน 100,000 บำท 

      

  

ค ำชี้แจงงประมำณ  
-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรปรับพื้นที่บ่อขยะ 
เทศบำลต ำบลป่ำก่อด ำ เช่น ค่ำวัสดุอุปกรณ์  
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ค่ำจ้ำงรถตัก และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
-เป็นไปตำมหนังสือ ที ่มท 0808.2/ว 4657  
ลงวันที่ 30 มิถุนำยน 2565 
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
หน้ำที่ 82 ล ำดับที่ 9 (กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

   
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบ
รำยจ่ำยอื่น ๆ 

      

    โครงกำรจัดกำรขยะแบบบูรณำกำร เทศบำลต ำบลป่ำก่อด ำ จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  

ค ำชี้แจงงประมำณ  
-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรจัดกำรขยะ 
แบบบูรณำกำร เทศบำลต ำบลป่ำก่อด ำ 
เช่น ค่ำวัสดุอุปกรณ์  ค่ำตอบแทนวิทยำกร 
ค่ำอำหำร อำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม  
และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
-เป็นไปตำมหนังสือ ที ่มท 0808.2/ว 4657  
ลงวันที่ 30 มิถุนำยน 2565 
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
หน้ำที่ 79 ล ำดับที่ 4 (กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

      

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 65,000 บาท 
  งบด าเนินงาน รวม 15,000 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 15,000 บาท 

   
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบ
รำยจ่ำยอื่น ๆ 

      

    โครงกำรพัฒนำศักยภำพกลุ่มพัฒนำสตรีเทศบำลต ำบลป่ำก่อด ำ จ ำนวน 5,000 บำท 

      

  

ค ำชี้แจงงบประมำณ 
-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรพัฒนำศักยภำพ 
กลุ่มพัฒนำสตรีเทศบำลต ำบลป่ำก่อด ำ เช่น ค่ำตอบ 
แทนวิทยำกร ค่ำวัสดุ อุปกรณ ์ค่ำอำหำรและเครื่องดื่ม  
และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำย 
ในกำรฝึกอบรมและกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่ 
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  
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แก้ไข ครั้งที่ 3 หน้ำที่ 1  ล ำดับที่ 2 
-เป็นไปตำมหนังสือ ที ่มท 0808.2/ว 4657  
ลงวันที่ 30 มิถุนำยน 2565 (ส ำนักปลัด) 

    โครงกำรพัฒนำศักยภำพผู้สูงอำยุเทศบำลต ำบลป่ำก่อด ำ จ ำนวน 5,000 บำท 

      

  

ค ำชี้แจงงบประมำณ 
-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรพัฒนำศักยภำพ 
ผู้สูงอำยุเทศบำลต ำบลป่ำก่อด ำ เช่น ค่ำตอบแทนวิทยำกร  
ค่ำวัสดุ อุปกรณ์ ค่ำอำหำรและเครื่องดื่ม และค่ำใช้จ่ำย 
อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำย 
ในกำรฝึกอบรมและกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่ 
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  
หน้ำที่ 41 ล ำดับที่ 11 
-เป็นไปตำมหนังสือ ที ่มท 0808.2/ว 4657  
ลงวันที่ 30 มิถุนำยน 2565 (ส ำนักปลัด) 

      

    โครงกำรศูนย์บริกำรผู้พิกำรเทศบำลต ำบลป่ำก่อด ำ จ ำนวน 5,000 บำท 

      

  

ค ำชี้แจงงบประมำณ 
-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรศูนย์บริกำร 
ผู้พิกำรเทศบำลต ำบลป่ำก่อด ำ เช่น ค่ำตอบแทนวิทยำกร  
ค่ำวัสดุ อุปกรณ์ ค่ำอำหำรและเครื่องดื่ม และค่ำใช้จ่ำย 
อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำย 
ในกำรฝึกอบรมและกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่ 
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  
หน้ำที่ 41 ล ำดับที่ 13 
-เป็นไปตำมหนังสือ ที ่มท 0808.2/ว 4657  
ลงวันที่ 30 มิถุนำยน 2565 (ส ำนักปลัด) 

      

  งบเงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท 
   เงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท 
   เงินอุดหนุนองค์กรประชำชน       
    โครงกำรสนับสนุนกลุ่มอำชีพ หมู่ที่ 10 (กลุ่มแปรรูปอำหำร) จ ำนวน 20,000 บำท 
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-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรสนับสนุน 
กลุ่มอำชีพ หมู่ที่ 10 (กลุ่มแปรรูปอำหำร) 
(อุดหนุนหมู่บ้ำน) 
-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินอุดหนุน 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  
หน้ำที่ 44 ล ำดับที่ 34 (งำนพัฒนำชุมชน/ส ำนักปลัด) 

      

    
โครงกำรสนับสนุนกลุ่มอำชีพ หมู่ที่ 3 (กลุ่มสัมมำชีพดอนจั่น       
เบเกอรี่) 

จ ำนวน 15,000 บำท 

      

  

ค ำชี้แจงงบประมำณ 
-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรสนับสนุน 
กลุ่มอำชีพ หมู่ที่ 3 (กลุ่มสัมมำชีพดอนจั่นเบเกอรี่) 
(อุดหนุนหมู่บ้ำน) 
-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินอุดหนุน 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  
หน้ำที่ 45 ล ำดับที่ 39 (งำนพัฒนำชุมชน/ส ำนักปลัด) 

      

    โครงกำรสนับสนุนกลุ่มอำชีพ หมู่ที่ 9 (กลุ่มหมูฝอย) จ ำนวน 15,000 บำท 

      

  

ค ำชี้แจงงบประมำณ 
-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรสนับสนุน 
กลุ่มอำชีพ หมู่ที่ 9 (กลุ่มหมูฝอย) 
(อุดหนุนหมู่บ้ำน) 
-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินอุดหนุน 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  
แก้ไข ครั้งที่ 3 หน้ำที่ 1 ล ำดับที่ 1  
(งำนพัฒนำชุมชน/ส ำนักปลัด) 

      

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
 งานกีฬาและนันทนาการ รวม 130,000 บาท 
  งบด าเนินงาน รวม 130,000 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 130,000 บาท 
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รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบ
รำยจ่ำยอื่น ๆ 

      

    โครงกำรแข่งขันกีฬำชุมชนเทศบำลต ำบลป่ำก่อด ำ จ ำนวน 100,000 บำท 

      

  

ค ำชี้แจงงบประมำณ 
-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรแข่งขันกีฬำ 
ชุมชนเทศบำลต ำบลป่ำก่อด ำ และกำรแข่งขันกีฬำ 
เชื่อมควำมสำมัคคีระหว่ำงชุมชนประเภทประชำชน  
เยำวชนผู้สูงอำยุ และกีฬำต่อต้ำนยำเสพติด เช่น  
ค่ำตอบแทนกรรมกำร ค่ำวัสดุอุปกรณ์ อำหำรและ 
เครื่องดื่ม ค่ำพิธีเปิด-ปิด ค่ำโล่หรือถ้วยรำงวัล 
และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง ฯลฯ 
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำร 
เบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน กำรจัดกำรแข่งขัน 
กีฬำและกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2559 
-เป็นไปตำมหนังสือ ที ่มท 0808.2/ว 4657  
ลงวันที่ 30 มิถุนำยน 2565 
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
 หน้ำที่ 56 ล ำดับที่ 2 (กองกำรศึกษำ) 

      

    โครงกำรแข่งขันกีฬำสีสัมพันธ์ จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  

ค ำชี้แจงงบประมำณ 
-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรแข่งขันกีฬำ 
สีสัมพันธ์โรงเรียนเทศบำล 1  (ป่ำก่อด ำ) ,ศพด.  
และโรงเรียนผู้สูงอำยุเทศบำลต ำบลป่ำก่อด ำ เช่น  
ค่ำตอบแทนกรรมกำร ค่ำวัสดุอุปกรณ์  
อำหำรและเครื่องดื่ม ค่ำพิธีเปิด-ปิด ค่ำโล่หรือ 
ถ้วยรำงวัล และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง ฯลฯ 
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำร 
เบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน กำรจัดกำรแข่งขัน 
กีฬำและกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2559 
-เป็นไปตำมหนังสือ ที ่มท 0808.2/ว 4657  
ลงวันที่ 30 มิถุนำยน 2565 
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-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
หน้ำที่ 56 ล ำดับที่ 4 (กองกำรศึกษำ) 

    โครงกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำนักเรียน อปท. จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  

ค ำชี้แจงงบประมำณ 
-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรส่งนักกีฬำ 
เข้ำร่วมแข่งขันกีฬำนักเรียน อปท. เช่น ค่ำวัสดุอุปกรณ์ 
ค่ำจ้ำงครูฝึกสอน ค่ำเบี้ยเลี้ยง ค่ำพำหนะ 
และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง ฯลฯ 
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วย 
กำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน กำรจัดกำร 
แข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขัน 
กีฬำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2559 
-เป็นไปตำมหนังสือ ที ่มท 0808.2/ว 4657  
ลงวันที่ 30 มิถุนำยน 2565 
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
หน้ำที่ 56 ล ำดับที่ 4 (กองกำรศึกษำ) 

      

    โครงกำรหนึ่งพันเหงื่อที่ไหล เพ่ือใครหลำยคน จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  

ค ำชี้แจงงบประมำณ 
-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรหนึ่งพันเหงื่อที่ไหล  
เพ่ือใครหลำยคน เช่น ค่ำตอบแทนกรรมกำร  
ค่ำวัสดุอุปกรณ์ อำหำรและเครื่องดื่ม ค่ำพิธีเปิด-ปิด  
ค่ำโล่หรือถ้วยรำงวัล และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง ฯลฯ 
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำร 
เบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน กำรจัดกำรแข่งขัน 
กีฬำและกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2559 
-เป็นไปตำมหนังสือ ที ่มท 0808.2/ว 4657  
ลงวันที่ 30 มิถุนำยน 2565 
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 หน้ำที่ 4 ล ำดับที่ 2 (กองกำรศึกษำ) 

      

 งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 220,500 บาท 
  งบด าเนินงาน รวม 130,000 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 130,000 บาท 
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รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบ
รำยจ่ำยอื่น ๆ 

      

    โครงกำรจัดงำนหล่อเทียน แห่เทียนเข้ำพรรษำ จ ำนวน 15,000 บำท 

      

  

ค ำชี้แจงงบประมำณ 
-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรจัดงำน 
หล่อเทียน แห่เทียนเข้ำพรรษำ โดยมีค่ำใช้จ่ำย
ประกอบด้วย  
ค่ำรับรองผู้มำร่วมงำน และผู้มำร่วมประกอบกิจกรรม 
ตำมวัตถุประสงค์ ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับสถำนที่  ค่ำใช้จ่ำย 
ในกำรประกวดหรือแข่งขัน ค่ำจ้ำงเหมำจัดนิทรรศกำร  
ค่ำมหรสพ กำรแสดง และค่ำใช้จ่ำยในกำรโฆษณำ 
ประชำสัมพันธ์งำน ค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ที่จ ำเป็นเกี่ยวข้อง 
ในกำรจัดงำน 
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำร 
เบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำ 
และกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2559 
-เป็นไปตำมหนังสือ ที ่มท 0808.2/ว 4657  
ลงวันที่ 30 มิถุนำยน 2565 
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
หน้ำที่ 53 ล ำดับที่ 3 (กองกำรศึกษำ) 

      

    โครงกำรตักบำตรเทโวโรหณะ จ ำนวน 20,000 บำท 

      

  

ค ำชี้แจงงบประมำณ 
-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำร 
ตักบำตรเทโวโรหณะ โดยมีค่ำใช้จ่ำยประกอบด้วย  
ค่ำรับรองผู้มำร่วมงำน และผู้มำร่วมประกอบกิจกรรม 
ตำมวัตถุประสงค์ ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับสถำนที่   
ค่ำใช้จ่ำยในกำรประกวดหรือแข่งขัน ค่ำจ้ำงเหมำ 
จัดนิทรรศกำร ค่ำมหรสพ กำรแสดง และค่ำใช้จ่ำย 
ในกำรโฆษณำประชำสัมพันธ์งำน ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่จ ำ 
เป็นเกี่ยวข้องในกำรจัดงำน 
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิก 
จ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและ 
กำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำขององค์กรปกครอง 
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ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2559 
-เป็นไปตำมหนังสือ ที ่มท 0808.2/ว 4657  
ลงวันที่ 30 มิถุนำยน 2565 
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
หน้ำที่ 55 ล ำดับที่ 12 (กองกำรศึกษำ) 

    
โครงกำรตักบำตรและรดน้ ำด ำหัวผู้สูงอำยุตำมประเพณีวัน
สงกรำนต์ 

จ ำนวน 50,000 บำท 

      

  

ค ำชี้แจงงบประมำณ 
-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรตักบำต 
และรดน้ ำด ำหัวผู้สูงอำยุตำมประเพณีวันสงกรำนต์  
โดยมีค่ำใช้จ่ำยประกอบด้วย ค่ำรับรองผู้มำร่วมงำน  
และผู้มำร่วมประกอบกิจกรรมตำมวัตถุประสงค์  
ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับสถำนที่ ค่ำใช้จ่ำยในกำรประกวดหรือ 
แข่งขัน ค่ำจ้ำงเหมำจัดนิทรรศกำร ค่ำมหรสพ กำรแสดง  
และค่ำใช้จ่ำยในกำรโฆษณำประชำสัมพันธ์งำน ค่ำใช้จ่ำย
อ่ืนๆ  
ที่จ ำเป็นเกี่ยวข้องในกำรจัดงำน 
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำย 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่ง 
นักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2559 
-เป็นไปตำมหนังสือ ที ่มท 0808.2/ว 4657  
ลงวันที่ 30 มิถุนำยน 2565 
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
หน้ำที่ 55 ล ำดับที่ 11 (กองกำรศึกษำ) 

      

    โครงกำรธรรมะกับชีวิต ตักบำตรวันขึ้นปีใหม่ จ ำนวน 20,000 บำท 

      

  

ค ำชี้แจงงบประมำณ 
-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำร 
ธรรมะกับชีวิต ตักบำตวันขึ้นปีใหม่ โดยมีค่ำใช้จ่ำย 
ประกอบด้วย ค่ำรับรองผู้มำร่วมงำน และผู้มำร่วม 
ประกอบกิจกรรมตำมวัตถุประสงค์ ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับ 
สถำนที่ ค่ำใช้จ่ำยในกำรประกวดหรือแข่งขัน ค่ำจ้ำงเหมำ 
จัดนิทรรศกำร ค่ำมหรสพ กำรแสดง และค่ำใช้จ่ำยในกำร 
โฆษณำประชำสัมพันธ์งำน ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่จ ำเป็นเกี่ยว 
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ข้องในกำรจัดงำน 
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำย 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่ง 
นักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น  พ.ศ. 2559 
-เป็นไปตำมหนังสือ ที ่มท 0808.2/ว 4657  
ลงวันที่ 30 มิถุนำยน 2565 
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
หน้ำที่ 54 ล ำดับที่ 5 (กองกำรศึกษำ) 

    
โครงกำรอบรมคุณธรรม จริยธรรม ส ำหรับโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรมบุญเรืองวิทยำ 

จ ำนวน 25,000 บำท 

      

  

ค ำชี้แจงงบประมำณ 
-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรอบรม 
คุณธรรมจริยธรรม ส ำหรับโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
บุญเรืองวิทยำ โดยมีค่ำใช้จ่ำยประกอบด้วย  
ค่ำตอบแทนวิทยำกำร  ค่ำวัสดุ อุปกรณ์ ค่ำอำหำร 
และเครื่องดื่ม ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่จ ำเป็นเกี่ยวข้องส ำหรับ 
โครงกำร ฯลฯ 
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้ 
จ่ำยในกำรฝึกอบรมและกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรม 
ของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำร 
เบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำ 
และกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2559 
-เป็นไปตำมหนังสือ ที ่มท 0808.2/ว 4657  
ลงวันที่ 30 มิถุนำยน 2565 
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
 หน้ำที่  55  ล ำดับที่ 13 (กองกำรศึกษำ) 

      

  งบเงินอุดหนุน รวม 90,500 บาท 
   เงินอุดหนุน รวม 90,500 บาท 
   เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร       

    
โครงกำรจัดกิจกรรมงำนพ่อขุนเม็งรำยมหำรำช และงำนกำชำด
จังหวัดเชียงรำย 

จ ำนวน 31,000 บำท 
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ค ำชี้แจงงบประมำณ 
-เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนที่ท ำกำรปกครองอ ำเภอแม่ลำว 
ตำมโครงกำรจัดกิจกรรมงำนพ่อขุนเม็งรำยมหำรำช 
และงำนกำชำดจังหวัดเชียงรำย 
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินอุดหนุน 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม 
-เป็นไปตำมหนังสือ ที ่มท 0808.2/ว 4657  
ลงวันที่ 30 มิถุนำยน 2565 
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
หน้ำที่ 30 ล ำดับที่ 22 (กองกำรศึกษำ) 

      

    โครงกำรประเพณีนมัสกำรและสรงน้ ำพระธำตุดอยตุง จ ำนวน 2,500 บำท 

      

  

ค ำชี้แจงงบประมำณ 
-เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนที่ท ำกำรปกครองอ ำเภอแม่ลำว 
ตำมโครงกำรประเพณีนมัสกำรและสรงน้ ำพระธำตุดอยตุง 
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินอุดหนุน 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม 
-เป็นไปตำมหนังสือ ที ่มท 0808.2/ว 4657  
ลงวันที่ 30 มิถุนำยน 2565 
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
หน้ำที่ 29  ล ำดับที่ 18 (กองกำรศึกษำ) 

      

    
โครงกำรประเพณีนมัสกำรและสรงน้ ำพระธำตุดอยตุง อุดหนุน
ส ำนักงำนวัฒนธรรมจังหวัดเชียงรำย 

จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  

ค ำชี้แจงงบประมำณ-เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนส ำนักงำน
วัฒนธรรมจังหวัดเชียงรำยตำมโครงกำรประเพณีนมัสกำร
และสรงน้ ำพระธำตุดอยตุง อุดหนุนส ำนักงำนวัฒนธรรม
จังหวัดเชียงรำย-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำ
ด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2559 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม-เป็นไปตำม
หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลง
วันที่ 30 มิถุนำยน 2565-เป็นไปตำมแผนพัฒนำ
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)หน้ำที่ 54  ล ำดับที่ 9 (กอง
กำรศึกษำ) 
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    โครงกำรสืบสำนวัฒนธรรมและประเพณีสงกรำนต์ (ปี๋ใหม่เมือง) จ ำนวน 7,000 บำท 

      

  

ค ำชี้แจงงบประมำณ 
-เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนที่ท ำกำรปกครอง 
อ ำเภอแม่ลำวตำมโครงกำรสืบสำนวัฒนธรรม 
และประเพณีสงกรำนต์ (ปี๋ใหม่เมือง) 
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วย 
เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
-เป็นไปตำมหนังสือ ที ่มท 0808.2/ว 4657  
ลงวันที่ 30 มิถุนำยน 2565 
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
หน้ำที่  30  ล ำดับที่  20 (กองกำรศึกษำ) 

      

   เงินอุดหนุนองค์กรประชำชน       

    
โครงกำรสนับสนุนประเพณีสรงน้ ำพระธำตุ หมู่ที่ 7 บ้ำนปำก
กอง 

จ ำนวน 15,000 บำท 

      

  

ค ำชี้แจงงบประมำณ 
-เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนโครงกำรสนับสนุน 
ประเพณีสรงน้ ำพระธำตุ หมู่ 7บ้ำนปำกกอง 
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำ 
ด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.2559 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
-เป็นไปตำมหนังสือ ที ่มท 0808.2/ว 4657  
ลงวันที่ 30 มิถุนำยน 2565 
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
หน้ำที่ 54 ล ำดับที่ 7 (กองกำรศึกษำ) 

      

   เงินอุดหนุนขององค์กรศำสนำ       
    โครงกำรบรรพชำสำมเณรภำคฤดูร้อน จ ำนวน 25,000 บำท 

      

  

ค ำชี้แจงงบประมำณ 
-เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนวัดบุญเรือง  
ตำมโครงกำรบรรพชำสำมเณรฤดูร้อน 
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำ 
ด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.2559 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
-เป็นไปตำมหนังสือ ที ่มท 0808.2/ว 4657  
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ลงวันที่ 30 มิถุนำยน 2565 
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
หน้ำที่ 54 ล ำดับที่ 6 (กองกำรศึกษำ) 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 2,489,060 บาท 
  งบบุคลากร รวม 1,750,560 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,750,560 บาท 
   เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น จ ำนวน 896,160 บำท 

      

  

ค ำชี้แจงงบประมำณ   
-เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนพนักงำนเทศบำลประจ ำปี 
และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ ำปี ของพนักงำน 
ส่วนท้องถิ่น จ ำนวน 2 อัตรำ  
จ ำนวน 12 เดือน ตำมต ำแหน่ง  ดังนี้ 
-ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง จ ำนวน 1 อัตรำ 
-หัวหน้ำฝ่ำยแบบแผนและก่อสร้ำง จ ำนวน 1 อัตรำ 
-เป็นไปตำมกรอบอัตรำก ำลังของแผนอัตรำก ำลัง 3 ปี  
(พ.ศ. 2564 - 2566)  ของเทศบำลต ำบลป่ำก่อด ำ 
-เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำน 
บุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
-เป็นไปตำมหนังสือ ที ่มท 0808.2/ว 4657  
ลงวันที่ 30 มิถุนำยน 2565  (กองช่ำง) 

      

   เงินประจ ำต ำแหน่ง จ ำนวน 60,000 บำท 

      

  

ค ำชี้แจงงบประมำณ   
-เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่งผู้บริหำรที่มีฐำนะ 
และหน้ำที่ในกำรบริหำรงำนต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรกอง 
หรือหัวหน้ำส่วนรำชกำรที่มีฐำนะเป็นกองของเทศบำล 
ต ำบลป่ำก่อด ำ จ ำนวน 2 อัตรำ ตำมต ำแหน่ง ดังนี้ 
-ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง อัตรำเดือนละ 3,500 บำท   
จ ำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 42,000 บำท 
-หัวหน้ำฝ่ำยแบบแผนและก่อสร้ำง อัตรำเดือน
ละ 1,500 บำท   
จ ำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 18,000 บำท 
-เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคล 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
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-เป็นไปตำมหนังสือ ที ่มท 0808.2/ว 4657  
ลงวันที่ 30 มิถุนำยน 2565 (กองช่ำง) 

   ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง จ ำนวน 734,400 บำท 

      

  

ค ำชี้แจงงบประมำณ   
-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำงเงินปรับปรุง 
ค่ำตอบแทน ของพนักงำนจ้ำงเทศบำลต ำบลป่ำก่อด ำ  
จ ำนวน 5 อัตรำ ดังนี้  
-พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ  
ต ำแหน่ง ผู้ช่วยนำยช่ำงไฟฟ้ำ  จ ำนวน 1 อัตรำ 
-พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ  
ต ำแหน่ง ผู้ช่วยนำยช่ำงโยธำ จ ำนวน 1 อัตรำ 
-พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ 
ต ำแหน่ง พนักงำนขับรถยนต์  จ ำนวน 1 อัตรำ 
-พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ 
ต ำแหน่ง พนักงำนขับเครื่องจักรกลขนำดกลำง   
จ ำนวน 1 อัตรำ 
-พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ 
ต ำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนธุรกำร  จ ำนวน 1 อัตรำ 
-เป็นไปตำมกรอบอัตรำก ำลังของแผนอัตรำก ำลัง 3 ปี  
(พ.ศ. 2564 - 2566)  ของเทศบำลต ำบลป่ำก่อด ำ 
-เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำน 
บุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
-เป็นไปตำมหนังสือ ที ่มท 0808.2/ว 4657  
ลงวันที่ 30 มิถุนำยน 2565 (กองช่ำง) 

      

      
  

       

   เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง จ ำนวน 60,000 บำท 

      

  

ค ำชี้แจงงบประมำณ   
-เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมกำรครองชีพชั่วครำวประจ ำปี 
ของพนักงำนจ้ำงเทศบำลต ำบลป่ำก่อด ำ  
จ ำนวน 3 อัตรำ ดังนี้ 
-พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ  
ต ำแหน่ง ผู้ช่วยนำยช่ำงโยธำ จ ำนวน 1 อัตรำ 
-พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ 
ต ำแหน่ง พนักงำนขับรถยนต์  จ ำนวน 1 อัตรำ 
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-พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ 
ต ำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนธุรกำร  จ ำนวน 1 อัตรำ 
-เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคล 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
-เป็นไปตำมหนังสือ ที ่มท 0808.2/ว 4657  
ลงวันที่ 30 มิถุนำยน 2565 (กองช่ำง) 

  งบด าเนินงาน รวม 708,500 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 118,000 บาท 

   
ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

จ ำนวน 30,000 บำท 

      

  

ค ำชี้แจงงบประมำณ 
-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ 
ค่ำตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมกำรต่ำงๆ ที่ได้รับ 
แต่งตั้งตำมกฎหมำย ค่ำสมนำคุณกรรมกำรสอบคัดเลือกฯ   
เงินรำงวัล ฯลฯ 
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรก ำหนด 
เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็น 
เงินรำงวัลประจ ำปีแก่พนักงำนส่วนท้องถิ่นฯ พ.ศ.2557 
-เป็นไปตำมหนังสือ ที ่มท 0808.2/ว 4657  
ลงวันที่ 30 มิถุนำยน 2565 (กองช่ำง) 

      

   ค่ำเช่ำบ้ำน จ ำนวน 72,000 บำท 

      

  

ค ำชี้แจงงบประมำณ 
-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำน เช่ำซื้อบ้ำน พนักงำนเทศบำล  
ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตำมระเบียบฯ  
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำเช่ำบ้ำน 
ของข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม  
(ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2551 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2559 
แก้เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 
-เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ 
ว 5862 ลงวันที่ 12 ตุลำคม 2559 เรื่องหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรเก่ียวกับกำรเบิกจ่ำยเงินค่ำเช่ำบ้ำนของข้ำรำชกำร
ส่วนท้องถิ่นหรือหนังสือสั่งกำรต่ำง ๆ ที่เก่ียวข้อง  
-เป็นไปตำมหนังสือ ที ่มท 0808.2/ว 4657  
ลงวันที่ 30 มิถุนำยน 2565 (กองช่ำง) 
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   เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร       
    เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรข้ำรำชกำร/พนักงำน/ลูกจ้ำงประจ ำ จ ำนวน 16,000 บำท 

      

  

ค ำชี้แจงงบประมำณ 
-เพ่ือจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรของพนักงำน 
เทศบำลเทศบำลต ำบลป่ำก่อด ำ และผู้มีสิทธิ์เบิกจ่ำย 
ตำมสิทธิที่ควรจะได้รับ  
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วย 
เงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำบุตรของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2563  
-เป็นไปตำมหนังสือกรมบัญชีกลำง ด่วนที่สุด  
ที ่กค. 0422.3/ว 257 ลงวันที่ 28 มิถุนำยน 2559   
เรื่อง ประเภทและอัตรำเงินบ ำรุงกำรศึกษำและค่ำเล่ำ
เรียน   
-เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย  
ที ่มท 0809.3/ว 1013   ลงวนัที่ 18 กุมภำพันธ์ 2559   
เรื่อง กำรเบิกเงิน สวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำบุตร   
-เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย  
ที ่มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9 สิงหำคม 2559  
เรื่อง ประเภทและอัตรำเงินบ ำรุงกำรศึกษำและค่ำเล่ำ 
เรียน หรือหนังสือสั่งกำรต่ำง ๆ ที่เก่ียวข้อง 
-เป็นไปตำมหนังสือ ที ่มท 0808.2/ว 4657  
ลงวันที่ 30 มิถุนำยน 2565 (กองช่ำง) 

      

      
  

       

   ค่าใช้สอย รวม 336,000 บาท 
   รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร       
    ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรบุคคลภำยนอก จ ำนวน 216,000 บำท 

      

  

ค ำชี้แจงงบประมำณ 
-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำเอกชนที่เป็นนิติบุคคล หรือบุคคล 
ธรรมดำด ำเนินงำนโครงกำรหรือเพ่ือเสริมกำรปฏิบัติงำน
ตำมหน้ำที่ปกติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและไม่มี
ต ำแหน่งพนักงำนส่วนท้องถิ่นลูกจ้ำงหรือพนักงำนจ้ำงของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติงำน ซึ่งเป็นโครงกำรใหม่
หรือมีต ำแหน่งพนักงำนส่วนท้องถิ่นลูกจ้ำงหรือพนักงำนจ้ำง
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ที่ปฏิบัติงำนนั้น แต่ไม่สำมำรถปฏิบัติงำนให้แล้วเสร็จตำม
เวลำที่ก ำหนดเนื่องจำกปริมำณงำนมำกหรือมีต ำแหน่ง
พนักงำนส่วนท้องถิ่นลูกจ้ำงหรือพนักงำนจ้ำงปฏิบัติงำน
ต่อมำต ำแหน่งว่ำงหรือถูกยุบเลิกต ำแหน่ง ฯลฯ 
-เป็นไปตำมหนังสือ ที ่มท 0808.2/ว.4044 ลงวันที่  
10 กรกฎำคม 2563   
-เป็นไปตำมหนังสือ ที ่มท 0808.2/ว 4657  
ลงวันที่ 30 มิถุนำยน 2565 (กองช่ำง) 

    ค่ำจ้ำงเหมำให้ได้มำซึ่งบริกำรอ่ืนๆ จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  

ค ำชี้แจงงบประมำณ 
-เพ่ือจ่ำยเป็นจ้ำงเหมำอ่ืนๆ เช่น ค่ำเย็บเล่มหรือเข้ำปก
หนังสือ  
ค่ำจ้ำงเหมำโฆษณำและเผยแพร่ ข่ำวสำรทำง
วิทยุกระจำยเสียงโทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์
ต่ำงๆ ค่ำจ้ำงเหมำก ำจัดปลวก  
ค่ำจ้ำงเหมำก ำจัดสิ่งปฏิกูล ค่ำซักฟอก ค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ   
ค่ำประกันภัย รถยนต์ส่วนกลำง รถจักรยำนยนต์  
ค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ ฯลฯ 
-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยจ้ำงเหมำอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งซึ่งไม่ใช่ 
เป็นกำรประกอบดัดแปลงต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้ำง 
อย่ำงหนึ่งอย่ำงใดและอยู่ในควำมรับผิดชอบขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น จ้ำงเหมำเครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำ  
เครื่องขยำยเสียงส ำหรับขบวนแห่  ตลอดจนจ้ำงเหมำอ่ืนๆ 
-เป็นไปตำมหนังสือ ที ่มท 0808.2/ว 4657  
ลงวันที่ 30 มิถุนำยน 2565 (กองช่ำง) 

      

   
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบ
รำยจ่ำยอื่น ๆ 

      

    โครงกำรตำมพระรำชเสำวณีย์ จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  

ค ำชี้แจงงบประมำณ 
-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำร 
ตำมพระรำชเสำวณีย์ โดยมีค่ำใช้จ่ำยประกอบ 
ด้วย ค่ำรับรองผู้ที่ได้รับเชิญมำร่วมงำน และผู้มำร่วม  
ประกอบกิจกรรม ตำมวัตถุประสงค์ ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับ 
สถำนที่ ค่ำอำหำร อำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ค่ำวัสดุ  

      



~ 116 ~ 
 

อุปกรณ์  ค่ำตอบแทนวิทยำกร ป้ำยประชำสัมพันธ์ 
โครงกำร และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง ฯลฯ 
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำย 
ในกำรจัดงำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและส่งนักกีฬำ 
เข้ำร่วมกำรแข่งขันของ อปท. พ.ศ. 2559 
-เป็นไปตำมหนังสือ ที ่มท 0808.2/ว 4657  
ลงวันที่ 30 มิถุนำยน 2565 
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
 หน้ำที่ 165 ล ำดับที่ 512 (กองช่ำง) 

   ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม จ ำนวน 100,000 บำท 

      

  

ค ำชี้แจงงบประมำณ 
-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมทรัพย์สิน วัสดุ  
ครุภัณฑ์ต่ำงๆ ของกองช่ำง เทศบำลต ำบลป่ำก่อด ำ  
ที่ช ำรุดเสียหำยจ ำเป็นต้องท ำกำรบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม
ให้ 
อยู่ในสภำพที่ดีสำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ  
เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ โต๊ะเก้ำอ้ี พัดลม  
เครื่องปรับอำกำศ รถยนต์ส่วนกลำง ฯลฯ 
-เป็นไปตำมหนังสือ ที ่มท 0808.2/ว 4657  
ลงวันที่ 30 มิถุนำยน 2565 (กองช่ำง) 

      

   ค่าวัสดุ รวม 237,500 บาท 
   วัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  

ค ำชี้แจงงบประมำณ 
 - เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำวัสดุส ำนักงำน ประเภทวัสดุคงทน  
วัสดุสิ้นเปลืองรวมถึงรำยจ่ำยเพ่ือประกอบ ดัดแปลง 
ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รำยจ่ำยเพื่อจัดหำสิ่งของที่ 
ใช้ในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินให้สำมำรถใช้ 
งำนได้ตำมปกติ รำยจ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ   
เช่น ค่ำขนส่ง ค่ำภำษี ค่ำประกันภัย ค่ำติดตั้ง เป็นต้น  
อำทิเช่น หนังสือ กระดำษ ปำกกำ ลวดเย็บกระดำษ  
กำว แฟ้ม เครื่องคิดเลขขนำดเล็ก เครื่องเจำะกระดำษ 
ขนำดเล็ก ที่เย็บกระดำษขนำดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก  
กรรไกร เก้ำอ้ีพลำสติก ตรำยำง ที่ถูพ้ืน ตะแกรงวำง 
เอกสำร น้ ำดื่มส ำหรับบริกำรประชำชน ฯลฯ 
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-เป็นไปตำมหนังสือที่ มท 0808.2/ว1095  
ลงวันที่ 28 พฤษภำคม  2564 
-เป็นไปตำมหนังสือ ที ่มท 0808.2/ว 4657  
ลงวันที่ 30 มิถุนำยน 2565 (กองช่ำง) 

   วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ จ ำนวน 30,000 บำท 

      

  

ค ำชี้แจงงบประมำณ 
 - เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ   
ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ 
ประกอบและอะไหล่ รวมถึงรำยจ่ำยเพ่ือประกอบ   
ดัดแปลง  ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ  รำยจ่ำยเพื่อ 
จัดหำสิ่งของที่ใช้ในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สิน  
ให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ รำยจ่ำยที่ต้องช ำระ 
พร้อมกับค่ำวัสดุ เช่น ค่ำขนส่ง ค่ำภำษี ค่ำประกันภัย   
ค่ำติดตั้ง เป็นต้น อำทิเช่น ไมโครโฟน ขำตั้งไมโครโฟน  
หัวแร้งไฟฟ้ำ เครื่องวัดกระแสไฟฟ้ำ เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้ำ  
มำตรส ำหรับตรวจวงจรไฟฟ้ำ เครื่องประจุไฟ โคมไฟ  
โทรโข่ง ไม้ชักฟิวส์ ไมค์ลอยพร้อมเครื่องส่ง สัญญำณ  
ฟิวส์ เทปพันสำยไฟฟ้ำ ฯลฯ 
- เป็นไปตำมหนังสือที่ มท 0808.2/ว1095  
ลงวันที่ 28 พฤษภำคม  2564 
- เป็นไปตำมหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 4657  
ลงวันที่ 30 มิถุนำยน 2565 (กองช่ำง) 

      

   วัสดุก่อสร้ำง จ ำนวน 50,000 บำท 

      

  

ค ำชี้แจงงบประมำณ 
- เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำวัสดุก่อสร้ำง  
ประเภทวัสดุคงทน  วัสดุสิ้นเปลือง  
วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึง 
รำยจ่ำยเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม 
หรือปรับปรุงวัสดุ รำยจ่ำยเพื่อจัดหำสิ่ง 
ของที่ใช้ในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สิน 
ให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ รำยจ่ำยที่ต้อง 
ช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ เช่น ค่ำขนส่ง ค่ำภำษี   
ค่ำประกันภัย  ค่ำติดตั้ง เป็นต้น อำทิเช่น ไม้ต่ำงๆ   
ค้อน ปูนซีเมนต์ โลหะ เหล็กเส้น กระเบื้อง ฯลฯ  
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 - เป็นไปตำมหนังสือที่ มท 0808.2/ว1095 
 ลงวันที่ 28 พฤษภำคม  2564 
 - เป็นไปตำมหนังสือ ที ่มท 0808.2/ว 4657  
ลงวันที่ 30 มิถุนำยน 2565 (กองช่ำง) 

   วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  

ค ำชี้แจงงบประมำณ 
-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง  
ประเภทวัสดุคงทน  วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ 
ประกอบและอะไหล่ รวมถึงรำยจ่ำยเพ่ือประกอบ   
ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุง วัสดุ รำยจ่ำยเพื่อ 
จัดหำสิ่งของที่ใช้ในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สิน 
ให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ รำยจ่ำยที่ต้องช ำระ 
พร้อมกับค่ำวัสดุ  เช่น ค่ำขนส่ง  ค่ำภำษี  ค่ำประกันภัย   
ค่ำติดตั้ง เป็นต้น อำทิเช่น  ไขควง ประแจ แม่แรง  
กุญแจปำกตำย กุญแจเลื่อน คีมล็อค ล็อคเกียร์  
ล็อคคลัตช์ ล็อคพวงมำลัย ฯลฯ 
-เป็นไปตำมหนังสือที่ มท 0808.2/ว1095  
ลงวันที่ 28 พฤษภำคม  2564 
-เป็นไปตำมหนังสือ ที ่มท 0808.2/ว 4657  
ลงวันที่ 30 มิถุนำยน 2565 (กองช่ำง) 

      

   วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ ำนวน 120,000 บำท 

      

  

ค ำชี้แจงงบประมำณ 
- เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
วัสดุสิ้นเปลือง รำยจ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ  
เช่น ค่ำขนส่ง ค่ำ ภำษ ีค่ำประกันภัย ค่ำติดตั้ง   
อำทิเช่น แก๊สหุงต้ม น้ ำมันเชื้อเพลิง น้ ำมันดีเซล  
น้ ำมันเบนซิน น้ ำมันหล่อลื่น น้ ำมันเกียร์ น้ ำมันก๊ำด ฯลฯ 
- เป็นไปตำมหนังสือที่ มท 0808.2/ว1095  
ลงวันที่ 28 พฤษภำคม  2564 
- เป็นไปตำมหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 4657  
ลงวันที่ 30 มิถุนำยน 2565 (กองช่ำง) 

      

   วัสดุโฆษณำและเผยแพร่ จ ำนวน 2,500 บำท 

      

  

ค ำชี้แจงงบประมำณ 
-เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำวัสดุโฆษณำและเผยแพร่  
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ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรำยจ่ำย 
เพ่ือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ    
รำยจ่ำยเพื่อจัดหำสิ่งของที่ใช้ในกำรซ่อมแซมบ ำรุง 
รักษำทรัพย์สินให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ รำยจ่ำย 
ที่ต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุเช่น  ค่ำขนส่ง ค่ำภำษี    
ค่ำประกันภัย ค่ำติดตั้ง อำทิเช่น ขำตั้งกล้อง ขำตั้งเขียน
ภำพ  เลนส์ซูม ป้ำยประชำสัมพันธ์ กระเป๋ำใส่กล้องถ่ำยรูป  
พู่กัน สี กระดำษเขียนโพสเตอร์ ฟิล์ม แมมโมรี่กำร์ด แถบ
บันทึกเสียงหรือภำพ (ภำพยนต์,วีดีโอเทป, แผ่นซีดี)  
เอกสำรเผยแพร่ผลกำรด ำเนินงำน ฯลฯ 
-เป็นไปตำมหนังสือที่ มท 0808.2/ว1095 
 ลงวันที่ 28 พฤษภำคม  2564 
-เป็นไปตำมหนังสือ ที ่มท 0808.2/ว 4657  
ลงวันที่ 30 มิถุนำยน 2565 (กองช่ำง) 

   วัสดุเครื่องแต่งกำย จ ำนวน 5,000 บำท 

      

  

ค ำชี้แจงงบประมำณ 
-เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำวัสดุเครื่องแต่งกำย ประเภทวัสดุคงทน  
วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรำยจ่ำยเพ่ือประกอบ ดัดแปลง  
ต่อเติม หรือ ปรับปรุงวัสดุ รำยจ่ำยเพื่อจัดหำสิ่งของที่ 
ใช้ในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินให้สำมำรถ 
ใช้งำนได้ตำมปกติ รำยจ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกับ 
ค่ำวัสดุ  เช่น ค่ำขนส่ง  ค่ำภำษ ีค่ำประกันภัย ค่ำติดตั้ง   
อำทิเช่น เครื่องแบบ/ชุดปฏิบัติงำน เสื้อ กำงเกง ผ้ำ  
เครื่องหมำยต่ำงๆ ถุงเท้ำ/ถุงมือ รองเท้ำ เข็มขัด หมวก   
ผ้ำผูกคอ เสื้อสะท้อนแสง เสื้อชูชีพ ฯลฯ 
-เป็นไปตำมหนังสือที่ มท 0808.2/ว1095  
ลงวันที่ 28 พฤษภำคม  2564 
-เป็นไปตำมหนังสือ ที ่มท 0808.2/ว 4657  
ลงวันที่ 30 มิถุนำยน 2565 (กองช่ำง) 

      

   วัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  

ค ำชี้แจงงบประมำณ 
-เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทวัสดุคงทน  
วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึง  
รำยจ่ำยเพื่อประกอบ  ดัดแปลง  ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ   
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รำยจ่ำยเพื่อจัดหำสิ่งของที่ใช้ในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำ 
ทรัพย์สินให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ รำยจ่ำยที่ต้องช ำระ 
พร้อมกับค่ำวัสดุ เช่น ค่ำขนส่ง ค่ำภำษี ค่ำประกันภัย   
ค่ำติดตั้ง อำทิเช่น แผ่นหรือจำนบันทึกข้อมูล  
อุปกรณ์บันทึกข้อมูล (Diskette, Floppy Disk, 
Removable Disk, Compact Disc, Digital Video  
Disc,Flash Drive) เทปบันทึกข้อมูล (Reel Magnetic  
Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัวพิมพ์หรือ 
แถบพิมพ์ส ำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก 
ส ำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดำษต่อเนื่อง  
สำยเคเบิล หน่วยประมวลผล ฮำร์ดดิสก์ไดร์ฟ  
ซีดีรอมไดร์ฟ แผ่นกรองแสง แผงแป้นอักขระ  
หรือแป้นพิมพ์ (Key Board) เมนบอร์ด (Main Board)  
เมมโมรี่ซิป  (Memory Chip) เช่น RAM คัตซีทฟีดเตอร์  
(Cut  Sheet Feeder) ฯลฯ 
-เป็นไปตำมหนังสือที่ มท 0808.2/ว1095  
ลงวันที่ 28 พฤษภำคม  2564 
-เป็นไปตำมหนังสือ ที ่มท 0808.2/ว 4657  
ลงวันที่ 30 มิถุนำยน 2565 (กองช่ำง) 

      
  

       

   ค่าสาธารณูปโภค รวม 17,000 บาท 
   ค่ำไฟฟ้ำ จ ำนวน 5,000 บำท 

      

  

ค ำชี้แจงงบประมำณ 
- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำไฟฟ้ำในที่สำธำรณะที่ใช้กระแสไฟฟ้ำเกิน  
10 เปอร์เซ็นต์ ค่ำไฟฟ้ำเครื่องเสียงไร้สำย  
- เป็นไปตำมหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 4657  
ลงวันที่ 30 มิถุนำยน 2565 (กองช่ำง) 

      

   ค่ำบริกำรโทรศัพท์ จ ำนวน 12,000 บำท 

      

  

ค ำชี้แจงงบประมำณ 
- เพ่ือจ่ำยเป็น ค่ำโทรศัพท์ ค่ำโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
และรวมถึงค่ำใช้จ่ำยเพื่อให้มำซึ่งบริกำรดังกล่ำว  
และค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นเก่ียวกับ กำรใช้บริกำร 
 เช่น กำรเช่ำเครื่อง ค่ำเช่ำเลขหมำยโทรศัพท์ ฯลฯ  
ของเทศบำลต ำบลป่ำก่อด ำ 
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- เป็นไปตำมหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 4657  
ลงวันที่ 30 มิถุนำยน 2565 (กองช่ำง) 

  งบลงทุน รวม 30,000 บาท 
   ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 30,000 บาท 
   ค่ำปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง       
    ค่ำปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง จ ำนวน 30,000 บำท 

      

  

ค ำชี้แจงงบประมำณ 
-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำปรับปรุงระบบระบำยน้ ำ 
ระบบไฟฟ้ำ กำรปรับปรุงสะพำน กำรปรับปรุงฝำย  
กำรปรับปรุงบ่อน้ ำบำดำล กำรปรับปรุงแหล่งน้ ำสำธำรณะ  
กำรขุดลอกคลอง กำรปรับปรุงอำคำร เช่น บิวท์อิน (Built-
in), กั้นห้องที่มีสภำพมั่นคง ฯลฯ 
-เป็นไปตำมหนังสือ ที ่มท 0808.2/ว 4657  
ลงวันที่ 30 มิถุนำยน 2565 (กองช่ำง) 

      

 งานก่อสร้าง รวม 5,463,000 บาท 
  งบลงทุน รวม 5,463,000 บาท 
   ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 5,463,000 บาท 
   ค่ำก่อสร้ำงสิ่งสำธำรณูปกำร       

    
โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. ซอย 1 (แยก 2) หมู่ที่ 2 ต ำบลป่ำ
ก่อด ำ 

จ ำนวน 473,000 บำท 

      

  

ค ำชี้แจงงบประมำณ 
-เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรก่อสร้ำงถนน คสล.  
ซอย 1 (แยก 2) หมู่ที่ 2 ต.ป่ำก่อด ำ อ.แม่ลำว  
จ.เชียงรำย ขนำดกว้ำง 4.00 ม. หนำ 0.15 ม.  
ระยะทำงรวม 180.00 ม. พร้อมทำงเชื่อม หรือให้ได้ 
พ้ืนที่ไม่น้อยกว่ำ 724.00 ตร.ม.  
(ตำมแบบแปลนเทศบำลต ำบลป่ำก่อด ำ) 
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  
เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 หน้ำที่ 5 ล ำดับที่ 1 (กองช่ำง) 

      

    
โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. ซอย 1/12 หมู่ที่ 10 ต ำบลป่ำก่อ
ด ำ 

จ ำนวน 380,000 บำท 

      

  

ค ำชี้แจงงบประมำณ 
-เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรก่อสร้ำงถนน  
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คสล. ซอย 1/12 หมู่ที ่10 ต.ป่ำก่อด ำ อ.แม่ลำว  
จ.เชียงรำย ขนำดกว้ำง 4.00 ม. หนำ 0.15 ม.  
ระยะทำงรวม 150.00 ม. หรือให้ได้พ้ืนที่ไม่น้อย 
กว่ำ 600.00 ตร.ม. 
(ตำมแบบแปลนเทศบำลต ำบลป่ำก่อด ำ) 
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  
เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 หน้ำที่ 5 ล ำดับที่ 2 (กองช่ำง) 

    โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. ซอย 2/1 หมู่ที่ 12 ต ำบลป่ำก่อด ำ จ ำนวน 407,000 บำท 

      

  

ค ำชี้แจงงบประมำณ 
-เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรก่อสร้ำงถนน คสล.  
ซอย 2/1 หมู่ที่ 12 ต.ป่ำก่อด ำ อ.แม่ลำว จ.เชียงรำย  
ขนำดกว้ำง 4.00 ม. หนำ 0.15 ม. ระยะทำงรวม  
158.00 ม. หรือให้ได้พ้ืนที่ไม่น้อยกว่ำ 632.00 ตร.ม. 
(ตำมแบบแปลนเทศบำลต ำบลป่ำก่อด ำ) 
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  
เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 หน้ำที่ 5 ล ำดับที่ 3 (กองช่ำง) 

      

    
โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. ซอยข้ำงสถำนีใบยำ หมู่ที่ 9 ต ำบล
ป่ำก่อด ำ 

จ ำนวน 419,000 บำท 

      

  

ค ำชี้แจงงบประมำณ 
-เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. 
ซอยข้ำงสถำนีใบยำ หมู่ที่ 9 ต.ป่ำก่อด ำ อ.แม่ลำว  
จ.เชียงรำย ขนำดกว้ำง 4.00 ม. หนำ 0.15 ม.  
ระยะทำงรวม 150.00 ม.พร้อมทำงเชื่อม  
หรือให้ได้พ้ืนที่ไม่น้อยกว่ำ 604.00 ตร.ม. 
(ตำมแบบแปลนเทศบำลต ำบลป่ำก่อด ำ) 
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  
เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 หน้ำที่ 5 ล ำดับที่ 4 (กองช่ำง) 

      

    โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. ซอยใหม่ หมู่ที่ 12 ต ำบลป่ำก่อด ำ จ ำนวน 100,000 บำท 

      

  

ค ำชี้แจงงบประมำณ 
-เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรก่อสร้ำงถนน คสล.  
ซอยใหม่ หมู่ที่ 12 ต.ป่ำก่อด ำ อ.แม่ลำว จ.เชียงรำย  
ขนำดกว้ำง 4.00 ม. หนำ 0.15 ม. ระยะทำงรวม  
40.00 ม. หรือให้ได้พ้ืนที่ไม่น้อยกว่ำ 160.00 ตร.ม. 
(ตำมแบบแปลนเทศบำลต ำบลป่ำก่อด ำ) 
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-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  
เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 หน้ำที่ 6 ล ำดับที่ 5 (กองช่ำง) 

    
โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. เลียบคลองชลประทำนเชื่อมถนน
สำยหลัก หมู่ที่ 12 ต ำบลป่ำก่อด ำ 

จ ำนวน 100,000 บำท 

      

  

ค ำชี้แจงงบประมำณ 
-เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรก่อสร้ำงถนน  
คสล. เลียบคลองชลประทำนเชื่อมถนนสำยหลัก  
หมู่ที่ 12 ต.ป่ำก่อด ำ อ.แม่ลำว จ.เชียงรำย  
ขนำดกว้ำง 6.00 ม. หนำ 0.15 ม. ระยะทำงรวม  
24.50 ม. พร้อมทำงเชื่อม หรือให้ได้พ้ืนที่ไม่น้อย 
กว่ำ 150.00 ตร.ม 
(ตำมแบบแปลนเทศบำลต ำบลป่ำก่อด ำ) 
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  
เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 หน้ำที่ 6 ล ำดับที่ 6 (กองช่ำง) 

      

    
โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ คสล. และวำงท่อระบำยน้ ำ 
คสล. พร้อมบ่อพัก ซอย 8 หมู่ที่ 3 ต ำบลจอมหมอกแก้ว 

จ ำนวน 400,000 บำท 

      

  

ค ำชี้แจงงบประมำณ 
-เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ  
คสล. ขนำดกว้ำง 0.30 ม. และวำงท่อระบำยน้ ำ คสล.  
ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง 0.30 ม. ซอย 8 หมู่ที่ 3  
ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลำว จ.เชียงรำย ระยะทำง 
รวม 95.00 ม. (ตำมแบบแปลนเทศบำลต ำบลป่ำก่อด ำ) 
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  
เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 หน้ำที่ 6 ล ำดับที่ 7 (กองช่ำง) 

      

    
โครงกำรก่อสร้ำงลำนอเนกประสงค์ ศำลำประชำธิปไตย หมู่ที่ 
12 (ฝั่งตะวันออก) ต ำบลป่ำก่อด ำ 

จ ำนวน 100,000 บำท 

      

  

ค ำชี้แจงงบประมำณ 
-เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรก่อสร้ำงลำน 
อเนกประสงค์ ศำลำประชำธิปไตย หมู่ที ่12  
(ฝั่งตะวันออก) ต.ป่ำก่อด ำ อ.แม่ลำว จ.เชียงรำย  
ขนำดกว้ำง 11.00 ม. ยำว 22.00 ม. หนำ 0.10 ม.  
หรือให้ได้พ้ืนที่ไม่น้อยกว่ำ 242.00 ตร.ม. 
(ตำมแบบแปลนเทศบำลต ำบลป่ำก่อด ำ) 
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-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  
เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 หน้ำที่ 6 ล ำดับที่ 8 (กองช่ำง) 

    
โครงกำรก่อสร้ำงหลังคำอเนกประสงค์ ฌำปนสถำน 1 หมู่ที่ 9 
ต ำบลป่ำก่อด ำ 

จ ำนวน 400,000 บำท 

      

  

ค ำชี้แจงงบประมำณ 
-เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรก่อสร้ำงหลังคำ 
อเนกประสงค์ ฌำปนสถำน 1 หมู่ที ่9 ต.ป่ำก่อด ำ  
อ.แม่ลำว จ.เชียงรำย ขนำดกว้ำง 10.00 ม.  
ยำว 15.00 ม. จ ำนวน 1 หลัง 
(ตำมแบบแปลนเทศบำลต ำบลป่ำก่อด ำ) 
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  
เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 หน้ำที่ 6 ล ำดับที่ 9 (กองช่ำง) 

      

    
โครงกำรก่อสร้ำงหลังคำอเนกประสงค์ ฌำปนสถำน 2 หมู่ที่ 7 
ต ำบลป่ำก่อด ำ 

จ ำนวน 450,000 บำท 

      

  

ค ำชี้แจงงบประมำณ 
-เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรก่อสร้ำงหลัง 
คำอเนกประสงค์ ฌำปนสถำน 2 หมู่ที ่7  
ต.ป่ำก่อด ำ อ.แม่ลำว จ.เชียงรำย จ ำนวน 1 หลัง 
(ตำมแบบแปลนเทศบำลต ำบลป่ำก่อด ำ) 
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  
เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 หน้ำที่ 7 ล ำดับที่ 10 (กองช่ำง) 

      

    
โครงกำรขยำยทำงเดินรอบหลงน้ ำลัด พร้อมทำงเชื่อม หมู่ที่ 9 
ต ำบลป่ำก่อด ำ 

จ ำนวน 293,000 บำท 

      

  

ค ำชี้แจงงบประมำณ 
-เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรขยำยทำงเดิน 
รอบหลงน้ ำลัด พร้อมทำงเชื่อม ขนำดหนำ 0.10 ม. หมู่ที ่9  
ต.ป่ำก่อด ำ อ.แม่ลำว จ.เชียงรำย พ้ืนที่รวม 
ไม่น้อยกว่ำ 416.00 ตร.ม. 
(ตำมแบบแปลนเทศบำลต ำบลป่ำก่อด ำ) 
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  
เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 หน้ำที่ 7 ล ำดับที่ 11 (กองช่ำง) 

      

    
โครงกำรปรับปรุงห้องน้ ำ ฌำปนสถำน 2 หมู่ที่ 7 ต ำบลป่ำก่อ
ด ำ 

จ ำนวน 100,000 บำท 
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ค ำชี้แจงงบประมำณ 
-เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรปรับปรุงห้องน้ ำ  
ฌำปนสถำน 2 หมู่ที ่7 ต.ป่ำก่อด ำ อ.แม่ลำว  
จ.เชียงรำย จ ำนวน 2 หลัง 
(ตำมแบบแปลนเทศบำลต ำบลป่ำก่อด ำ) 
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  
เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 หน้ำที่ 7 ล ำดับที่ 12 (กองช่ำง) 

      

    
โครงกำรปรับปรุงอำคำรศูนย์ อปพร. สตส. หมู่ที่ 9 ต ำบลป่ำก่อ
ด ำ 

จ ำนวน 500,000 บำท 

      

  

ค ำชี้แจงงบประมำณ 
-เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรปรับปรุงอำคำร 
ศูนย ์อปพร. สตส. หมู่ที่ 9 ต.ป่ำก่อด ำ อ.แม่ลำว  
จ.เชียงรำย จ ำนวน 1 หลัง 
(ตำมแบบแปลนเทศบำลต ำบลป่ำก่อด ำ) 
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  
เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 หน้ำที่ 7 ล ำดับที่ 13 (กองช่ำง) 

      

    
โครงกำรรื้อถอนโรงจอดรถ หน้ำโรงเรียนเทศบำล 1 (ป่ำก่อด ำ) 
กว้ำง 10 ม. ยำว 24 ม. 

จ ำนวน 20,000 บำท 

      

  

ค ำชี้แจงงบประมำณ 
-เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรรื้อถอน 
โรงจอดรถ หน้ำโรงเรียนเทศบำล 1 (ป่ำก่อด ำ) 
กว้ำง 10 ม. ยำว 24 ม. 
(ตำมแบบแปลนเทศบำลต ำบลป่ำก่อด ำ) 
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  
หน้ำที่ 88 ล ำดับที่ 22 (กองช่ำง) 

      

    

โครงกำรวำงท่อระบำยน้ ำ คสล. พร้อมบ่อพักน้ ำและถมดินหลัง
ท่อขยำยไหล่ทำง ซอยกองทรำย เชื่อม ซอย 12 หมู่ที่ 7 ต ำบล
ป่ำก่อด ำ 

จ ำนวน 700,000 บำท 

      

  

ค ำชี้แจงงบประมำณ 
-เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรวำงท่อระบำย 
น้ ำ คสล. ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง 1.00 ม. พร้อมบ่อ 
พักน้ ำและถมดินหลังท่อขยำยไหล่ทำง ซอยกอง 
ทรำย เชื่อม ซอย 12 หมู่ที ่7 ต.ป่ำก่อด ำ อ.แม่ลำว  
จ.เชียงรำย ระยะทำงรวม 104.00 ม. 
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(ตำมแบบแปลนเทศบำลต ำบลป่ำก่อด ำ) 
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  
เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 หน้ำที่ 7 ล ำดับที่ 14 (กองช่ำง) 

   ค่ำก่อสร้ำงสิ่งสำธำรณูปโภค       

    
โครงกำรติดตั้งไฟส่องสว่ำงพลังงำนแสงอำทิตย์ ภำยในเขตพ้ืนที่
เทศบำลต ำบลป่ำก่อด ำ 

จ ำนวน 175,000 บำท 

      

  

ค ำชี้แจงงบประมำณ 
-เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรติดตั้งไฟส่องสว่ำง 
พลังงำนแสงอำทิตย์ ภำยในเขตพ้ืนที่เทศบำลต ำบล 
ป่ำก่อด ำ (ตำมแบบแปลนเทศบำลต ำบลป่ำก่อด ำ) 
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  
เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 หน้ำที่ 8 ล ำดับที่ 15 (กองช่ำง) 

      

    
โครงกำรปรับปรุงระบบประปำหมู่บ้ำน หมู่ที่ 8 (ฝั่งตะวันออก)  
ต ำบลป่ำก่อด ำ 

จ ำนวน 446,000 บำท 

      

  

ค ำชี้แจงงบประมำณ 
-เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรปรับปรุงระบบ 
ประปำหมู่บ้ำน หมู่ที่ 8 (ฝั่งตะวันออก) ต.ป่ำก่อด ำ 
 อ.แม่ลำว จ.เชียงรำย จ ำนวน 1 แห่ง 
(ตำมแบบแปลนเทศบำลต ำบลป่ำก่อด ำ) 
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  
เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 หน้ำที่ 8 ล ำดับที่ 16 (กองช่ำง) 

      

 

นายกเทศมนตรี  เรียนประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า ตามที่น าเสนอร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖6 เรียบร้อยแล้ว ผู้บริหารจึงเสนอต่อสภาเทศบาล
ต าบลป่าก่อด า พิจารณาตามระเบียบต่อไป 

ประธานสภา  ขอบคุณคณะผู้บริหาร ได้น าเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖6 สู่สภาเทศบาลในขั้นรับหลักการล าดับต่อไป สมาชิกสภาท่านใดสงสัยเรื่องใดหรือ

จะอภิปรายในหัวข้อไหน เกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖6 

ตามท่ีคณะผู้บริหารได้น าเสนอต่อสภาเทศบาล ขอเรียนเชิญครับ  

นายกิตติพัทธ์ฯ  เรียนประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน คณะผู้บริหาร กระผมนายกิตติพัทธ์  
เอ่ียมพร้อม สมาชิกสภาเขต 2 ผมขออภิปรายให้ความเห็นต่อที่ประชุม ในกรณีร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖6 ตามที่ผมได้ดูรายละเอียดที่ได้น าเสนอในส่วนของงบประมาณ
หลายๆ ส่วน ในเบื้องต้นในภาพรวมของปีที่ผ่านมาอยู่ที่  55,000,000 บาท ปีนี้งบประมาณ 
60,000,000 บาท เปรียบเทียบจากปีที่ผ่านมาอยู่ที่ 9.10% ในการจัดสรรงบประมาณนั้นกับปี- 
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นายกิตติพัทธ์ฯ  ที่ผ่านมาถือว่ายอมรับได้ ในส่วนของกองช่างนั้นอยู่ที่ 10%  ของการจัดสรรถือว่ายอมรับ
ได้ ตามที่ท่านรองสมชายได้น าเสนอรายละเอียดการกระจายงบประมาณถือว่าประชาชนได้ประโยชน์ของ
การจัดสรรงบประมาณ ทุกส่วนมีความส าคัญต่อสภาพชีวิตของประชาชน การพัฒนาพ้ืนที่การลงทุนใน
พ้ืนที่ในเขตเทศบาลเรื่องของโครงสร้างพ้ืนฐานความเห็นของผมการจัดสรรงบประมาณครั้งนี้ถือว่าพอใจเรา
มองความเป็นกลางหลายส่วนได้ประโยชน์ ชาวบ้านชุมชนทุกส่วนกลุ่มต่างๆ การตั้งเกณฑ์ไม่มากเกินไป ไม่
น้อยเกินไป ผมเห็นว่าสามารถรับหลักการได้ อยากน าเรียนเกี่ยวกับโครงการวางท่อระบายน้ า คสล. พร้อม
บ่อพักน้ าและถมดินหลังท่อขยายไหล่ทาง ซอยกองทราย เชื่อม ซอย 12 หมู่ที่  7 ต าบลป่าก่อด า 
งบประมาณ 700,000 บาท ดูรายละเอียดจากแบบแปลนการคิดค่าของเสาเข็ม ขนาด 6 เหลี่ยม 6 นิ้ว 
ไม่ได้คิดเรื่องเสาเข็มไว้ เงื่อนไขมีข้อก าหนดว่าผู้รับจ้างจะต้องทดสอบการรับน้ าหนักของดินไม่น้อยกว่า 8 
ตัน/ตารางเมตร ก าหนดตามเงื่อนไขของระบบวิศวกรรม หากมีการก่อสร้างจริงๆจะเกิดปัญหาขึ้นหรือไม่
เพราะว่าเรายังไม่รู้ แต่การประมาณการไม่ได้มีรายละเอียดในส่วนนี้เวลาก่อสร้างต้องมีการตอกเสาเข็มขึ้น
จะอยู่ในวงเงินงบประมาณ 700,000 บาทนี้หรือไม่ หากไม่มีการตอกเสาเข็มจะต้องตัดงบประมาณในส่วน
นี้ออกไปหรือไม่เป็นประเด็นอันหนึ่งที่น่าสนใจเพราะไม่มีรายละเอียดที่ชัดเจน จึงขอน าเรียนในที่ประชุมให้
ทราบจะมีการแก้ไขอย่างไรหากด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบพัสดุเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างถึง
ไม่ได้ระบุในแบบแปลนแต่จะต้องด าเนินการตามระเบียบ ผมเคยถูก สตง.ตรวจสอบในเรื่องนี้ ควรจะตั้งเป็น
ข้อสังเกตจะต้องด าเนินการแก้ไขเพ่ือให้ในอนาคตไม่ได้เกิดปัญหาของผู้รับผิดชอบ ผมจึงน าเรียนผ่านท่าน
ประธานสภาเพ่ือแจ้งให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องว่าจะต้องด าเนินการอย่างไร ประเด็นที่จะน าเรียนให้ความเห็นที่
ประชุมเพียงเท่านี ้ขอบคุณครับ  

ประธานสภา   ขอบคุณท่านกิตติพัทธ์ เอ่ียมพร้อม สมาชิกสภาเขต 2 ส าหรับประเด็นข้อสงสัย เป็นการ
อภิปรายในภาพรวม มีข้อคิดเห็นเพ่ิมเติมของโครงการวางท่อระบายน้ า คสล. พร้อมบ่อพักน้ าและถมดิน
หลังท่อขยายไหล่ทาง ซอยกองทราย เชื่อม ซอย 12 หมู่ที่ 7 ต าบลป่าก่อด า งบประมาณ 700,000 บาท 
เชิญฝ่ายบริหารหรือผู้อ านวยการกองช่าง ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ ตอบค าถามการที่สภาได้สอบถามมีข้อ
สงสัยเชิญครับ  

นายสมชายฯ   เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาทุกท่าน ขออนุญาตให้รายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกับร่าง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖6 ขอน าเสนอรายละเอียดตามที่ท่าน
สมาชิกสภาที่สอบถาม ในแบบแปลนต้องน าเรียนตรงๆเป็นการส าเนาแบบแปลนมาตรฐาน ขออนุญาตทุก
ท่านน ารายละเอียดของหน้า ปร.4 เป็นการก าหนดของ tor ของโครงการไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างพ้ืนฐาน
เพราะฉะนั้นในแบบแปลนเป็นการวางท่อของบ่อพักแต่ในเนื้องานจริงๆของ ปร.4  เป็นงานวางท่อระบาย
น้ าคอนกรีตเสริมเหล็กและรายละเอียด , งานบ่อพักรับน้ า ,งานวางท่อกลมคอนกรีต , งานดินถมขนาด
ขยายไหล่ทางและงานป้ายโครงการ จะเห็นได้ว่าการก าหนด tor  จะไม่มีรายละเอียดเกี่ยวกับการตอก
เสาเข็ม แจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบครับ ในส่วนของการน ารายละเอียดของแบบแปลนนั้นเป็นรูปแบบ
มาตรฐานของกระทรวงมหาดไทย หากมีการด าเนินการของโครงการจะปรับรายละเอียดของโครงการใน
พ้ืนที่จริง น าเรียนทุกท่านให้ทราบรายละเอียดให้ตรงกันครับ 

ประธานสภา   ขอบคุณฝ่ายบริหาร สมาชิกสภาท่านใดจะเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ 
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นายกิตติพัทธ์ฯ  ผมขอน าเรียนขอเสนอแนะเพ่ิมเติม จากที่ฟังจากท่านรองสมชายกล่าวมา ผมยังไม่ชัดเจน
เท่าไร เนื่องจากการท างานที่ผ่านมาผมถูกตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องการตอกเสาเข็มไม่มีการด าเนินการในการ
เรื่องนี้ ผมเข้าใจว่าเป็นแบบแปลนมาตรฐาน หากไม่มีกระบวนการตอกเสาเข็ม อาจจะมีหมายเหตุระบุใน
แบบแปลนเพ่ิมเติมก็ได้ ให้ก าหนดแบบแปลนว่าการด าเนินการไม่จ าเป็นต้องมีการตอกเสาเข็มเพราะดิน
สามารถรองรับได ้เป็นทางออกครับเพราะผมเคยท าแบบนี้ ผมเคยถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนที่กระทรวง
แรงงานเกี่ยวกับเรื่องเสาเข็ม ผมเคยคุมงานรายละเอียดต้องมีรายการประกอบแบบแปลนผมจึงอยากน า
เรียนสภาเทศบาลผ่านไปยังผู้เกี่ยวข้องว่างด้วยความเป็นห่วงว่าผมเคยท าอาชีพนี้มาก่อน หากมีการ
ร้องเรียนขึ้นประเด็นก็จะเกิดขึ้นมา หากไม่มีการร้องเรียนก็ไม่เป็นไรต้องตรวจสอบในรายละเอียดให้ดี
อาจจะมีปัญหาในส่วนของคณะกรรมการตรวจการจ้างหากมีการตรวจรับก็จะต้องรับผิดชอบด้วยเช่นกัน 
เป็นข้อแนะน าว่าให้ใส่หมายเหตุหรือเงื่อนไขถึงแม้ว่าจะเป็นแบบแปลนมาตรฐานก็ตาม เพ่ือป้องกันไว้ก่อน
ผมไม่มีอคติใด มีแต่ความเป็นห่วงเท่านั้น จึงเป็นประเด็นน าเสนอในที่ประชุมว่าสามารถด าเนินการแก้ไขได้
หรือไม่ น าเรียนเพียงเท่านี้  ขอบคุณครับ  

ประธานสภา   ขอบคุณท่านกิตติพัทธ์ เอ่ียมพร้อม สมาชิกสภาเขต 2  ที่ได้อภิปรายเพ่ิมเติมเกี่ยวกับ
ภาพรวม ด้วยอ านาจหน้าที่ของสภาดูในลักษณะของหมวดหมู่ตัวเลขการน าเสนอที่ถูกต้องรายละเอียดของ
งานการที่ท่านสมาชิกสภาที่กล่าวมา ตามโครงการที่กล่าวมางบประมาณ 700,000 บาท เป็นเรื่องของ        
1.บ่อพักน้ า  119,655.11 บาท 2.งานวางท่อกลมคอนกรีต  543,533.85 3. งานดินถมขยายทาง 
33,481.98 4.งานป้ายโครงการ 3,680.22 บาท รวม 700,351.17 บาท ซึ่งตามรายละเอียดไม่มีการ
แจ้งในเรื่องของการตอกเสาเข็ม เป็นหัวข้อที่ครบถ้วนตามวงเงินงบประมาณ เป็นการพิจารณารับหลักการ
ของสภาเทศบาล เป็นไปตามความถูกต้องกระบวนการการน าเสนอ แต่ในรายละเอียดของงานจะต้องระบุ
คุณสมบัติแต่ละอย่างเป็นการน าเสนอของกองช่าง เป็นการน าเสนอความถูกต้องของแต่ละโครงการสรุป
ออกมาเมื่อในแบบสรุปไม่มีการก าหนดการตอกเสาเข็มก็หมายถึงว่าไม่มีความเกี่ยวข้องว่าจะมีการเพ่ิมเติม
ข้อความหรือตัดลดเนื้องานเมื่อแบบรายการถูกต้องแล้ว จากประสบการณ์การท างานของท่านด้วยความ
เป็นห่วง แต่หากเรายึดในอ านาจของสภาเทศบาลในเรื่องของการรับหลักการ ดูจากการก าหนดงานที่ได้
น าเสนอ เกี่ยวกับตัวเลข ว่ามีความถูกต้องไม่น่าจะกังวลอะไร  หรือว่าผู้อ านวยการกองช่างชี้แจงเพ่ิมเติม 
เชิญครับ 

นายณัฎฐสิทธ์  เรียนประธานสภา สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร กระผมนายณัฎฐสิทธิ์  เครือวงค์ 
ผู้อ านวยการกองช่าง ชี้แจงเกี่ยวกับข้อสอบถามของสมาชิกสภาประเด็น  ขั้นตอนวิธีการก่อสร้างในการ
พิจารณาครั้งนี้พิจารณาเกี่ยวกับโครงการเพ่ือพิจารณา เมื่อด าเนินการก่อสร้าง ณ ปัจจุบันมี พรบ .จัดซื้อ         
จัดจ้าง ก่อนด าเนินการก่อสร้างผู้บริหารจะต้องแต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดรูปแบบและคณะก าหนดการ
ก าหนดราคากลางอีกชั้นหนึ่ง เป็นเหมือนกันท างาน 2 ครั้ง และจะด าเนินการใส่รายละเอียดอีกครั้งหนึ่ง 
เราจะด าเนินการตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง และขอขอบคุณ สมาชิกสภาที่เป็นห่วงครับ และผมจะน าข้อห่วงใย
น าไปปฏิบัติต่อไปครับขอบคุณครับ  

ประธานสภา   ผู้อ านวยการกองช่าง มีท่านอื่นประสงค์จะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ เชิญครับ 
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นายอาทิตยฯ์   เรียนประธานสภา สมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน และ
ผู้เข้าร่วมการประชุม กระผมนายอาทิตย์  ภิราษร สมาชิกสภาเขต 2 ผมอยากจะเสนอให้พิจารณาเกี่ยวกับ
บริหารทั่วไปอุตสาหกรรมและการโยธา หมวดค่าวัสดุ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เนื่องจากเทศบาลให้บริการ
ประชาชนในพ้ืนที่เขตเทศบาล เกี่ยวกับไฟส่องสว่าง ซึ่งเราได้ตั้งงบประมาณไว้ จ านวน 30,000 บาท จะ
ได้สอบถามไปยังกองช่างว่าเพียงพอหรือไม่ ผู้รับผิดชอบแจ้งว่างบประมาณจ านวนน้อยไม่เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงาน  และไฟส่องสว่างโซล่าเซลล์เพ่ิมขึ้นหลายจุด จึงอยากให้ฝ่ายผู้บริหารพิจารณาเพ่ิมงบประมาณ
ในส่วนนี้ให้มากข้ึนขอบคุณครับ 

ประธานสภา   เป็นการอภิปรายภาพรวมด้วยความเป็นห่วงในเรื่องของงบประมาณที่ไม่เพียงพอในการ
ปฏิบัติงาน ลักษณะการท างานของผู้บริหาร กรณีงบประมาณบางรายการไม่เพียงพอจะด าเนินการโอนเงิน
งบประมาณเพ่ิมเติมได้ซึ่งการด าเนินการจัดท าครั้งนี้ถือว่าจัดสรรได้ดี ได้รับการพิจารณาจากคณะผู้บริหาร
และหัวหน้าส่วนราชการว่างบประมาณที่ตั้งขึ้นไม่ได้มีการใช้จ่ายให้ครบ 100% เป็นการประมาณการ
คาดการณ์ ต้องมีการตั้งจ่ายไว้ก่อนเพ่ือให้สามารถเบิกจ่ายได้หากไม่เพียงพอสามารถโอนเพ่ิมได้   ซึ่งตอนนี้
วาระที่ 1 ขั้นรับหลักการนั้นจะเป็นการพิจารณายอดรวมทั้งหมด ไม่ได้ชี้ชัดทีละประเด็นคณะผู้บริหารและ
หัวหน้าส่วนราชการกลั่นกรองมาแล้ว ท่านอ่ืนประสงค์จะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ หากไม่มีการเสนอ
ความเห็นเป็นอย่างอ่ืน เกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖6          
ผมจะขอมติจากที่ประชุม สมาชิกสภาท่านใดเห็นควรรับหลักการในร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ. 2566  ขอรับรองโดยการยกมือพ้นเหนือศีรษะ  เชิญครับ 

มติที่ประชุม  - รับรอง  ๑0  เสียง , งดออกเสียง  ๑  คน (ประธานสภาฯ) , ลา 1 คน (นางดา ริมทอง) 

ที่ประชุม เห็นชอบรับหลักการแห่ง(ร่าง)เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พ.ศ. 2566 

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 15 ไม่
น้อยกว่า 24 ชั่วโมง คณะกรรมการจะรับค าแปรญัตติได้ก็ 3 วันท าการ หลังจากมีมติรับหลักการเรียบร้อย
แล้ว ผมเห็นว่าการด าเนินการดังกล่าวเพ่ือให้เกิดความเรียบร้อย และทันต่อการประชุมในครั้งต่อไป เห็น
ควรก าหนดวันรับค าแปรญัตติ ในวันที่ 1๖ – 1๘  สิงหาคม  2565  สมาชิกสภามีความเห็นเป็นอย่างอ่ืน
หรือไม่ เมื่อไม่มีสมาชิกสภาท่านใดเพ่ิมเติม ผมจะขอมติสมาชิกสภาท่านใดเห็นควรรับค าแปรญัตติ ของ
คณะกรรมการแปรญัตติ ในวันที่ 1๖ – 1๘  สิงหาคม  2565 ณ ห้องท างานสภาเทศบาล ขอรับรองโดย
การยกมือพ้นเหนือศีรษะ  เชิญครับ 
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มติที่ประชุม  - รับรอง  ๑0  เสียง , งดออกเสียง  ๑  คน (ประธานสภาฯ) , ลา 1 คน (นางดา ริมทอง) 

ที่ประชุม เห็นชอบให้คณะกรรมการแปรญัตติ รับค าแปรญัตติ ในวันที่ 1๖ – 1๘   สิงหาคม  
2565 ณ ห้องท างานสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า 

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  

เลขานุการสภา      จากมติสภาเทศบาลก าหนด ให้คณะกรรมการแปรญัตติ รับค าแปรญัตติ ในวันที่ 1๖ – 1
๘   สิงหาคม  2565 ณ ห้องท างานสภาเทศบาล จะมีการประชุมหลังจากรับค าแปรญัตติ ในวันที่ 1๖ – 1
๘   สิงหาคม  25645 ให้มีการประชุมในวันที่ 19  สิงหาคม  2565 เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม
สภาเทศบาล เพ่ือจะได้จัดท ารายงานการประชุมเสนอต่อประธานสภาต่อไป 

ประธานสภา     เมื่อประชุมสภาเรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการแปรญัตติจะได้ประชุมเกี่ยวกับการรับค าแปร
ญัตติ เกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พ.ศ. 2566 ที่จะน าเสนอรายงานการประชุม
เพ่ือการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕66 วาระที่ 2 ขั้นแปร
ญัตติ วาระที่ 3 ขั้นลงมติ โดยก าหนดรับค าแปรญัตติ ในวันที่ 1๖ – 1๘   สิงหาคม  2565 และประชุม
วันที่ 19  สิงหาคม  2565 เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล สมาชิกสภาท่านใดเห็นเป็นอย่าง
อ่ืนหรือไม่ หากไม่มีผมขอรับรองโดยการยกมือพ้นเหนือศีรษะ  เชิญครับ 

มติที่ประชุม  - รับรอง  ๑0  เสียง , งดออกเสียง  ๑  คน (ประธานสภาฯ) , ลา 1 คน (นางดา ริมทอง) 

ที่ประชุม เห็นชอบให้คณะกรรมการแปรญัตติ รับค าแปรญัตติ ในวันที่ 1๖ – 1๘   สิงหาคม  
2565 ณ ห้องท างานสภาเทศบาล และประชุมในวันที่ 19   สิงหาคม  2565 เวลา 
๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล 
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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 
22 สิงหาคม  2565 ยื่นต่อประธานสภาเทศบาลต่อไป เพ่ือถ่ายส าเนาแจกให้ในการประชุมครั้งต่อไปเรื่อง
การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕66 วาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ
วาระท่ี 3 ขั้นลงมติ  

ที่ประชุม รับทราบ ให้คณะกรรมการแปรญัตติ จัดส่งรายงานการประชุมของคณะกรรมการแปร
ญัตติยื่นต่อประธานสภาเทศบาล ในวันที่ 22   สิงหาคม  2565 

 

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 ถ้าท่ีประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเห็นด้วยกับค าแปรญัตติ หรือเห็น
ด้วยกับการ แก้ไขในข้อใดแล้ว ไม่ให้เสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติขอเปลี่ยนแปลงมตินั้นอีก ถ้าข้อความ
ในข้อใดที่ได้มีมติไปแล้วขัดแย้งกันหรือบกพร่องในสาระส าคัญ ที่ ประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติให้ส่ง ปัญหา
นั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม่ เฉพาะที่ขัดแย้งหรือบกพร่องก็ได้โดยไม่ให้มีการแปรญัตติใน
เรื่องใหม่ขึ้นอีก ในกรณีที่ มีมติส่งปัญหาไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม่ดังกล่าวแล้ว การ
พิจารณา เฉพาะข้อนั้นๆ เป็นอันระงับไว้ก่อน แต่ถ้าไม่เป็นการขัดข้องที่จะพิจารณาข้ออ่ืนๆ ต่อไป สภา
ท้องถิ่นอาจลงมติให้พิจารณาจนจบร่างข้อบัญญัติก็ได้ ถ้าข้อขัดแย้งหรือข้อบกพร่องตามวรรคสามเกิดขึ้นใน
การพิจารณารวดเดียว ที่ ประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติให้ด าเนินการตามความในวรรคสามก็ได้   เมื่อ
คณะกรรมการแปรญัตติได้ยื่นรายงานการพิจารณาข้อที่ได้ระงับไว้นั้นตาม วรรคสามแล้ว ให้ประธานสภา
ท้องถิ่นส่งรายงานนั้นให้แก่สมาชิกสภาท้องถิ่น ไม่น้อย กว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันนัดประชุม เว้นแต่กรณีต้อง
พิจารณาเป็นการด่วน ในการประชุมต่อวาระที่สอง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติ เฉพาะข้อที่ได้ระงับ ไว้
เท่านั้น   ข้อ ๕๒ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สาม ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ ประชุมสภาท้องถิ่น
จะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร ในการพิจารณาวาระนี้ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะ
ให้ตราเป็นข้อบัญญัต ิหรือไม ่ 
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ประธานสภา    เมื่อที่ประชุมสภาก าหนดให้คณะกรรมการแปรญัตติได้รับค าแปรญัตติ ในวันที่  16 -18 
สิงหาคม  2565 เป็นเวลา 3 วันท าการ คณะกรรมการแปรญัตตินัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ใน
วันที่ 19 สิงหาคม  2565 ทางคณะกรรมการแปรญัตติ ส่งรายกงานการประชุมให้ประธานสภาในวันที่   
22 สิงหาคม  2565 ดังนั้นจึงเห็นสมควรนัดวันประชุมในวาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ และวาระที่ 3             
ขั้นลงมติ ในวันจันทร์ ที ่29 สิงหาคม  2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า 
สมาชิกสภาท่านใดมีความเห็นเป็นอ่ืนหรือไม่ ตามก าหนดวันเวลาดังกล่าว เชิญครับ เมื่อไม่มีสมาชิกสภา
ท่านใดเพ่ิมเติม ผมจะขอมติจากสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า สมาชิกสภาท่านใดเห็นควรให้มีการประชุม
สภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2565 เพ่ือพิจารณาร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕66  วาระท่ี 2 ขั้นแปรญัตติ และวาระที่ 3 ขั้นลงมติ ใน
วันจันทร์ ที ่29 สิงหาคม  2565  ขอรับรองโดยการยกมือพ้นเหนือศีรษะ  เชิญครับ 

มติที่ประชุม  - รับรอง  ๑0  เสียง , งดออกเสียง  ๑  คน (ประธานสภาฯ) , ลา 1 คน (นางดา ริมทอง) 

ที่ประชุม เห็นชอบให้สภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า สมาชิกสภาเห็นควรให้มีการประชุมสภาเทศบาล
ต าบลป่าก่อด า สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2565 เพ่ือพิจารณาร่างเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕66 วาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ 
และวาระที่ 3 ขั้นลงมติ ในวันจันทร์ ที่ 29 สิงหาคม  2565  เวลา 09.30 น. ณ            
ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า 

ระเบียบวาระที่  4 เรื่อง  อ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

ประธานสภา     มีใครจะเพ่ิมเติมในเรื่องอ่ืนๆหรือไม่ เชิญครับ  
นายกิตติพัทธ์ฯ  เรียนประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน คณะผู้บริหาร กระผมนายกิตติพัทธ์  

เอ่ียมพร้อม สมาชิกสภาเขต 2 ผมมีความประสงค์เข้าร่วมโครงการอบรม "หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพ
ผู้บริหาร ประธานสภา และสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับการประชุมสภาท้องถิ่น การพ้น
จากต าแหน่ง การตรวจสอบและการชี้มูลของคณะกรรมการ ปปช. และกรณีศึกษาจากค าพิพากษาของศาล
ปกครอง" ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ขึ้น ในระหว่างวันที่ ๓ - ๕ กันยายน ๒๕๖๕ สถานที่ โรงแรม
เอ็ม บูทีค รีสอร์ท อ าเภอเมืองเชียงราย  

ประธานสภา     สภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า ส่งตัวแทนเข้าร่วมอบรมจ านวน 1 ท่าน คือท่านกิตติพัทธ์                     
เอ่ียมพร้อม สมาชิกสภาเขต 2 ท่านอ่ืนเพ่ิมเติมหรือไม่ เชิญครับ  

นายสมชายฯ  เรียนประธานสภา สมาชิกสภาทุกท่าน  ได้มีพนักงานเทศบาลโอนย้ายมาด ารงต าแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ ผมจะให้รายงานต่อสภาเทศบาลครับ  

นายชนะภัยฯ  เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด าทุกท่าน หัวหน้าส่วน
ราชการทุกท่าน ตลอดถึงผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน กระผมขออนุญาตแนะน าตัวอย่างเป็นทางการต่อ
สภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า กระผมนายชนะภัย หล้าเต๋จ๊ะ โอนย้ายมาด ารงต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 
โอนย้ายมาจากเทศบาลต าบลบ้านโป่ง อ าเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่  มาด ารงต าแหน่งตั้งแต่วันที่            
1 สิงหาคม  2565 ที่ผ่านมารู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับทุกท่าน ขอค าแนะน าจากทุกท่านใน
การปฎบัติงาน ขอบคุณครับ  

 




