
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลตําบลป่าป้อง
อําเภอ ดอยสะเก็ด   จังหวัดเชียงใหม่

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 32,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 8,858,840 บาท
งบบุคลากร รวม 5,726,140 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,624,640 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 695,520 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนของผู้บริหารท้องถิน ได้แก่
(1) นายกเทศมนตรีจํานวน  1  อัตรา ๆ เดือนละ  27,600  บาท เป็น
เงิน 331,200 บาท
(2) รองนายกเทศมนตรี  จํานวน  2  อัตรา ๆ เดือนละ 15,180  บาท เป็น
เงิน 364320 บาท
-เป็นไปตามระเบียบและหนังสือการ ดังนี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือนเงินค่าตอบแทนและ
ประโยชน์ตอบแทนอย่างอืนของนายกเทศมนตรี  รองนายก
เทศมนตรี  สมาชิกสภาเทศบาลทีดํารงตําแหน่งประธานสภา
เทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลทีดํารงตําแหน่งรองประธานสภา
เทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล  เลขานุการนายกเทศมนตรี  ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี และการจ่ายเงินค่าเบียประชุมกรรมการสภาเทศบาล  พ.ศ
. 2554  
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และ
ประโยชน์ตอบแทนอย่างอืนของนายกเทศมนตรี รองนายก
เทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา
เทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ทีปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่าย
ค่าเบียประชุมกรรมการสภาเทศบาล (ฉบับที 2) พ.ศ.2557 
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เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายกเทศมนตรีและรองนายก
เทศมนตรี ดังนี
(1) เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งของนายกเทศมนตรี จํานวน 1
 อัตรา ๆ เดือนละ 4,000 บาท เป็นเงิน 48,000 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนประจําแหน่งของรองนายกเทศมนตรี จํานวน  2
  อัตรา ๆ เดือนละ  3,000  บาท เป็นเงิน 72,000 บาท
-เป็นไปตามระเบียบและหนังสือการ ดังนี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือนเงินค่าตอบแทนและ
ประโยชน์ตอบแทนอย่างอืนของนายกเทศมนตรี  รองนายก
เทศมนตรี  สมาชิกสภาเทศบาลทีดํารงตําแหน่งประธานสภา
เทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลทีดํารงตําแหน่งรองประธานสภา
เทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล  เลขานุการนายกเทศมนตรี  ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี และการจ่ายเงินค่าเบียประชุมกรรมการสภาเทศบาล  พ.ศ
. 2554  
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และ
ประโยชน์ตอบแทนอย่างอืนของนายกเทศมนตรี รองนายก
เทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา
เทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ทีปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่าย
ค่าเบียประชุมกรรมการสภาเทศบาล (ฉบับที 2) พ.ศ.2557 

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี และรองนายก
เทศมนตรี ดังนี
(1) เงินค่าตอบแทนพิเศษของนายกเทศมนตรี จํานวน  1 อัตรา ๆ เดือน
ละ 4,000  บาท เป็นเงิน 48,000 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนพิเศษของรองนายกเทศมนตรีจํานวน  2  อัตรา ๆ
 เดือนละ  3,000  บาท เป็นเงิน 72,000 บาท
-เป็นไปตามระเบียบและหนังสือการ ดังนี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือนเงินค่าตอบแทนและ
ประโยชน์ตอบแทนอย่างอืนของนายกเทศมนตรี  รองนายก
เทศมนตรี  สมาชิกสภาเทศบาลทีดํารงตําแหน่งประธานสภา
เทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลทีดํารงตําแหน่งรองประธานสภา
เทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล  เลขานุการนายกเทศมนตรี  ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี และการจ่ายเงินค่าเบียประชุมกรรมการสภาเทศบาล  พ.ศ
. 2554  
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และ
ประโยชน์ตอบแทนอย่างอืนของนายกเทศมนตรี รองนายก
เทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา
เทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ทีปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่าย
ค่าเบียประชุมกรรมการสภาเทศบาล (ฉบับที 2) พ.ศ.2557 
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เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 198,720 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี ดังนี
(1) เงินค่าตอบแทนรายเดือนของเลขานุการนายกเทศมนตรี จํานวน 1
 อัตรา ๆ เดือนละ 9,660 บาท เป็นเงิน 115,920 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนทีปรึกษานายกเทศมนตรี  จํานวน  1  อัตรา ๆ เดือน
ละ 6,900 บาท เป็นเงิน 82,800 บาท
-เป็นไปตามระเบียบและหนังสือการ ดังนี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือนเงินค่าตอบแทนและ
ประโยชน์ตอบแทนอย่างอืนของนายกเทศมนตรี  รองนายก
เทศมนตรี  สมาชิกสภาเทศบาลทีดํารงตําแหน่งประธานสภา
เทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลทีดํารงตําแหน่งรองประธานสภา
เทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล  เลขานุการนายกเทศมนตรี  ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี และการจ่ายเงินค่าเบียประชุมกรรมการสภาเทศบาล  พ.ศ
. 2554  
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และ
ประโยชน์ตอบแทนอย่างอืนของนายกเทศมนตรี รองนายก
เทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา
เทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ทีปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่าย
ค่าเบียประชุมกรรมการสภาเทศบาล (ฉบับที 2) พ.ศ.2557 

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 1,490,400 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของสมาชิกสภาเทศบาลตําบลป่า
ป้อง ได้แก่
(1) เงินค่าตอบแทนรายเดือนของประธานสภาเทศบาล  จํานวน  1
 อัตรา  ๆ เดือนละ  15,180  บาท เป็นเงิน 182,160 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนของรองประธานสภาเทศบาล  จํานวน  1
  อัตรา ๆ เดือนละ  12,420  บาท เป็นเงิน 149,040 บาท
(3) เงินค่าตอนแทนสมาชิกสภาเทศบาลจํานวน  10  อัตรา ๆ เดือน
ละ  9,660  บาท เป็นเงิน 1,159,200 บาท 
-เป็นไปตามระเบียบและหนังสือการ ดังนี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือนเงินค่าตอบแทนและ
ประโยชน์ตอบแทนอย่างอืนของนายกเทศมนตรี  รองนายก
เทศมนตรี  สมาชิกสภาเทศบาลทีดํารงตําแหน่งประธานสภา
เทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลทีดํารงตําแหน่งรองประธานสภา
เทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล  เลขานุการนายกเทศมนตรี  ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี และการจ่ายเงินค่าเบียประชุมกรรมการสภาเทศบาล  พ.ศ
. 2554  
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และ
ประโยชน์ตอบแทนอย่างอืนของนายกเทศมนตรี รองนายก
เทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา
เทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ทีปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่าย
ค่าเบียประชุมกรรมการสภาเทศบาล (ฉบับที 2) พ.ศ.2557 
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,101,500 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,300,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงขันเงินเดือน ให้กับปลัดเทศบาล
ตําบล และพนักงานเทศบาล สังกัดสํานักปลัดเทศบาล ตําแหน่งและอัตรา
ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี  โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตาม
บัญชีเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิน และประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ เรือง หลักเกณฑ์เกียวกับอัตราเงินเดือนและวิธี
การจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอืน (ฉบับที 5) ลงวันที 3
 มีนาคม 2559 และทีแก้ไขเพิมเติมถึงปัจจุบัน 
(สํานักปลัดเทศบาล)

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 21,500 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงานเทศบาล สังกัดสํานักปลัด
เทศบาล  โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตามบัญชีเงินเดือน
พนักงานส่วนท้องถิน และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
เชียงใหม่ เรือง หลักเกณฑ์เกียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงิน
เดือน และประโยชน์ตอบแทนอืน (ฉบับที 5) ลงวันที 3 มีนาคม 2559
 และทีแก้ไขเพิมเติมถึงปัจจุบัน
(สํานักปลัดเทศบาล)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 90,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของพนักงานเทศบาลตําแหน่งประเภท
บริหารท้องถินและประเภทอํานวยการท้องถิน โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่
เกิน 12 เดือน  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
เชียงใหม่ เรือง หลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล (ฉบับแก้ไขเพิมเติม) พ.ศ.2559 ลงวันที 19 เมษายน 2559
(สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 630,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างให้แก่พนักงานจ้างสังกัดสํานักปลัด
เทศบาล   และการปรับเพิมตําแหน่งตามกรอบอัตรากําลังใหม่ โดย
คํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตาม
ประกาศ.............................................
(สํานักปลัดเทศบาล)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราว เงินปรับเพิมตามคุณวุฒิ ฯลฯ
 ให้แก่พนักงานจ้างของสํานักปลัดเทศบาล และการปรับเพิมตําแหน่งตาม
กรอบอัตรากําลังใหม่ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
เชียงใหม่และระเบียบอืนทีเกียวข้องโดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12
 เดือน ตามประกาศ.................................................................
(สํานักปลัดเทศบาล)
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งบดําเนินงาน รวม 2,949,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 409,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 240,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน  จํานวน  240,000  บาท  รายละเอียดดังนี
(1)  เงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ  จํานวน  235,000  บาท  
เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษประจําปี ให้แก่
พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างของเทศบาลตําบลป่าป้อง ทีผ่านเกณฑ์การ
ประเมินและมีสิทธิได้รับเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ ตาม
ระเบียบและหนังสือสังการ  ดังนี  
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทน
อืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วน
ท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2557
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที 0808.2/ว 859 ลงวันที 29
 พฤษภาคม 2557 เรือง การดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2557
 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด  ที มท 0808.2/ว 3072  ลงวัน
ที  29  กันยายน  2557  เรือง  แนวทางการเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบ
แทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน 
- หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท 0809.3/ว
 27 ลงวันที 29 ธันวาคม 2559 เรือง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกียวกับหลัก
เกณฑ์ เงือนไข และวิธีการกําหนดประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ
อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี  (สํานักปลัดเทศบาล) 

(2)  ค่าตอบแทนบุคคลซึงปฏิบัติราชการอันเป็นปรโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน  จํานวน  5,000  บาท  
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลทีได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถินหรือค่าตอบแทนข้าราชการทียืม
ตัวมาปฏิบัติราชการโดยไม่ขาดจากต้นสังกัดเดิม  หรือตามระเบียบ
กฏหมายทีเกียวข้อง  (สํานักปลัดเทศบาล) 

ค่าเบียประชุม จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเบียประชุมกรรมการสภาเทศบาล  ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนเงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่าง
อืนของนายกเทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรี  สมาชิกสภาเทศบาลทีดํารง
ตําแหน่งประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลทีดํารงตําแหน่งรอง
ประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล  เลขานุการนายกเทศมนตรี  ที
ปรึกษานายกเทศมนตรีและการจ่ายเงินค่าเบียประชุมกรรมการสภา
เทศบาล  พ.ศ. 2554     
(สํานักปลัดเทศบาล)
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงาน
เทศบาลและพนักงานจ้าง ทีได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าทีนอกเวลาราชการ
ปกติ หรือ วันหยุดราชการ  ตามระเบียบ  และหนังสือสังการ  ดังนี  
1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 2409 ลงวันที 17 พฤศจิกายน 2559 เรือง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 
(สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 84,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลตามสิทธิทีจะได้รับ  ตาม
ระเบียบ และหนังสือสังการ  ดังนี  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิน  พ.ศ. 2548 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิน  (ฉบับที 2)  พ.ศ. 2551
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิน  (ฉบับที 3) พ.ศ. 2559
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที 12
 ตุลาคม 2559 เรือง หลักเกณฑ์และวิธีการเกียวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่า
บ้านของข้าราชการส่วนท้องถิน
(สํานักปลัดเทศบาล)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 75,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล ตามสิทธิที
ควรจะได้รับ  
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา  ระเบียบ  ดังนี 
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2523
 และทีแก้ไขเพิมเติมถึง ฉบับที 7 พ.ศ. 2554
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกียวกับการ
ศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541   
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ. 2549  
(สํานักงานปลัด)

ค่าใช้สอย รวม 2,015,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
ค่าโฆษณาและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างบุคคลภายนอกเผยแพร่โฆษณาข่าวสารและกิจกรรม
ของเทศบาลตําบลป่าป้อง  ในสือประเภทต่าง ๆ เช่น การจ้างเหมาโฆษณา
และเผยแพร่ข่าวทางวิทยุ กระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หนังสือ
พิมพ์ วารสาร แผ่นพับ ป้ายประชาสัมพันธ์ หรือสิงพิมพ์ต่าง ๆ การบันทึก
ภาพยนตร์วีดีโอ  ล้างอัดขยายรูปถ่าย  ฯลฯ  (สํานักปลัดเทศบาล)
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ค่าเช่าพืนทีและปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าพืนทีและปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์ (Website) ในการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางราชการของเทศบาลตําบลป่าป้องให้เป็น
ปัจจุบันและทันสมัย ตามพระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ
.2540 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกียวกับการ
ปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 และหนังสือ
กระทรวงการคลังที กค 0526.7/ว139 ลงวันที 25 ธันวาคม 2544
   ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)  หน้า 218
 ข้อ 23  (สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าใช้สอยในการดําเนินการหรือปฏิบัติการทางด้านกฎหมาย จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีต่อศาลและตามคําพิพากษาของ
ศาลตามอํานาจหน้าทีทีสามารถดําเนินการได้  ตามระเบียบ
กฎหมาย  (สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบียประกัน และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ใน
หน้าทีทีสามารถเบิกจ่ายประเภทนี (สํานักปลัดเทศบาล)

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 1,550,000 บาท
โดยให้ผู้รับจ้างเหมาทําการอย่างหนึงอย่างใดซึงมิใช่เป็นการประกอบดัด
แปลง  ต่อเติมเสริมสร้างครุภัณฑ์หรือสิงก่อสร้าง ฯลฯ  เช่น  การจ้างเหมา
รักษาความปลอดภัยสถานทีราชการ  ไม่รวมถึงบ้านพักของทาง
ราชการ  การจ้างเหมาทําความสะอาดอาคารทีทําการ  การจ้างเหมาดูแล
รักษาต้นไม้หรือสวนไม้ประดับ  หรือสวนหย่อม  หรือสนามหญ้าของทาง
ราชการ  ค่าจ้างเหมาสูบนํา  ค่าบริการกําจัดปลวก  ค่าบริการเช่าเครือง
ถ่ายเอกสาร ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าซักฟอก ค่ากําจัดสิงปฏิกูล  ค่าจ้างเหมาเย็บ
หนังสือเข้าปกหนังสือ  หรือเอกสารรูปเล่มอืนใด  ค่าจ้างแรงงาน  และค่า
จ้างเหมาอืน ๆ ทีเป็นกิจการในอํานาจหน้าทีขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน
กรณีจ้างเหมาบริการ  ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสังการ  ดังนี
-  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที  มท 0808.2/ว 7120  ลงวันที  1
 ธันวาคม 2559  เรือง  หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
- พระราชบัญญัติการจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
(สํานักปลัดเทศบาล)
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รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 70,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่ารับรอง (รายจ่ายในการรับรองหรือเลียงรับรองขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน) 
โดยแยกเป็น
(1)  ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล  จํานวน  10,000
  บาท  
ให้ตังงบประมาณได้ไม่เกินปีละ  1 %  ของรายได้จริงของปีงบประมาณที
ล่วงมาโดยไม่รวมรายได้จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  เงินกู้  เงินจ่ายขาดเงิน
สะสมและเงินทีมีผู้อุทิศให้  ดังนี  ในปีงบประมาณ 2560   มียอดรายรับ
จริง  18,174,305.69 บาท  คํานวณได้ดัง
นี 18,174,305.69  x  1/100 = 181,743.06  บาท  ให้เบิกจ่ายได้ใน
ภายในวงเงินงบประมาณทีประมาณการไว้ตามอัตราทีกําหนดและตามค่า
ใช้จ่ายทีเกิดขึนจริง  โดยคํานึงถึงความจําเป็นและประหยัดและให้ใช้หลัก
ฐานการจ่ายเงินตามรายการค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนจริง มาประกอบการเบิกจ่าย
เงินโดยมีเจ้าหน้าทีทีเกียวข้องในการดําเนินงานเป็นผู้รับรองการจ่าย  

(2)  ค่าเลียงรับรองในการประชุมสภาท้องถินหรือคณะกรรมการหรือคณะ
อนุกรรมการ  จํานวน  40,000  บาท  
โดยจ่ายเป็นค่าเลียงรับรองในการประชุมสภาท้องถินหรือคณะกรรมการ
หรือคณะอนุกรรมการทีได้รับแต่งตังตามกฎหมายหรือตามระเบียบหรือ
หนังสือสังการของกระทรวงมหาดไทยหรือการประชุมระหว่างองค์กร
ปกครองส่วนท้องถินหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถินกับรัฐวิสาหกิจหรือ
เอกชน  ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บริหารท้องถิน  โดยยอดเงินทีตังจ่ายไม่
รวมอยู่ในค่ารับรอง  ให้เบิกจ่ายได้เท่าทีจ่ายจริงและให้แนบบัญชีลายมือ
ชือจํานวนบุคคลและรายงานการประชุม  เพือใช้เป็นหลักฐานประกอบการ
เบิกจ่าย  โดยมีเจ้าหน้าทีทีเกียวข้องในการดําเนินงานเป็นผู้รับรองการ
จ่าย  
ข้อ (1) และ (2) ดําเนินการตามหนังสือสังการดังนี
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท  0808.4/ว 2381  ลงวันที  28
  กรกฎาคม  2548  เรือง  การตังงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินค่า
รับรองหรือค่าเลียงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน

(3)  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธี/พิธีทางศาสนา  จํานวน  20,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในรัฐพิธี  พระราชพิธี  พิธีทางศาสนา หรือวันสําคัญ
ต่างของชาติ ค่าจัดงาน กิจกรรมต่างๆ ค่าจัดทําซุ้ม ค่าเตรียมและตกแต่ง
สถานที ค่าจัดซือผ้าแพร ผ้าริว ธงชาติ ค่าทํากรอบเกียรติบัตร ป้าย
สัญลักษณ์ ดอกไม้ธูปเทียน พานพุ่มถวายสักการะ พวงมาลา ค่า
ดอกไม้ กระเช้าดอกไม้   ตามนโยบายหรือคําสังของอําเภอ จังหวัด  กรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิน  กระทรวงมหาดไทย  รัฐบาล  หรือตาม
ภารกิจอํานาจหน้าที 
- เป็นไปตามระเบียบ กฏหมายและหนังสือสังการ ดังนี
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 13
) พ.ศ.2552  
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542  
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
(สํานักงานปลัด)
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าของรางวัลหรือเงินรางวัล จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าของรางวัล  เงินรางวัลในพิธีต่าง ๆ  งานกิจกรรมของท้อง
ถิน ของขวัญสําหรับแขกผู้มาเยียมเยือน กิจกรรมการประกวดต่าง ๆ
 เช่น การประกวดคําขวัญ  และทีจําเป็นในกิจกรรมของเทศบาลตําบลป่า
ป้อง
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสังการ  ดังนี 
1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน  การแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0407/ว 1284 ลงวันที 10
  พฤศจิกายน  2530  เรือง  การเบิกจ่ายค่าดอกไม้เพือมอบให้บุคคล
ต่างๆ ค่าพวงมาลา และพานประดับพุ่มดอกไม้  
3) หนังสือกระทรวงการคลัง ที กค 0514/36272  ลงวันที  11
  สิงหาคม  2530 เรือง การเบิกจ่ายค่าดอกไม้เพือมอบให้บุคคลต่าง ๆ ค่า
พวงมาลา และพานประดับพุ่มดอกไม้
(สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร เช่น  ค่าเบียเลียงเดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพัก  ค่าบริการ
จอดรถ  ณ  ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  ค่าธรรมเนียมในการ
ใช้สนามบิน  ค่าลงทะเบียนต่างๆ  ทีจําเป็นในการเดินทางไปราชการ  ของ
คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล  และพนักงาน
จ้าง  หรือบุคคล คณะบุคคลทีได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไป
ราชการเพือประชุม  ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดต่อ
ราชการ  
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน  พ.ศ. 2555
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที 2) พ.ศ. 2558
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ. 2559 
(สํานักงานปลัด)

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนาต่าง ๆ ของผู้บริหารท้อง
ถิน สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และ พนักงานจ้าง ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2555 และแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 2) พ.ศ
.2558 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
(สํานักปลัดเทศบาล)
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ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา ทัศนศึกษาดูงาน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา ทัศนศึกษาดูงานของคณะผู้
บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างเทศบาล  พนักงาน
จ้างเทศบาล  ผู้นํา  คณะกรรมการชุมชน  และประชาชน  
โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และการตกแต่งสถานทีฝึกอบรม  ค่า
ใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม   ค่าวัสดุ  เครืองเขียน  และ
อุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิง
พิมพ์  ค่าหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสือ
สาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม  ค่ากระเป๋าหรือสิงทีใช้บรรจุ
เอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าของสมนาคุณในการดูงาน  ค่า
อาหารว่างและเครืองดืม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่ายาน
พาหนะ  ค่าป้ายโครงการ  ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นในการฝึกอบรม  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 13
) พ.ศ.2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2557    
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า  215 ข้อ  2
  (สํานักปลัดเทศบาล)

โครงการเทศบาลสัญจรพบประชาชน จํานวน 20,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเทศบาลสัญจรพบประชาชน  เพือ
ชีแจงและซักซ้อมทําความเข้าใจในขันตอนการให้บริการด้านต่าง ๆ ของ
เทศบาล  สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเจ้าหน้าทีเทศบาล และประชาชน
ในเขตเทศบาล  พร้อมทังทราบถึงปัญหาความต้องการของประชาชน  เพือ
สามารถนํามาแก้ไขปัญหาได้ตรงตามความต้องการของประชาชนอย่าง
แท้จริง อันนํามาซึงคุณภาพทีดีของประชาชน  โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ค่าป้ายโครงการ  ค่าป้ายประชา
สัมพันธ์  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่าง  ค่าเครืองดืม  ค่าวัสดุอุปกรณ์ทีจําเป็น
สําหรับบริการประชาชนค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็นและเหมาะสม  ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสังการ ดังนี 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกียวกับการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ.2542
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 217
 ข้อ 24   
(สํานักปลัดเทศบาล)
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โครงการบริหารจัดการเลือกตังสมาชิกสภาท้องถินและผู้บริหารท้องถิน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการบริหารจัดการเลือกตังสมาชิก
สภาท้องถินและผู้บริหารท้องถิน  ตามทีกฎหมายกําหนด  (กรณีครบ
วาระ  ยุบสภา  กรณีแทนตําแหน่งว่าง  และกรณีคณะกรรมการเลือกตังสัง
ให้มีการเลือกตังใหม่  และกรณีอืน ๆ)  โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการ
จัดสถานที  ค่าวัสดุ  เครืองเขียน และอุปกรณ์  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์
เอกสารและสิงพิมพ์  ค่าหนังสือ  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสือสาร  ค่าเช่า
อุปกรณ์ต่าง ๆ ค่ากระเป๋าหรือสิงใช้บรรจุเอกสาร  ค่าของสมนาคุณ  ค่า
อาหารว่าง  ค่าเครืองดืม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่ายาน
พาหนะ  ค่าป้ายโครงการ  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าตอบแทนคณะ
กรรมการ  ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี 
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน พ.ศ.2547
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2541
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว3675 ลงวันที 6
 กรกฎาคม 2561 เรือง  ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการตังงบประมาณเพือ
เป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการเลือกตังท้องถิน
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564  หน้า  218 ข้อ 24  
(สํานักปลัดเทศบาล)

โครงการฝึกอบรมสัมมนาเพือพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมสัมมนาเพือพัฒนา
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าใช้จ่ายเกียว
กับการใช้และการตกแต่งสถานทีอบรม  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการ
ฝึกอบรม  ค่าวัสดุ  เครืองเขียน  และอุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่าย
เอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิงพิมพ์  ค่าหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึก
อบรม  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสือสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึก
อบรม  ค่ากระเป๋าหรือสิงทีใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึก
อบรม  ค่าของสมนาคุณในการดูงาน  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่า
สมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่ายานพาหนะ  ค่าป้ายโครงการ  ค่าใช้จ่าย
อืนทีจําเป็นในการอบรมสําหรับการจัดทําโครงการ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 13
) พ.ศ.2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ทีดี พ.ศ. 2546
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
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โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมือง จํานวน 5,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมือง  เพือสร้างการมีส่วนร่วมทางการเมือง
ให้กับประชาชนตามระบอบประชาธิปไตย  อีกทังให้ความร่วมมือในการ
ประชาสัมพันธ์  การณรรงค์  หรือการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนให้
ทราบถึงสิทธิและหน้าทีและการมีส่วนร่วมทางการเมือง  โดยจ่ายเป็นค่า
ตอบแทน  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่าง  ค่าเครืองดืม  ค่าป้ายประชา
สัมพันธ์  ป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์การเลือกตังหรือตามหนังสือสังการ
จากสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตังประจําจังหวัดเชียงใหม่และค่าใช้
จ่ายอืน ๆ ฯลฯ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกียวกับการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ.2542
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว3675 ลงวันที 6
 กรกฎาคม 2561 เรือง  ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการตังงบประมาณเพือ
เป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการเลือกตังท้องถิน
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 217
 ข้อ  18 
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โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมวันท้องถินไทย จํานวน 5,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมวันท้อง
ถินไทย  โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่ากระดาษและเครืองเขียน  ค่าจ้าง
เหมาบริการถ่ายเอกสาร  เข้าเล่มหนังสือ  ค่าป้ายโครงการ  ค่าจัดสถาน
ที  ค่าอาหารกลางวัน  ค่าอาหารว่าง  ค่าเครืองดืม  และค่าใช้จ่ายอืน ๆ
 ตามความจําเป็น ฯลฯ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี 
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกียวกับการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ.2542
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โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมวันเทศบาล จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการวันเทศบาล  โดยจ่ายเป็นค่าใช้
จ่ายเกียวกับการดําเนินโครงการดังนี  ค่ารับรองผู้ทีเชิญมาร่วมงานและผู้
มาร่วมประกอบกิจกรรมตามวัตถุประสงค์  ได้แก่ ค่าอาหารว่างและเครือง
ดืม  ค่าอาหารและเครืองดืมไม่มีแอลกอฮอล์  ค่าใช้จ่ายเกียวกับสถานที
และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นและเกียวข้อง  ได้แก่ ค่าสถานทีจัด
งาน เช่น ค่าเช่าหรือค่าบํารุง ค่าเช่าหรือค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ทีจําเป็นใน
การจัดงาน รวมค่าติดตังและค่ารือถอน เช่น เครืองโปรเจคเตอร์ เครือง
เสียง เต้นท์ เวที  ค่าจ้างเหมาทําความสะอาด ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง จัด
สถานที ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ เช่น กระแสไฟฟ้า นํา
ประปา โทรทัศน์ รวมถึงค่าติดตัง ค่าเช่าอุปกรณ์ และอืนๆ ทีเกียวข้อง ค่า
เช่าหรือค่าบริการรถสุขา ตลอดระยะเวลาทีจัดงาน  ค่าจ้างเหมาจัด
นิทรรศการ ค่ามหรสพ การแสดง และค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชา
สัมพันธ์งาน เช่น ประเภทสิงพิมพ์ต่างๆ  ค่าจ้างเหมาทําป้ายโฆษณาหรือ
สิงพิมพ์
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี 
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกียวกับการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ.2542
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ.2561-2564) หน้า  219
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(สํานักปลัดเทศบาล)

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ และ
พนักงานจ้าง

จํานวน 5,000 บาท

โครงการอบรมให้ความรู้เกียวกับกฎหมายเบืองต้น จํานวน 5,000 บาท
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท
(รายจ่ายเพือซ่อมแซมบํารุงรักษาเพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ) 
- เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทังค่าสิงของและค่าแรงงาน  ให้จ่ายจาก
ค่าใช้สอย  ส่วนกรณีทีองค์กรปกครองส่วนท้องถินเป็นผู้ดําเนินการซ่อม
แซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ  ดังนี                           
(1)  ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย
(2)  ค่าสิงของทีซือมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และหนังสือสังการ  ดังนี 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิมเติม ถึง ฉบับที 13
 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมากที มท 0808.2/ว
 1657 ลงวันที 16 กรกฎาคม 2556 เรือง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว1752 ลงวัน
ที 6 สิงหาคม 2556  เรือง แนวทางปฏิบัติเกียวกับรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน 
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558  เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที 20 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่า
สาธารณูปโภค
(สํานักงานปลัด)
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ค่าวัสดุ รวม 280,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมีลักษณะ
โดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สิน
เปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน 
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน ดังนี  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ได้แก่ สิงของทีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน หรือเมือนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไม่สามารถ
ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า  ดัง
นี  หนังสือ เครืองคิดเลขขนาดเล็ก เครืองเจาะกระดาษขนาดเล็ก ทีเย็บ
กระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก  กรรไกร เก้าอีพลาสติก แปรงลบ
กระดานดํา ตรายาง ขาตัง (กระดานดํา) ทีถูพืน ตะแกรงวาง
เอกสาร เครืองตัดโฟม เครืองตัดกระดาษ เครืองเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพ
เขียน แผนที พระบรมยาลักษณ์ แผงปิดประกาศ แผ่นป้านชือสํานัก
งาน หรือหน่วยงาน แผ่นป้ายจาราจรหรือแผ่นป้ายต่างๆ มู่ลี ม่านปรับ
แสง (ต่อผืน) พรม (ต่อผืน) นาฬิกาตังหรือแขวน พระพุทธรูปจําลอง กระ
เป่า ตาชังขนาดเล็ก ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสินเปลือง  
- ได้แก่ สิงของทีโดยสภาพมีลักษณะเมือใช้แล้วย่อมสินเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสันไม่คงสภาพเดิม ดัง
นี กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ นํานาลบคําผิด เทปกาว ลวดเย็บ
กระดาษ กาว ชอล์ค สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก นําหมึก
ปรินท์ เทป พี วี ซี แบบใส  นํายาลบกระดาษไข ไม้บรรทัด คลิป เป๊ก เข็ม
หมุด กระดาษคาร์บอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้า
ราชการ แบบพิมพ์ ผ้าสําลี ธงชาติ สิงพิมพ์ทีได้จากการซือ หรือจ้าง
พิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ นํามัน ไข ขีผึง นําดืมสําหรับบริการ
ประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ     
- เป็นไปตามหนังสือสังการ  ดังนี  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
(สํานักงานปลัด)

วันทีพิมพ์ : 7/8/2561  23:38:50 หน้า : 15/99



วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สินเปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน  
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  ดังนี  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ได้แก่ สิงของทีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน หรือเมือนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไม่สามารถ
ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า  ดัง
นี  ไมโครโฟน 
ขาตังไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟ้า เครืองวัดกระแสไฟฟ้า เครืองวัดแรงดัน
ไฟฟ้า มาตรสําหรับตรวจวงจรไฟฟ้า  เครืองประจุไฟ ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสินเปลือง  
- ได้แก่ สิงของทีโดยสภาพมีลักษณะเมือใช้แล้วย่อมสินเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสันไม่คงสภาพเดิม ดัง
นี  ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดรัด
สายไฟฟ้า ปลักไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดวิทยุทรานซิตเตอร์และชินส่วน
วิทยุ ลูกถ้วยสายอากาศ รีซีสเตอร์ 
มูฟวิงคอยส์คอมเดนเซอร์ ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์ เบรกเกอร์ สายอากาศ
หรือเสาอากาศสําหรับวิทยุ เครืองรับโทรทัศน์ จานรับสัญญาณดาว
เทียม ฯลฯ     
(3) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ 
- ได้แก่ สิงของทีเป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่สําหรับการซ่อมแซม
บํารุงรักษาทรัพย์สินให้คืนสภาพดังเดิมทีมีลักษณะเป็นการซ่อมบํารุงปกติ
หรือค่าซ่อมกลาง ดังนี  ดอกลําโพง แผงวงจร ผังแสดงวงจรต่างๆ แผง
บังคับทางไฟ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสังการ  ดังนี  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
(สํานักงานปลัด)
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สินเปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน  
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  ดังนี  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ได้แก่ สิงของทีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน หรือเมือนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไม่สามารถ
ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า  ดัง
นี  หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป มีด ถัง ถาด แก้วนํา จาน
รอง ถ้วยชาม ช้อนส้อม กระจกเงา โอ่งนํา ทีนอน กระโถน เตาไฟฟ้า เตา
นํามัน เตารีด เครืองบดอาหาร เครืองตีไข่ไฟฟ้า เครืองปิงขนมปัง กระทะ
ไฟฟ้า รวมถึง หม้อหุงข้าวไฟฟ้า กระติดนําร้อน กระติดนําแข็ง ถัง
แก๊ส เตา
ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสินเปลือง  
- ได้แก่ สิงของทีโดยสภาพมีลักษณะเมือใช้แล้วย่อมสินเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสันไม่คงสภาพเดิม ดัง
นี  ผงซักฟอก สบู่ นํายาดับกลิน แปรง ไม้กวาด เข่ง มุ้ง ผ่าปุทีนอน ปลอก
หมอน หมอน ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ นําจืดทีซือจากเอกชน ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือสังการ  ดังนี  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
(สํานักงานปลัด)

วันทีพิมพ์ : 7/8/2561  23:38:50 หน้า : 17/99



วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของที
มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สินเปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน  
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  ดังนี  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ได้แก่ สิงของทีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน หรือเมือนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไม่สามารถ
ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า  ดังนี  ไข
ขวง  ประแจ แม่แรง กุญแจปากตาย กุญแจเลือน คีมล็อค ล็อคเกียร์ ล็อค
คลัดซ์ กระจกโค้งมน ล็อคพวงมาลัย สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุก
เฉิน กรวยจาจร ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสินเปลือง  
- ได้แก่ สิงของทีโดยสภาพมีลักษณะเมือใช้แล้วย่อมสินเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสันไม่คงสภาพเดิม ดัง
นี ยางรถยนต์ นํามันเบรก น๊อตและสกรู สายไมล์ เพลา ฟิล์มกรอง
แสง ฯลฯ     
(3) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ 
- ได้แก่ สิงของทีเป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่สําหรับการซ่อมแซม
บํารุงรักษาทรัพย์สินให้คืนสภาพดังเดิมทีมีลักษณะเป็นการซ่อมบํารุงปกติ
หรือค่าซ่อมกลาง ดังนี  เบาะรถยนต์ เครืองยนต์ (อะไหล่) ชุดเกียร์รถ
ยนต์ เบรก ครัช พวงมาลัย สายพานใบพัด หม้อนํา แบตเตอร์รี จาน
จ่าย ล้อ ถังนํามัน ไฟเบรก อาจาจักรยาน ตลับลูกปืน กระจกมองข้าง รถ
ยนต์ กันชนรถยนต์ เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสังการ  ดังนี  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
(สํานักงานปลัด)

วันทีพิมพ์ : 7/8/2561  23:38:50 หน้า : 18/99



วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 140,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของที
มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สินเปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน  
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน  ดังนี  
(1) ข. ประเภทวัสดุสินเปลือง  
- ได้แก่ สิงของทีโดยสภาพมีลักษณะเมือใช้แล้วย่อมสินเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสันไม่คงสภาพเดิม ดัง
นี  แก๊สหุงต้ม นํามันเชือเพลิง นํามันดีเซล นํามันก๊าด นํามัน
เบนซิน นํามันเตา นํามันจารบี นํามันเครือง ถ่าน ก๊าซ ฯลฯ     
- เป็นไปตามหนังสือสังการ  ดังนี  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที 20 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่า
สาธารณูปโภค
(สํานักงานปลัด)

วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมีลักษณะ
โดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สิน
เปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน  
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร  ดังนี  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ได้แก่ สิงของทีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน หรือเมือนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไม่สามารถ
ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า  ดัง
นี  เคียว สปริงเกลอร์ (Sprinkler) จอบหมุน จานพรวน เครืองดัก
แมลง ตะแรงร่อนเบนโธส ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสินเปลือง  
- ได้แก่ สิงของทีโดยสภาพมีลักษณะเมือใช้แล้วย่อมสินเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสันไม่คงสภาพเดิม ดัง
นี  ปุ๋ย ยาป้องกันและกําจัดศัตรูพืชและสัตว์ พันธุสัตว์ปีก และสัตว์นํา วัสดุ
เพาะชํา อุปกรณ์ในการขยายพันธ์พืช เช่น ใบมีด เชือก ผู้ใบหรือผ้า
พลาสติก หน้ากากป้องกันแก๊สพิษฯลฯ     
- เป็นไปตามหนังสือสังการ  ดังนี  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
(สํานักงานปลัด)
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของที
มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สินเปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน  
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  ดังนี  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ได้แก่ สิงของทีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน หรือเมือนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไม่สามารถ
ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า  ดังนี  ขาตัง
กล่อง ขาตังเขียนภาพ กล่องและระวิงใส่ฟีล์มภาพยนตร์ เครืองกรอ
เทป เลนส์ซูม กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสินเปลือง  
- ได้แก่ สิงของทีโดยสภาพมีลักษณะเมือใช้แล้วย่อมสินเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสันไม่คงสภาพเดิม ดัง
นี  พู่กัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟีล์ม เมมโมรีการ์ด ฟีล์มสไลด์ แถบ
บันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร์, วีดีโอเทป, แผ่นซีดี) รูปสีหรือขาวดําที
ได้จากการล้าง อัดขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม ฯลฯ     
- เป็นไปตามหนังสือสังการ  ดังนี  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
(สํานักงานปลัด)

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครืองแต่งกาย รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สินเปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน  
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุเครืองแต่งกาย ดังนี  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ได้แก่ สิงของทีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน หรือเมือนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไม่สามารถ
ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า  ดังนี  เครือง
แบบ เสือ กางเกง ผ้า เครืองหมายยศและสังกัด ถุง
เท้า รองเท้า เข็มขัด หมวก ผ้าผูกคอ เครืองแต่งกายชุดฝึกโขนละคร ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสังการ  ดังนี  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวัสดุเครืองแต่งกาย
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2560
(สํานักงานปลัด)

วันทีพิมพ์ : 7/8/2561  23:38:50 หน้า : 20/99



วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สินเปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน  
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  ดังนี  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ได้แก่ สิงของทีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน หรือเมือนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไม่สามารถ
ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า  ดังนี  แผ่นหรือ
จานบันทึกข้อมูล ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสินเปลือง  
- ได้แก่ สิงของทีโดยสภาพมีลักษณะเมือใช้แล้วย่อมสินเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสันไม่คงสภาพเดิม ดัง
นี  อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Digit
al Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึก
ข้อมูล (ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) 
หัวพิมพ์หรือเทปพิมพ์สําหรับเครืองพิมพ์สําหรับคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก
สําหรับเครืองพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนือง สายเคเบิล ฯลฯ  
(3) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ 
- ได้แก่ สิงของทีเป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่สําหรับการซ่อมแซม
บํารุงรักษาทรัพย์สินให้คืนสภาพดังเดิมทีมีลักษณะเป็นการซ่อมบํารุงปกติ
หรือค่าซ่อมกลาง ดังนี  แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ (Key board) 
เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมรีชิป (MeMory Chip) เช่น Ram คัต
ซีทฟิดเดอร์ (Cut Sheet Feeder) เมาส์ (Mouse)  พรินเตอร์สวิตชิง
บ๊อกซ์ (Printer Switching Box) เครืองกระจายสัญญาณ (Hub) แผ่น
วงจร
อิเล็กทรอนิกส์ (
Card) Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Card)
 เป็นต้น เครืองอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ เช่น แบบดิส
เกตต์ (Diskette) แบบฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk) แบบซีดี
รอม (CD ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นต้น ฯลฯ   
- เป็นไปตามหนังสือสังการ  ดังนี  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
(สํานักงานปลัด)
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วัสดุอืน จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอืน รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมีลักษณะโดย
สภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สิน
เปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน  
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุอืน  ดังนี  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ได้แก่ สิงของทีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน หรือเมือนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไม่สามารถ
ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า  ดังนี  มิเตอร์
นํา-ไฟฟ้า สมอเรือ ตะแกรงกันสวะ หัวเชือมแก๊ส หัววาล์วเปิด-ปิด
แก๊ส ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือสังการ  ดังนี  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
(สํานักงานปลัด)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 245,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 150,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในสํานักงาน/ในทีสาธารณะ  หรือ  อาคารสถานทีที
อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของเทศบาลตําบล
- เป็นไปตามหนังสือสังการ  ดังนี  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมากที มท 0808.2/ว
 1657 ลงวันที 16 กรกฎาคม 2556 เรือง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.8/ว
 2217 ลงวันที 19 ตุลาคม 2560
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1846 ลงวันที 12 กันยายน 2560 เรือง  แนวทางการแก้ไขปัญหาค่า
สาธารณูปโภคค้างชําระ
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.7/ว
 1529 ลงวันที 3 สิงหาคม 2560
(สํานักงานปลัด)
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ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านําประปาในสํานักงาน/ในทีสาธารณะ  หรือ  อาคารสถานที
ทีอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของเทศบาลตําบล
- ตามหนังสือสังการ ดังนี 
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมากที มท 0808.2/ว
 1657 ลงวันที 16 กรกฎาคม 2556 เรือง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.8/ว
 2217 ลงวันที 19 ตุลาคม 2560
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1846 ลงวันที 12 กันยายน 2560 เรือง  แนวทางการแก้ไขปัญหาค่า
สาธารณูปโภคค้างชําระ
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.7/ว
 1529 ลงวันที 3 สิงหาคม 2560
(สํานักงานปลัด)

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พืนฐาน  ค่าโทรศัพท์เคลือนที ฯลฯ  และให้หมาย
ความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพือให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายทีเกิดขึน
เกียวกับการใช้บริการ  เช่น  ค่าเช่าเครือง  ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์    ค่า
บํารุงรักษาสาย  ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือสังการ  ดังนี  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมากที มท 0808.2/ว
 1657 ลงวันที 16 กรกฎาคม 2556 เรือง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน
(สํานักงานปลัด)

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์  ค่าธนาณัติ  ค่าดวงตราไปรษณียากร  ค่า
เช่าตู้ไปรษณีย์  ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลัง
ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 
- เป็นไปตามหนังสือสังการ  ดังนี  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมากที มท 0808.2/ว
 1657 ลงวันที 16 กรกฎาคม 2556 เรือง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน
(สํานักงานปลัด)
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ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม  เช่น  ค่าโทรภาพ (โทร
สาร)  ค่าเทเลกซ์  ค่าวิทยุติดตามตัว  ค่าวิทยุสือสาร  ค่าสือสารผ่านดาว
เทียม  ค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตรวมถึงอินเทอร์
เน็ตการ์ดและค่าสือสารอืนๆ  เช่น  ค่าเคเบิลทีวี  ค่าเช่าช่องสัญญาณดาว
เทียม  เป็นต้น  และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพือให้ได้ใช้บริการดัง
กล่าวและค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนเกียวกับการใช้บริการ 
- เป็นไปตามหนังสือสังการ  ดังนี  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมากที มท 0808.2/ว
 1657 ลงวันที 16 กรกฎาคม 2556 เรือง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน
(สํานักงานปลัด)

งบลงทุน รวม 138,700 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 138,700 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
จัดซือเครืองเคลือบบัตร จํานวน 5,200 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเครืองเคลือบบัตร จํานวน 1 เครือง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี
...........................................................................................
- จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนืองจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1  สํานักงานประมาณ)
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ.2561-2564)  หน้า 249
  ข้อ  10  (สํานักปลัดเทศบาล)

จัดซือตู้เอกสาร จํานวน 4,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตู้เอกสาร  จํานวน  1  ตู้ 
โดยมีคุณลักษณะพืนฐาน ได้แก่ เป็นตู้เอกสารแบบบานเลือน  ขนาดกว้าง
ไม่น้อยกว่า 1,489 มม. ลึกไม่น้อยกว่า 410 มม. สูงไม่น้อยกว่า 879 มม
.  บานเลือนกระจกล็อคด้วยระบบกุญแจ มีแผ่นชัน 2 แผ่น   
- จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนืองจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1  สํานักงานประมาณ)
(สํานักงานปลัด)

จัดซือโต๊ะพับหน้าเหล็ก จํานวน 26,000 บาท
เพือจ่ายเป็นโต๊ะพับหน้าเหล็ก จํานวน  40 ตัว ๆ ละ 650 บาท
โดยมีคุณลักษณะ ได้แก่ โต๊ะพับหน้าเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 4 ฟุต 
- จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนืองจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1  สํานักงานประมาณ)
(สํานักงานปลัด)

จัดซือพัดลมตังพืน จํานวน 4,200 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าพัดลมตังพืน จํานวน  3  เครือง
โดยมีคุณลักษณะพืนฐาน ได้แก่  พัดลมแบบตังพืน ขนาดใบพัดไม่น้อย
กว่า 16 นิว สามารถการปรับระดับความสูงได้
- จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนืองจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1  สํานักงานประมาณ)
(สํานักงานปลัด)
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จัดซือพัดลมอุตสาหกรรมแบบตังพืน จํานวน 18,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าพัดลมอุตสาหกรรมแบบตังพืน จํานวน  6  เครือง ๆ
 ละ 3,000 บาท
โดยมีคุณลักษณะพืนฐาน ได้แก่  พัดลมแบบตังพืน ขนาดใบพัดไม่น้อย
กว่า 24 นิว 
- จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนืองจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1  สํานักงานประมาณ)
(สํานักงานปลัด)
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า  ข้อ    

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
จัดซือเครืองรับ-ส่งวิทยุชนิดประจําที จํานวน 28,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองรับ-ส่งวิทยุชนิดประจําที จํานวน  1  เครือง 
- โดยมีคุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบ
ประมาณ 1 สํานักงานประมาณ ดังนี 
1) เครืองรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดประจําที ขนาด 10 วัตต์
2) ประกอบด้วย ตัวเครือง เพาวเวอร์ซัพพลาย ไมโครโฟน
(สํานักงานปลัด)

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
จัดซือเลือยยนต์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเลือยยนต์ จํานวน 1 เครือง 
โดยมีคุณลักษณะพืนฐาน ได้แก่  เลือยโซ่ยนต์กําลังเครืองจักรกลไม่น้อย
กว่า 72 แรงม้า แผ่นบังคับโซ่ไม่น้อยกว่า 18 นิว 
- จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนืองจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1  สํานักงานประมาณ)
(สํานักงานปลัด)
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า  ข้อ    

ครุภัณฑ์โรงงาน
จัดซือเครืองตัดเหล็กแบบมือถือ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองตัดเหล็กแบบมือถือ จํานวน 1 เครือง 
โดยมีคุณลักษณะพืนฐาน ได้แก่  เครืองตัดเหล็กแบบมือถือ ขนาดไม่น้อย
กว่า 2.50 มิลลิเมตร
- จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนืองจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1  สํานักงานประมาณ)
(สํานักงานปลัด)
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า  ข้อ    
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จัดซือเครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 16,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สําหรับงานสํานัก
งาน จํานวน 1 เครือง
โดยมีคุณลักษณะตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพือเศรษฐกิจและสังคม ได้แก่
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) 
จํานวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึง หรือดีกว่า ดังนี
     1) ในกรณีทีมีหน่วยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 2 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 2.5 GHz 
และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่
น้อยกว่า 6 แกน หรือ
     2) ในกรณีทีมีหน่วยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 3 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 2.4 GHz
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB 
หรือ ชนิด Solid State Drive 
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จ านวน 1 หน่วย
- มีจอภาพทีรองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมี
ขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิว
- มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตังภายใน (Internal) หรือภาย
นอก (External) จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3
 ช่อง
- มีช่องเชือมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวน 
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) 
และ Bluetooth
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ.2561-2564)  หน้า 250
  ข้อ  14
(สํานักปลัดเทศบาล) 
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จัดซือเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตังถังหมึกพิมพ์ (Ink tank Printer) จํานวน 4,300 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตังถังหมึก
พิมพ์ (Ink tank Printer) จํานวน 1 เครือง
โดยมีคุณลักษณะตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพือเศรษฐกิจและสังคม ได้แก่
- เป็นเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตังถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที (ppm) 
หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 10 หน้าต่อนาที (ppm) 
หรือ 4.5 ภาพต่อนาที (ipm)
- มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า  50 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ.2561-2564
)  หน้า .....  ข้อ  .....
(สํานักปลัดเทศบาล) 

จัดซือเครืองสํารองไฟฟ้า จํานวน 7,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองสํารองไฟฟ้า จํานวน 3 เครือง ๆ ละ 2,500
 บาท
โดยมีคุณลักษณะตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพือเศรษฐกิจและสังคม ได้แก่
- มีกาลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
- สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ.2561-2564
)  หน้า .....  ข้อ  .....
(สํานักปลัดเทศบาล) 

งบเงินอุดหนุน รวม 45,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 45,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถินอําเภอดอยสะเก็ด

จํานวน 25,000 บาท

เป็นจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่เทศบาลตําบลตลาดขวัญ ตามโครงการศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
อําเภอดอยสะเก็ด

- เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสังการ ดังนี 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และทีแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับ
ที 13) พ.ศ.2552
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน  พ.ศ.2559
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพือช่วยเหลือประชาชน
ตามอํานาจหน้าทีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ.2560
ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมฉบับที 1
 พ.ศ.2561 หน้า  ข้อ  
(สํานักปลัดเทศบาล)
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เงินอุดหนุนส่วนราชการ
โครงการจัดงานรัฐพิธีและงานประเพณีท้องถิน จํานวน 10,000 บาท
สนับสนุนงบประมาณทีทําการปกครองอําเภอดอยสะเก็ด เพือจ่ายเป็นค่า
ใช้จ่ายทีเกียวข้องกับการดําเนินโครงการจัดงานรัฐพิธีและงานประเพณี
ท้องถิน  ประจําปีงบประมาณ 2562  
- เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสังการ ดังนี 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และทีแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับ
ที 13) พ.ศ.2552
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน  พ.ศ.2559
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ.2561-2564)  หน้า 231 ข้อ  4
(สํานักปลัดเทศบาล)

โครงการพัฒนาศูนย์สารสนเทศอําเภอดอยสะเก็ด จํานวน 10,000 บาท
สนับสนุนงบประมาณทีทําการปกครองอําเภอดอยสะเก็ด เพือจ่ายเป็นค่า
ใช้จ่ายทีเกียวข้องกับการดําเนินโครงการพัฒนาศูนย์สารสนเทศอําเภอ
ดอยสะเก็ด  ประจําปีงบประมาณ 2562 
- เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสังการ ดังนี 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และทีแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับ
ที 13) พ.ศ.2552
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน  พ.ศ.2559
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ.2561-2564)  หน้า 231 ข้อ  1
(สํานักปลัดเทศบาล)

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 30,000 บาท
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งบดําเนินงาน รวม 10,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดทําแผนพัฒนาท้องถินสีปีของเทศบาลตําบลป่าป้อง จํานวน 10,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการจัดทําแผนพัฒนาท้องถินสีปี
ของเทศบาลตําบลป่าป้อง และฉบับเพิมเติม เพือจัดประชุมประชาคมท้อง
ถิน  ประชุมคณะกรรมการ  อนุกรรมการ  คณะทํางานต่าง ๆ เกียวกับจัด
ทําแผนพัฒนาท้องถิน รวมทังการประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนใน
ระดับต่าง ๆ โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่ากระดาษ  และเครืองเขียน
แบบพิมพ์  ค่าจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร  เข้าเล่มหนังสือ  ค่าป้ายประชา
สัมพันธ์  ค่าป้ายโครงการ  ค่าจัดสถานที  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่าง  ค่า
เครืองดืมและค่าใช้จ่ายอืน ๆ  ตามความจําเป็น
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือสังการ  ดังนี 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 13
) พ.ศ.2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2548  
4)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน  (ฉบับที 2)  พ.ศ. 2559
5)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0810.2/ว 0600 ลงวัน
ที  29  มกราคม  2558  เรือง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทําแผนและ
ประสานแผนพัฒนาท้องถินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  
6)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0810.3/ว 5797 ลงวัน
ที 10  ตุลาคม 2559  เรือง  ซักซ้อมแนวทางการจัดทําและประสานแผน
พัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564)  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดทําแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน (ฉบับที 2) พ.ศ
. 2559  
7)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0810.3/ว 22938  ลงวันที 26
 ธันวาคม 2559  เรือง  ตอบข้อหารือการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน (ฉบับที 2
) พ.ศ. 2559  
8)  หนังสือกรมส่งแสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.3/ว
 1617  ลงวันที 16  สิงหาคม 2560  เรือง  เผยแพร่เอกสารประเด็นคํา
ถาม-แนวทางปฏิบัติในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-
2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ชุดที 1  
9)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0810.3/ว 6247 ลงวัน
ที 3 พฤศจิกายน 2560  เรือง  แนวทางการดําเนินการแผนพัฒนาท้องถิน
สีปี (พ.ศ. 2561-2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  
10)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0810.3/ว 0357  ลง
วันที 19 มกราคม 2561  เรือง  แนวทางการดําเนินการแผนพัฒนาท้อง
ถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
11) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด ที มท 0810.3/ว
 1002 ลงวันที 19 พฤษภาคม 2560 เรือง การเชือมโยงและบูรณาการ
แผนในระดับพืนที ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562
12)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0891.4/ว 856 ลงวันที 12
 มีนาคม 2553 เรือง การสนับสนุนแผนชุมชน  สู่การพัฒนาท้องถินแบบ
บูรณาการ  
13) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0891.4/ว 976 ลงวันที 11
 มีนาคม 2554 เรือง การสนับสนุนนโยบายการส่งเสริมการเมืองภาค
พลเมืองของรัฐ  
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ.2561-2564)  หน้า  218
 ข้อ  25
(สํานักงานปลัด)
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งบรายจ่ายอืน รวม 20,000 บาท
รายจ่ายอืน รวม 20,000 บาท
รายจ่ายอืน
โครงการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของเทศบาลตําบลป่าป้อง 
โดยองค์กรหรือสถาบันทีเป็นกลาง

จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการขององค์กรหรือสถาบันทีเป็น
กลาง สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาจากภายในหรือภายนอก  เพือเป็น
ผู้ดําเนินการศึกษาวิจัยประเมินผล , ติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน
ของเทศบาล เป็นหน่วยสํารวจประชาชน เจ้าหน้าทีของรัฐ หน่วยงานของ
รัฐ หน่วยงานเอกชนทีมารับบริการหรือติดต่อเทศบาลตําบลป่าป้อง  และ
ค่าจ่ายอืนตามความจําเป็นและเหมาะสม ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และพระราชกฤษฎีกา ดังนี 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และทีแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับ
ที 13) พ.ศ.2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ทีดี พ.ศ. 2546
(สํานักงานปลัด)

งานบริหารงานคลัง รวม 2,120,900 บาท
งบบุคลากร รวม 1,545,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,545,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,231,000 บาท
เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 272,000 บาท
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งบดําเนินงาน รวม 568,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 250,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 156,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน  จํานวน  171,000 บาท  รายละเอียดดังนี
(1)  เงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ  จํานวน  136,000 บาท  
เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษประจําปี ให้แก่
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้างของเทศบาลตําบลป่าป้อง ที
ผ่านเกณฑ์การประเมินและมีสิทธิได้รับเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็น
กรณีพิเศษ ตามระเบียบและหนังสือสังการ  ดังนี  
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทน
อืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วน
ท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2557
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที 0808.2/ว 859 ลงวันที 29
 พฤษภาคม 2557 เรือง การดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2557
 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด  ที มท 0808.2/ว 3072  ลงวัน
ที  29  กันยายน  2557  เรือง  แนวทางการเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบ
แทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน 
- หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท 0809.3/ว
 27 ลงวันที 29 ธันวาคม 2559 เรือง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกียวกับหลัก
เกณฑ์ เงือนไข และวิธีการกําหนดประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ
อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี 
(กองคลัง)

(2)  ค่าตอบแทนบุคคลซึงปฏิบัติราชการอันเป็นปรโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน  จํานวน  20,000  บาท 
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซือ
จัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ  
- ตามพระราชบัญญัติ  และหนังสือสังการ  ดังนี
1) พระราชบัญญัติการจัดซือจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ  พ.ศ
. 2560 
2) หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนทีสุด ที กค 0402.5/ว 156 ลงวันที 19
 กันยายน 2560 เรือง หลักเกณฑ์การเบิกค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะ
กรรมการ 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2
/ว 1966 ลงวันที 26 กันยายน พ.ศ.2560 เรือง แจ้งหลักการเบิกค่าตอบ
แทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
(กองคลัง) 
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ค่าเช่าบ้าน จํานวน 84,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลตามสิทธิทีจะได้รับ  ตาม
ระเบียบ และหนังสือสังการ  ดังนี  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิน  พ.ศ. 2548 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิน  (ฉบับที 2)  พ.ศ. 2551
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิน  (ฉบับที 3) พ.ศ. 2559
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที 12
 ตุลาคม 2559 เรือง หลักเกณฑ์และวิธีการเกียวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่า
บ้านของข้าราชการส่วนท้องถิน
(กองคลัง)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล หรือ
บุคคลตามสิทธิทีควรจะได้รับ  
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา  ระเบียบ  ดังนี 
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2523
 และทีแก้ไขเพิมเติมถึง ฉบับที 7 พ.ศ. 2554
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกียวกับการ
ศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541   
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ. 2549  
(กองคลัง)

ค่าใช้สอย รวม 288,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 108,000 บาท
เป็นค่าใช้จ่ายโดยให้ผู้รับจ้างเหมาทําการอย่างหนึงอย่างใดซึงมิใช่เป็นการ
ประกอบดัดแปลง  ต่อเติมเสริมสร้างครุภัณฑ์หรือสิงก่อสร้าง ฯลฯ
  เช่น  การจ้างเหมารักษาความปลอดภัยสถานทีราชการ  ไม่รวมถึงบ้าน
พักของทางราชการ  การจ้างเหมาทําความสะอาดอาคารทีทําการ  การจ้าง
เหมาดูแลรักษาต้นไม้หรือสวนไม้ประดับ  หรือสวนหย่อม  หรือสนาม
หญ้าของทางราชการ  ค่าจ้างเหมาสูบนํา  ค่าบริการกําจัดปลวก  ค่าถ่าย
เอกสาร  ค่าซักฟอก ค่ากําจัดสิงปฏิกูล  ค่าจ้างเหมาเย็บหนังสือเข้าปก
หนังสือ  หรือเอกสารรูปเล่มอืนใด  ค่าจ้างแรงงาน  และค่าจ้างเหมาอืน ๆ
 ทีเป็นกิจการในอํานาจหน้าทีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
กรณีจ้างเหมาบริการ  ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสังการ  ดังนี
-  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที  มท 0808.2/ว 7120  ลงวันที  1
 ธันวาคม 2559  เรือง  หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
- พระราชบัญญัติการจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
(กองคลัง)
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร เช่น  ค่าเบียเลียงเดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพัก  ค่าบริการ
จอดรถ  ณ  ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  ค่าธรรมเนียมในการ
ใช้สนามบิน  ค่าลงทะเบียนต่างๆ  ทีจําเป็นในการเดินทางไปราชการ  ของ
คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และ
พนักงานจ้าง  หรือบุคคล คณะบุคคลทีได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทาง
ไปราชการเพือประชุม  ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดต่อ
ราชการ  
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน  พ.ศ. 2555
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที 2) พ.ศ. 2558
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ. 2559 
(กองคลัง)

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนาต่าง ๆ ของผู้บริหารท้อง
ถิน สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และ พนักงานจ้าง ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2555 และแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 2) พ.ศ
.2558 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
(กองคลัง)

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ จํานวน 100,000 บาท
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
(รายจ่ายเพือซ่อมแซมบํารุงรักษาเพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ) 
- เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทังค่าสิงของและค่าแรงงาน  ให้จ่ายจาก
ค่าใช้สอย  ส่วนกรณีทีองค์กรปกครองส่วนท้องถินเป็นผู้ดําเนินการซ่อม
แซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ  ดังนี                           
(1)  ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย
(2)  ค่าสิงของทีซือมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และหนังสือสังการ  ดังนี 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิมเติม ถึง ฉบับที 13
 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมากที มท 0808.2/ว
 1657 ลงวันที 16 กรกฎาคม 2556 เรือง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว1752 ลงวัน
ที 6 สิงหาคม 2556  เรือง แนวทางปฏิบัติเกียวกับรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน 
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558  เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที 20 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่า
สาธารณูปโภค
(กองคลัง)
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ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมีลักษณะ
โดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สิน
เปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน 
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน ดังนี  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ได้แก่ สิงของทีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน หรือเมือนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไม่สามารถ
ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า  ดัง
นี  หนังสือ เครืองคิดเลขขนาดเล็ก เครืองเจาะกระดาษขนาดเล็ก ทีเย็บ
กระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก  กรรไกร เก้าอีพลาสติก แปรงลบ
กระดานดํา ตรายาง ขาตัง (กระดานดํา) ทีถูพืน ตะแกรงวาง
เอกสาร เครืองตัดโฟม เครืองตัดกระดาษ เครืองเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพ
เขียน แผนที พระบรมยาลักษณ์ แผงปิดประกาศ แผ่นป้านชือสํานัก
งาน หรือหน่วยงาน แผ่นป้ายจาราจรหรือแผ่นป้ายต่างๆ มู่ลี ม่านปรับ
แสง (ต่อผืน) พรม (ต่อผืน) นาฬิกาตังหรือแขวน พระพุทธรูปจําลอง กระ
เป่า ตาชังขนาดเล็ก ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสินเปลือง  
- ได้แก่ สิงของทีโดยสภาพมีลักษณะเมือใช้แล้วย่อมสินเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสันไม่คงสภาพเดิม ดัง
นี กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ นํานาลบคําผิด เทปกาว ลวดเย็บ
กระดาษ กาว ชอล์ค สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก นําหมึก
ปรินท์ เทป พี วี ซี แบบใส  นํายาลบกระดาษไข ไม้บรรทัด คลิป เป๊ก เข็ม
หมุด กระดาษคาร์บอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้า
ราชการ แบบพิมพ์ ผ้าสําลี ธงชาติ สิงพิมพ์ทีได้จากการซือ หรือจ้าง
พิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ นํามัน ไข ขีผึง นําดืมสําหรับบริการ
ประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ     
- เป็นไปตามหนังสือสังการ  ดังนี  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
(กองคลัง)
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สินเปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน  
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  ดังนี  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ได้แก่ สิงของทีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน หรือเมือนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไม่สามารถ
ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า  ดังนี  แผ่นหรือ
จานบันทึกข้อมูล ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสินเปลือง  
- ได้แก่ สิงของทีโดยสภาพมีลักษณะเมือใช้แล้วย่อมสินเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสันไม่คงสภาพเดิม ดัง
นี  อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Digit
al Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึก
ข้อมูล (ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) 
หัวพิมพ์หรือเทปพิมพ์สําหรับเครืองพิมพ์สําหรับคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก
สําหรับเครืองพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนือง สายเคเบิล ฯลฯ  
(3) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ 
- ได้แก่ สิงของทีเป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่สําหรับการซ่อมแซม
บํารุงรักษาทรัพย์สินให้คืนสภาพดังเดิมทีมีลักษณะเป็นการซ่อมบํารุงปกติ
หรือค่าซ่อมกลาง ดังนี  แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ (Key board) 
เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมรีชิป (MeMory Chip) เช่น Ram คัต
ซีทฟิดเดอร์ (Cut Sheet Feeder) เมาส์ (Mouse)  พรินเตอร์สวิตชิง
บ๊อกซ์ (Printer Switching Box) เครืองกระจายสัญญาณ (Hub) แผ่น
วงจร
อิเล็กทรอนิกส์ (
Card) Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Card)
 เป็นต้น เครืองอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ เช่น แบบดิส
เกตต์ (Diskette) แบบฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk) แบบซีดี
รอม (CD ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นต้น ฯลฯ   
- เป็นไปตามหนังสือสังการ  ดังนี  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
(กองคลัง)
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งบลงทุน รวม 7,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 7,900 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จํานวน 7,900 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก Inkjet) 
จํานวน 1 เครือง
โดยมีคุณลักษณะตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพือเศรษฐกิจและสังคม ได้แก่
- เป็นอุปกรณ์ทีมีความสามารถเป็น Printer, Copier , Scanner 
และ FAX ภายในเครืองเดียวกัน
- ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet)
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 4,800x1,200 dpi 
หรือ 1200x4,800 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า 34 หน้าต่อนาที (ppm) 
หรือ 15 ภาพต่อนาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm) 
หรือ 10 ภาพต่อนาที (ipm)
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-สี) ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200x2,400 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สามารถถ่ายสําเนาเอกสารได้ทังสีและขาวดํา
- สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สําเนา
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
- มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จํานวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ.2561-2564
)  หน้า .....  ข้อ  .....
(กองคลัง) 
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 119,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลวันขึนปีใหม่ (7 วัน
อันตราย)

จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลวันขึนปีใหม่  (7 วันอันตราย)  ในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไข
อุบัติเหตุทางถนนในช่วงปกติช่วงเทศกาล โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทน  ค่า
สมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าป้ายโครงการ ป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์
การลดอุบัติเหตุทางถนน  การเดินรณรงค์ลด
อุบัติเหตุ  ..........................................และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้อง
- โดยถือปฏิบัติตาม ระเบียบ กฎหมาย หนังสือสังการ ดังนี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน  พ.ศ. 2555
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที 2) พ.ศ. 2558
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ. 2559 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
5) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
6) ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายของอาสาสมัครในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ
. 2560 
7) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2560
8) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมากที มท 0808.2/ว 7271 ลงวัน
ที 26 ธันวาคม 2560 เรือง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน พ.ศ. 2560
9) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 0684 ลงวัน
ที 8 กุมภาพันธ์ 2560 เรือง หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติสําหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถินในการช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถินอืนและ
จังหวัดทีประสบสาธารณภัย ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย พ.ศ.2550
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ.2561-2564)  หน้า 210
  ข้อ  6   สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  
(สํานักปลัดเทศบาล)
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โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ (7 วัน
อันตราย)

จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลวันสงกรานต์ (7 วันอันตราย)  ในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไข
อุบัติเหตุทางถนนในช่วงปกติช่วงเทศกาล โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทน  ค่า
สมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าป้ายโครงการ ป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์
การลดอุบัติเหตุทางถนน  การเดินรณรงค์ลด
อุบัติเหตุ  ..........................................และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้อง
- โดยถือปฏิบัติตาม ระเบียบ กฎหมาย หนังสือสังการ ดังนี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน  พ.ศ. 2555
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที 2) พ.ศ. 2558
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ. 2559 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
5) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
6) ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายของอาสาสมัครในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ
. 2560 
7) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2560
8) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมากที มท 0808.2/ว 7271 ลงวัน
ที 26 ธันวาคม 2560 เรือง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน พ.ศ. 2560
9) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 0684 ลงวัน
ที 8 กุมภาพันธ์ 2560 เรือง หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติสําหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถินในการช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถินอืนและ
จังหวัดทีประสบสาธารณภัย ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย พ.ศ.2550
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ.2561-2564)  หน้า 210  ข้อ 7
(สํานักปลัดเทศบาล)

งบลงทุน รวม 99,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 99,000 บาท
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
จัดซือระบบกล้องวงจรปิด CCTV จํานวน 99,000 บาท

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 35,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 35,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 35,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร.ประจําปี จํานวน 10,000 บาท
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โครงการรณรงค์และส่งเสริมความรู้ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการรณรงค์และส่งเสริมความรู้ใน
การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย.....

- เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสังการ ดังนี 

ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ.2561-2564)  หน้า 211
  ข้อ  12   
(สํานักปลัดเทศบาล)

โครงการส่งเสริมความรู้การป้องกันและระงับอัคคีภัยในชุมชน จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมความรู้การป้องกัน
และระงับอัคคีภัยในชุมชน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย.....

- เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสังการ ดังนี 

ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ.2561-2564)  หน้า 211
  ข้อ  9   
(สํานักปลัดเทศบาล)

โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการให้ความช่วยเหลือประชาชน
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย.....

- เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสังการ ดังนี 

ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ.2561-2564)  หน้า 211
 ข้อ 21  
(สํานักปลัดเทศบาล)

โครงการอบรมการปฐมพยาบาล ณ จุดเกิดเหตุ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมการปฐมพยาบาล ณ
 จุดเกิดเหตุ  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย.....

- เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสังการ ดังนี 

ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ.2561-2564)  หน้า 211
  ข้อ 13  
(สํานักปลัดเทศบาล)
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 1,726,000 บาท
งบบุคลากร รวม 1,492,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,492,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,261,000 บาท

(1)  เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล  สังกัดกองการ
ศึกษาฯ  จํานวน  726,000  บาท  และการปรับเพิมตําแหน่งตามกรอบ
อัตรากําลังใหม่พร้อมเงินปรับปรุงประจําปีโดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่
เกิน 12 เดือน 
(2)  เพือจ่ายเป็นเงินเดือนสําหรับข้าราชการครู ค.ศ.1  จํานวน  2
  อัตรา   จํานวนรวม  535,000  บาท  และการปรับเพิมตําแหน่งตาม
กรอบอัตรากําลังใหม่พร้อมเงินปรับปรุงประจําปีโดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่
เกิน 12 เดือน  
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ กฏหมาย และหนังสือสังการดังนี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2541 และทีแก้ไขเพิมเติม
2) ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่และทีเกียว
ข้อง
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.4
/ว1875 ลงวันที 21 มิถุนายน 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนสําหรับสนับ
สนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
(กองการศึกษา)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของพนักงานเทศบาลตําแหน่งประเภท
อํานวยการท้องถิน โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน  ตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่  เรือง หลักเกณฑ์และ
เงือนไขเกียวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (ฉบับแก้ไขเพิมเติม) พ
.ศ.2559 ลงวันที 19 เมษายน 2559 
(กองการศึกษา)
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 165,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจของกองการ
ศึกษา  ตําแหน่งผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ) จํานวน 1
 อัตรา  จํานวน  165,000  บาท  
โดยจ่ายจากเทศบาลตําบลป่าป้อง  จํานวน  52,200  บาท  และ
จ่ายจากเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (จัดสรรอัตราคน
ละ 9,400 บาท) จํานวน 112,800  บาท  คํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน  12
  เดือน  
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ กฏหมาย และหนังสือสังการดังนี
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ กฏหมาย และหนังสือสังการดังนี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2541 และทีแก้ไขเพิมเติม
2) ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่และทีเกียว
ข้อง
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.4
/ว1875 ลงวันที 21 มิถุนายน 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนสําหรับสนับ
สนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
(กองการศึกษา)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราว  เงินปรับเพิมตามคุณวุฒิ ฯลฯ
 ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ  สังกัดกองการศึกษาฯ โดยคํานวณตังจ่าย
ไว้ไม่เกิน 12 เดือน
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ กฏหมาย และหนังสือสังการดังนี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2541 และทีแก้ไขเพิมเติม
2) ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่และทีเกียว
ข้อง
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.4
/ว1875 ลงวันที 21 มิถุนายน 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนสําหรับสนับ
สนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
(กองการศึกษา)
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งบดําเนินงาน รวม 234,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 169,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 117,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษประจําปี ให้แก่
พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างของเทศบาลตําบลป่าป้อง ทีผ่านเกณฑ์การ
ประเมินและมีสิทธิได้รับเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ ตาม
ระเบียบและหนังสือสังการ  ดังนี  
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทน
อืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วน
ท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2557
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที 0808.2/ว 859 ลงวันที 29
 พฤษภาคม 2557 เรือง การดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2557
 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด  ที มท 0808.2/ว 3072  ลงวัน
ที  29  กันยายน  2557  เรือง  แนวทางการเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบ
แทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน 
- หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท 0809.3/ว
 27 ลงวันที 29 ธันวาคม 2559 เรือง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกียวกับหลัก
เกณฑ์ เงือนไข และวิธีการกําหนดประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ
อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
(กองการศึกษา) 

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงาน
เทศบาลและพนักงานจ้าง ทีได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าทีนอกเวลาราชการ
ปกติ หรือ วันหยุดราชการ  ตามระเบียบ  และหนังสือสังการ  ดังนี  
1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 2409 ลงวันที 17 พฤศจิกายน 2559 เรือง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 
(กองการศึกษา)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลตามสิทธิทีจะได้รับ  ตาม
ระเบียบ และหนังสือสังการ  ดังนี  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิน  พ.ศ. 2548 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิน  (ฉบับที 2)  พ.ศ. 2551
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิน  (ฉบับที 3) พ.ศ. 2559
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที 12
 ตุลาคม 2559 เรือง หลักเกณฑ์และวิธีการเกียวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่า
บ้านของข้าราชการส่วนท้องถิน
(กองการศึกษา)
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล ตามสิทธิที
ควรจะได้รับ  
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา  ระเบียบ  ดังนี 
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2523
 และทีแก้ไขเพิมเติมถึง ฉบับที 7 พ.ศ. 2554
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกียวกับการ
ศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541   
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ. 2549  
(กองการศึกษา)

ค่าใช้สอย รวม 45,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร เช่น  ค่าเบียเลียงเดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพัก  ค่าบริการ
จอดรถ  ณ  ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  ค่าธรรมเนียมในการ
ใช้สนามบิน  ค่าลงทะเบียนต่างๆ  ทีจําเป็นในการเดินทางไปราชการ  ของ
คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล  และพนักงาน
จ้าง  หรือบุคคล คณะบุคคลทีได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไป
ราชการเพือประชุม  ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดต่อ
ราชการ  
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน  พ.ศ. 2555
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที 2) พ.ศ. 2558
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ. 2559 
(กองการศึกษา)

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนาต่าง ๆ ของผู้บริหารท้อง
ถิน สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และ พนักงานจ้าง ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2555 และแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 2) พ.ศ
.2558 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
(กองการศึกษา)
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 5,000 บาท
(รายจ่ายเพือซ่อมแซมบํารุงรักษาเพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ) 
- เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทังค่าสิงของและค่าแรงงาน  ให้จ่ายจาก
ค่าใช้สอย  ส่วนกรณีทีองค์กรปกครองส่วนท้องถินเป็นผู้ดําเนินการซ่อม
แซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ  ดังนี                           
(1)  ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย
(2)  ค่าสิงของทีซือมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และหนังสือสังการ  ดังนี 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิมเติม ถึง ฉบับที 13
 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมากที มท 0808.2/ว
 1657 ลงวันที 16 กรกฎาคม 2556 เรือง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว1752 ลงวัน
ที 6 สิงหาคม 2556  เรือง แนวทางปฏิบัติเกียวกับรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน 
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558  เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที 20 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่า
สาธารณูปโภค
(กองการศึกษา)
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ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมีลักษณะ
โดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สิน
เปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน 
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน ดังนี  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ได้แก่ สิงของทีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน หรือเมือนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไม่สามารถ
ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า  ดัง
นี  หนังสือ เครืองคิดเลขขนาดเล็ก เครืองเจาะกระดาษขนาดเล็ก ทีเย็บ
กระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก  กรรไกร เก้าอีพลาสติก แปรงลบ
กระดานดํา ตรายาง ขาตัง (กระดานดํา) ทีถูพืน ตะแกรงวาง
เอกสาร เครืองตัดโฟม เครืองตัดกระดาษ เครืองเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพ
เขียน แผนที พระบรมยาลักษณ์ แผงปิดประกาศ แผ่นป้านชือสํานัก
งาน หรือหน่วยงาน แผ่นป้ายจาราจรหรือแผ่นป้ายต่างๆ มู่ลี ม่านปรับ
แสง (ต่อผืน) พรม (ต่อผืน) นาฬิกาตังหรือแขวน พระพุทธรูปจําลอง กระ
เป่า ตาชังขนาดเล็ก ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสินเปลือง  
- ได้แก่ สิงของทีโดยสภาพมีลักษณะเมือใช้แล้วย่อมสินเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสันไม่คงสภาพเดิม ดัง
นี กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ นํานาลบคําผิด เทปกาว ลวดเย็บ
กระดาษ กาว ชอล์ค สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก นําหมึก
ปรินท์ เทป พี วี ซี แบบใส  นํายาลบกระดาษไข ไม้บรรทัด คลิป เป๊ก เข็ม
หมุด กระดาษคาร์บอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้า
ราชการ แบบพิมพ์ ผ้าสําลี ธงชาติ สิงพิมพ์ทีได้จากการซือ หรือจ้าง
พิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ นํามัน ไข ขีผึง นําดืมสําหรับบริการ
ประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ     
- เป็นไปตามหนังสือสังการ  ดังนี  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
(กองการศึกษา)
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สินเปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน  
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  ดังนี  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ได้แก่ สิงของทีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน หรือเมือนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไม่สามารถ
ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า  ดังนี  แผ่นหรือ
จานบันทึกข้อมูล ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสินเปลือง  
- ได้แก่ สิงของทีโดยสภาพมีลักษณะเมือใช้แล้วย่อมสินเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสันไม่คงสภาพเดิม ดัง
นี  อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Digit
al Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึก
ข้อมูล (ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) 
หัวพิมพ์หรือเทปพิมพ์สําหรับเครืองพิมพ์สําหรับคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก
สําหรับเครืองพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนือง สายเคเบิล ฯลฯ  
(3) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ 
- ได้แก่ สิงของทีเป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่สําหรับการซ่อมแซม
บํารุงรักษาทรัพย์สินให้คืนสภาพดังเดิมทีมีลักษณะเป็นการซ่อมบํารุงปกติ
หรือค่าซ่อมกลาง ดังนี  แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ (Key board) 
เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมรีชิป (MeMory Chip) เช่น Ram คัต
ซีทฟิดเดอร์ (Cut Sheet Feeder) เมาส์ (Mouse)  พรินเตอร์สวิตชิง
บ๊อกซ์ (Printer Switching Box) เครืองกระจายสัญญาณ (Hub) แผ่น
วงจร
อิเล็กทรอนิกส์ (
Card) Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Card)
 เป็นต้น เครืองอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ เช่น แบบดิส
เกตต์ (Diskette) แบบฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk) แบบซีดี
รอม (CD ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นต้น ฯลฯ   
- เป็นไปตามหนังสือสังการ  ดังนี  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
(กองการศึกษา)
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 2,179,290 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,103,290 บาท
ค่าใช้สอย รวม 524,590 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการวันเด็กแห่งชาติ โดยมีค่าใช้
จ่ายประกอบด้วย  ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา  ค่ารับรองผู้ทีเชิญมาร่วมงาน
และผู้มาร่วมประกอบกิจกรรมตามวัตถุประสงค์  ได้แก่ ค่าอาหารว่างและ
เครืองดืม  ค่าอาหารและเครืองดืมไม่มีแอลกอฮอล์  ค่าใช้จ่ายเกียวกับ
สถานทีและค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นและเกียวข้อง  ได้แก่ ค่าสถานทีจัด
งาน เช่น ค่าเช่าหรือค่าบํารุง ค่าเช่าหรือค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ทีจําเป็นใน
การจัดงาน รวมค่าติดตังและค่ารือถอน เช่น เครืองโปรเจคเตอร์ เครือง
เสียง เต้นท์ เวที  ค่าใช้จ่ายเกียวกับการรักษาความปลอดภัย เช่น ค่าจ้าง
เหมารักษาความปลอดภัยหรืออืนๆ ค่าจ้างเหมาทําความสะอาด ค่าใช้จ่าย
ในการตกแต่ง จัดสถานที ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ เช่น กระแสไฟฟ้า นํา
ประปา โทรทัศน์ รวมถึงค่าติดตัง ค่าเช่าอุปกรณ์ และอืนๆ ทีเกียวข้อง ค่า
เช่าหรือค่าบริการรถสุขา ตลอดระยะเวลาทีจัดงาน ค่าใช้จ่ายในการ
ประกวดหรือแข่งขัน ได้แก่ ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าโล่ หรือถ้วย
รางวัลทีมอบให้ผู้ชนะการประกวดหรือการแข่งขันเป็นการประกาศ
เกียรติคุณ เงินหรือของรางวัลทีมอบให้ผู้ชนะการประกวดหรือแข่งขัน ค่า
จ้างเหมาจัดนิทรรศการ ค่ามหรสพ การแสดง และค่าใช้จ่ายในการ
โฆษณาประชาสัมพันธ์งาน เช่น ค่าโฆษณาทางวิทยุ โทรทัศน์ และสือ
ประเภทสิงพิมพ์ต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการออกอากาศทางวิทยุ โทรทัศน์ ค่า
จ้างเหมาทําป้ายโฆษณาหรือสิงพิมพ์  ค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นและเกียวข้อง
ในการจัดงาน ตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี    
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 13
) พ.ศ.2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ.2561-2564)  หน้า 204
  ข้อ  9
(กองการศึกษา)
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 424,590 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา (ค่าหนังสือเรียน, ค่าอุปกรณ์การเรียน, ค่าเครืองแบบนักเรียน, ค่า
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าไม้
แดง ..........................................................................................
................................................................
- เป็นไปตามหนังสือสังการดังนี
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3028  ลงวัน
ที  6 มิถุนายน  2561  เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว 3274 ลงวัน
ที 19 มิถุนายน 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0893.2/ว 1918 ลงวัย
ที 16 มิถุนายน 2552 เรือง  แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนํารายได้ของสถานศึกษาไปจัด
สรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2551
4) หนังสือกระทรงงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0893.3/ว 1658 ลงวัน
ที 22 มีนาคม 2559 เรืองแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนํารายได้ของสถานศึกษาไปจัด
สรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2551 (ฉบับที 2)
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ.2561-2564) หน้า  203  ข้อ 8
(กองการศึกษา)

ค่าวัสดุ รวม 578,700 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 578,700 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายค่าอาหารเสริม (นม) ดังนี
(1) ค่าอาหารเสริมนม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าไม้แดง  จํานวน 33
 คน อัตราคนละ 7.37 บาท จํานวน 260 วัน  เป็นเงิน 63,240 บาท 
(2) ค่าอาหารเสริมนม โรงเรียนบ้านป่าป้อง  จํานวน 66 คน อัตรา
คละ 7.37 บาท จํานวน 260 วัน เป็นเงิน  126,470  บาท
(3) ค่าอาหารเสริมนมโรงเรียนบ้านป่าไม้แดง จํานวน 203 คน อัตราคน
ละ 7.37 บาท จํานวน  260 วัน  เป็นเงิน  388,990 บาท
ปฏิบัติตามหนังสือสังการดังนี
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3028  ลงวัน
ที  6 มิถุนายน  2561  เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว 3274 ลงวัน
ที 19 มิถุนายน 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า  203
 ข้อ 3 , 5 , 6  
(กองการศึกษาฯ)
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งบเงินอุดหนุน รวม 1,076,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,076,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ตามโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนบ้านป่า
ป้อง

จํานวน 264,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามตามโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนบ้านป่า
ป้อง  จํานวน 66 คน  อัตรามือละ 20 บาท  จํานวน 200 วัน
โดยปฏิบัติตามหนังสือสังการดังนี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3616  ลงวัน
ที 24  มิถุนายน 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
3)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3028  ลงวัน
ที  6 มิถุนายน  2561  เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว 3274 ลงวัน
ที 19 มิถุนายน 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0893.2/ว 1918 ลงวัย
ที 16 มิถุนายน 2552 เรือง  แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนํารายได้ของสถานศึกษาไปจัด
สรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2551
6) หนังสือกระทรงงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0893.3/ว 1658 ลงวัน
ที 22 มีนาคม 2559 เรืองแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนํารายได้ของสถานศึกษาไปจัด
สรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2551 (ฉบับที 2)
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า  203  ข้อ 4
(กองการศึกษาฯ)
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อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ตามโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนบ้าน
ป่าไม้แดง

จํานวน 812,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามตามโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนบ้านป่าไม้
แดง  จํานวน 203 คน  อัตรามือละ 20 บาท  จํานวน 200 วัน
โดยปฏิบัติตามหนังสือสังการดังนี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3616  ลงวัน
ที 24  มิถุนายน 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
3)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3028  ลงวัน
ที  6 มิถุนายน  2561  เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว 3274 ลงวัน
ที 19 มิถุนายน 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0893.2/ว 1918 ลงวัย
ที 16 มิถุนายน 2552 เรือง  แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนํารายได้ของสถานศึกษาไปจัด
สรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2551
6) หนังสือกระทรงงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0893.3/ว 1658 ลงวัน
ที 22 มีนาคม 2559 เรืองแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนํารายได้ของสถานศึกษาไปจัด
สรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2551 (ฉบับที 2)
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า  203  ข้อ 4
(กองการศึกษาฯ)

งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รวม 10,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 10,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการสนับสนุนกิจกรรมเด็กและเยาวชนตําบลป่าป้อง จํานวน 10,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสนับสนุนกิจกรรมเด็กและ
เยาวชนตําบลป่าป้อง วัตถุประสงค์เพือขับเคลือนกิจกรรมของเด็กและ
เยาวชนในตําบลรวมทังสภาเด็กและเยาวชนตําบลป่าป้อง  ตามความต้อง
การของกลุ่มเป้าหมาย  
โดยถือปฏิบัติระเบียบ กฏหมาย หนังสือสังการ ดังนี
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก  ที มท  0808.2/ว3028 ลงวัน
ที  6 มิถุนายน 2561 เรือง  ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557  
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกียวกับการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ.2542
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ.2561-2564)  หน้า 203 ข้อ 7 
(กองการศึกษาฯ)
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน รวม 265,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 105,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 95,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการต่างๆ  สําหรับการสํารวจ
ข้อมูลจํานวนสัตว์และขึนทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ
พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โดยจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถินตามจํานวนสุนัข/แมว ทังทีมีเจ้าของและไม่มี
เจ้าของ จากการสํารวจขององค์กรปกครองส่วนท้องถินทีส่งหลักฐานการ
สํารวจให้กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ตัวละ 6 บาทต่อปี
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสังการ  ดังนี 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และทีแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับ
ที 13) พ.ศ.2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมากที มท 0808.2/ว
 1657 ลงวันที 16 กรกฎาคม 2556 เรือง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที 20 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่า
สาธารณูปโภค
5) หนังสือกรมส่งเสริมกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท ว 0120 ลง
วันที 12 มกราคม 2560 เรือง แนวทางการดําเนินงานป้องกัน และควบ
คุมโรคพิษสุนัขบ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
6) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0810.5/1745 ลงวันที 31 สิงหาคม 2560 เรือง ซักซ้อมแนวทางการตัง
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทัวไป
ด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
7) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0810.5/1042 ลงวันที 10 เมษายน 2561 เรือง แนวทางการดําเนิน
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เพิมเติม
8) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.5
/ว2072 ลงวันที 5 กรกฎาคม 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการตังงบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทัวไปด้าน
สาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม ฉบับที 1
 พ.ศ.2561  หน้า  ข้อ
(สํานักปลัดเทศบาล)
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการ 3Rs ลดขยะในชุมชน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ 3Rs ลดขยะในชุมชน โดยมี
ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย.............................................................

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสังการ  ดังนี 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และทีแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับ
ที 13) พ.ศ.2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3) พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง (ฉบับที 2) พ.ศ. 2560
4) ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรือง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2560 ลง
วันที 18 ตุลาคม 2560 
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุดที มท 0810.5/ว 0263 ลงวัน
ที 16 มกราคม 2561 เรือง แนวทางการรวมกลุ่มพืนทีในการจัดการขยะ
มูลฝอย (Clusters) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
7) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.5/ว
 627 ลงวันที 7 มีนาคม 2561
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 198 ข้อ 5
(สํานักปลัดเทศบาล)

โครงการควบคุมป้องกันโรคติดต่อ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการควบคุมป้องกันโรค
ติดต่อ  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบ
ด้วย..........................................................................................

- เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสังการ ดังนี 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และทีเพิมเติมถึง (ฉบับที 13) พ.ศ
.2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกียวกับการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ.2542
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 207 ข้อ 9
(สํานักปลัดเทศบาล)
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โครงการชุมชน/หมู่บ้านสะอาด จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการชุมชน/หมู่บ้านสะอาด  โดยมี
ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย.............................................................

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสังการ  ดังนี 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และทีแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับ
ที 13) พ.ศ.2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3) พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง (ฉบับที 2) พ.ศ. 2560
4) ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรือง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2560 ลง
วันที 18 ตุลาคม 2560 
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุดที มท 0810.5/ว 0263 ลงวัน
ที 16 มกราคม 2561 เรือง แนวทางการรวมกลุ่มพืนทีในการจัดการขยะ
มูลฝอย (Clusters) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
7) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.5/ว
 627 ลงวันที 7 มีนาคม 2561
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564
) หน้า..........ข้อ............
(สํานักปลัดเทศบาล)

โครงการรณรงค์ ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการรณรงค์ ป้องกันและควบคุม
โรคไข้เลือดออก  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบ
ด้วย..........................................................................................

- เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสังการ ดังนี 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และทีเพิมเติมถึง (ฉบับที 13) พ.ศ
.2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกียวกับการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ.2542
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 207 ข้อ 3
(สํานักปลัดเทศบาล)
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โครงการรณรงค์วันเอดส์โลก จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการรณรงค์วันเอดส์โลก  โดยมี
ค่าใช้จ่ายประกอบ
ด้วย..........................................................................................

- เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสังการ ดังนี 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และทีเพิมเติมถึง (ฉบับที 13) พ.ศ
.2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกียวกับการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ.2542
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 205 ข้อ 3
(สํานักปลัดเทศบาล)
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โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน 
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี

จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูก
เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบ
ด้วย..........................................................................................

- เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสังการ ดังนี 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และทีเพิมเติมถึง (ฉบับที 13) พ.ศ
.2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกียวกับการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ.2542
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2541
 แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 3) พ.ศ.2543
6) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0810.5/1745 ลงวันที 31 สิงหาคม 2560 เรือง ซักซ้อมแนวทางการตัง
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทัวไป
ด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
7) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0810.5/1042 ลงวันที 10 เมษายน 2561 เรือง แนวทางการดําเนิน
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เพิมเติม
8) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.5
/ว2072 ลงวันที 5 กรกฎาคม 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการตังงบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทัวไปด้าน
สาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม ฉบับที 1
 พ.ศ.2561  หน้า    ข้อ 
(สํานักปลัดเทศบาล)
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โครงการอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการเพือป้องกันสุขภาพอนามัยผู้บริโภค จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบ
การเพือป้องกันสุขภาพอนามัยผู้บริโภค  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบ
ด้วย..........................................................................................

- เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสังการ ดังนี 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และทีเพิมเติมถึง (ฉบับที 13) พ.ศ
.2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกียวกับการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ.2542
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า    ข้อ 
(สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิง
ของทีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน  สินเปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน  
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ดังนี  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ได้แก่ สิงของทีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน หรือเมือนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไม่สามารถ
ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า  ดังนี  ชุดเครือง
มือผ่าตัด ทีวางกรวยแก้ว กระบอกตวง เบ้าหลอม หูฟัง (Stethoscope) 
เปลหามคนไข้ คีมถอนฟัน เครืองวัดนําฝน ถังเก็บเชือเพลิง เครือง
นึง เครืองมือวิทยาศาสตร์ ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสินเปลือง  
- ได้แก่ สิงของทีโดยสภาพมีลักษณะเมือใช้แล้วย่อมสินเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสันไม่คงสภาพเดิม ดัง
นี  สําลี และผ้าพันแผล เวชภัณฑ์ แอลกอฮอล์ ฟิล์มเอกซเรย์ เคมี
ภัณฑ์ ออกซิเจน นํายาต่าง ๆ เลือด สายยาง ลูกยาง หลอดแก้ว ลวดเชือม
เงิน ถูงมือ กระดาษกรอง จุกต่าง ๆ สัตว์เลียงเพือการทดลองวิทยาศาสตร์
หรือการแพทย์ หลอดเอกซเรย์ ฯลฯ     
- เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสังการ  ดังนี  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
(สํานักงานปลัด)
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งบเงินอุดหนุน รวม 160,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 160,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข จํานวน 160,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับคณะกรรมการชุมชน/หมู่บ้าน เพือดําเนิน
การตามโครงการตามพระราชดําริด้านสาธารณสุข จํานวน 8 หมู่บ้าน ๆ
 ละ 20,000 บาท ทีได้รับการจัดสรรเพือขับเคลือนโครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ และหนังสือสังการ ดังนี 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 13
) พ.ศ.2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3) ประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน  เรือง  หลักเกณฑ์การสนับสนุนขององค์การบริหาร
จังหวัด  เทศบาล  และองค์การบริหารส่วนตําบลในการให้บริการ
สาธารณะ  ลงวันที  23  พฤศจิกายน  2552 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.5/ว
 1745 ลงวันที 31 สิงหาคม 2560เรือง ซักซ้อมแนวทางการตังงบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทัวไปด้าน
สาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
6) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.5/ว
 109 ลงวันที 15 มกราคม 2560  เรือง  แนวทางการดําเนินโครงการ
พระราชดําริด้านสาธารณสุขเพิมเติม   
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม ฉบับที 1
 พ.ศ.2561 หน้า    ข้อ  
(สํานักปลัดเทศบาล)
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 10,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 10,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้
พิการ  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบ
ด้วย..........................................................................................

- เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสังการ ดังนี 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และทีเพิมเติมถึง (ฉบับที 13) พ.ศ
.2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกียวกับการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ.2542
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 205 ข้อ 6
(สํานักปลัดเทศบาล)

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 3,865,300 บาท
งบบุคลากร รวม 787,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 787,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 745,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงขันเงินเดือน ให้กับพนักงาน
เทศบาล สังกัดกองช่าง ตําแหน่งและอัตราตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี  โดย
คํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตามบัญชีเงินเดือนพนักงานส่วนท้อง
ถิน และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
เชียงใหม่ เรือง หลักเกณฑ์เกียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงิน
เดือน และประโยชน์ตอบแทนอืน (ฉบับที 5) ลงวันที 3 มีนาคม 2559
 และทีแก้ไขเพิมเติมถึงปัจจุบัน 
(กองช่าง)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของพนักงานเทศบาลตําแหน่งประเภท
บริหารท้องถินและประเภทอํานวยการท้องถิน โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่
เกิน 12 เดือน  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
เชียงใหม่ เรือง หลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล (ฉบับแก้ไขเพิมเติม) พ.ศ.2559 ลงวันที 19 เมษายน 2559
(กองช่าง)
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งบดําเนินงาน รวม 826,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 151,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 74,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษประจําปี ให้แก่
พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างของเทศบาลตําบลป่าป้อง ทีผ่านเกณฑ์การ
ประเมินและมีสิทธิได้รับเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ ตาม
ระเบียบและหนังสือสังการ  ดังนี  
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทน
อืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วน
ท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2557
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที 0808.2/ว 859 ลงวันที 29
 พฤษภาคม 2557 เรือง การดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2557
 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด  ที มท 0808.2/ว 3072  ลงวัน
ที  29  กันยายน  2557  เรือง  แนวทางการเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบ
แทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน 
- หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท 0809.3/ว
 27 ลงวันที 29 ธันวาคม 2559 เรือง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกียวกับหลัก
เกณฑ์ เงือนไข และวิธีการกําหนดประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ
อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี  (กองช่าง

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงาน
เทศบาลและพนักงานจ้าง ทีได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าทีนอกเวลาราชการ
ปกติ หรือ วันหยุดราชการ  ตามระเบียบ  และหนังสือสังการ  ดังนี  
1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 2409 ลงวันที 17 พฤศจิกายน 2559 เรือง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 
(กองช่าง)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลตามสิทธิทีจะได้รับ  ตาม
ระเบียบ และหนังสือสังการ  ดังนี  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิน  พ.ศ. 2548 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิน  (ฉบับที 2)  พ.ศ. 2551
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิน  (ฉบับที 3) พ.ศ. 2559
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที 12
 ตุลาคม 2559 เรือง หลักเกณฑ์และวิธีการเกียวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่า
บ้านของข้าราชการส่วนท้องถิน
(กองช่าง)
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล ตามสิทธิที
ควรจะได้รับ  
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา  ระเบียบ  ดังนี 
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2523
 และทีแก้ไขเพิมเติมถึง ฉบับที 7 พ.ศ. 2554
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกียวกับการ
ศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541   
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ. 2549  
(กองช่าง)

ค่าใช้สอย รวม 335,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 250,000 บาท
โดยให้ผู้รับจ้างเหมาทําการอย่างหนึงอย่างใดซึงมิใช่เป็นการประกอบดัด
แปลง  ต่อเติมเสริมสร้างครุภัณฑ์หรือสิงก่อสร้าง ฯลฯ  เช่น  การจ้างเหมา
รักษาความปลอดภัยสถานทีราชการ  ไม่รวมถึงบ้านพักของทาง
ราชการ  การจ้างเหมาทําความสะอาดอาคารทีทําการ  การจ้างเหมาดูแล
รักษาต้นไม้หรือสวนไม้ประดับ  หรือสวนหย่อม  หรือสนามหญ้าของทาง
ราชการ  ค่าจ้างเหมาสูบนํา  ค่าบริการกําจัดปลวก  ค่าบริการเช่าเครือง
ถ่ายเอกสาร ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าซักฟอก ค่ากําจัดสิงปฏิกูล  ค่าจ้างเหมาเย็บ
หนังสือเข้าปกหนังสือ  หรือเอกสารรูปเล่มอืนใด  ค่าจ้างแรงงาน  และค่า
จ้างเหมาอืน ๆ ทีเป็นกิจการในอํานาจหน้าทีขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน
กรณีจ้างเหมาบริการ  ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสังการ  ดังนี
-  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที  มท 0808.2/ว 7120  ลงวันที  1
 ธันวาคม 2559  เรือง  หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
- พระราชบัญญัติการจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
(กองช่าง)
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร เช่น  ค่าเบียเลียงเดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพัก  ค่าบริการ
จอดรถ  ณ  ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  ค่าธรรมเนียมในการ
ใช้สนามบิน  ค่าลงทะเบียนต่างๆ  ทีจําเป็นในการเดินทางไปราชการ  ของ
คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล  และพนักงาน
จ้าง  หรือบุคคล คณะบุคคลทีได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไป
ราชการเพือประชุม  ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดต่อ
ราชการ  
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน  พ.ศ. 2555
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที 2) พ.ศ. 2558
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ. 2559 
(กองช่าง)

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนาต่าง ๆ ของผู้บริหารท้อง
ถิน สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และ พนักงานจ้าง ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2555 และแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 2) พ.ศ
.2558 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
(กองช่าง)
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 65,000 บาท
รายจ่ายเพือซ่อมแซมบํารุงรักษาเพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
- เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทังค่าสิงของและค่าแรงงาน  ให้จ่ายจาก
ค่าใช้สอย  ส่วนกรณีทีองค์กรปกครองส่วนท้องถินเป็นผู้ดําเนินการซ่อม
แซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ  ดังนี                           
(1)  ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย
(2)  ค่าสิงของทีซือมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และหนังสือสังการ  ดังนี 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิมเติม ถึง ฉบับที 13
 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมากที มท 0808.2/ว
 1657 ลงวันที 16 กรกฎาคม 2556 เรือง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว1752 ลงวัน
ที 6 สิงหาคม 2556  เรือง แนวทางปฏิบัติเกียวกับรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน 
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558  เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที 20 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่า
สาธารณูปโภค
(กองช่าง)
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ค่าวัสดุ รวม 340,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมีลักษณะ
โดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สิน
เปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน 
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน ดังนี  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ได้แก่ สิงของทีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน หรือเมือนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไม่สามารถ
ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า  ดัง
นี  หนังสือ เครืองคิดเลขขนาดเล็ก เครืองเจาะกระดาษขนาดเล็ก ทีเย็บ
กระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก  กรรไกร เก้าอีพลาสติก แปรงลบ
กระดานดํา ตรายาง ขาตัง (กระดานดํา) ทีถูพืน ตะแกรงวาง
เอกสาร เครืองตัดโฟม เครืองตัดกระดาษ เครืองเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพ
เขียน แผนที พระบรมยาลักษณ์ แผงปิดประกาศ แผ่นป้านชือสํานัก
งาน หรือหน่วยงาน แผ่นป้ายจาราจรหรือแผ่นป้ายต่างๆ มู่ลี ม่านปรับ
แสง (ต่อผืน) พรม (ต่อผืน) นาฬิกาตังหรือแขวน พระพุทธรูปจําลอง กระ
เป่า ตาชังขนาดเล็ก ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสินเปลือง  
- ได้แก่ สิงของทีโดยสภาพมีลักษณะเมือใช้แล้วย่อมสินเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสันไม่คงสภาพเดิม ดัง
นี กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ นํานาลบคําผิด เทปกาว ลวดเย็บ
กระดาษ กาว ชอล์ค สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก นําหมึก
ปรินท์ เทป พี วี ซี แบบใส  นํายาลบกระดาษไข ไม้บรรทัด คลิป เป๊ก เข็ม
หมุด กระดาษคาร์บอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้า
ราชการ แบบพิมพ์ ผ้าสําลี ธงชาติ สิงพิมพ์ทีได้จากการซือ หรือจ้าง
พิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ นํามัน ไข ขีผึง นําดืมสําหรับบริการ
ประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ     
- เป็นไปตามหนังสือสังการ  ดังนี  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
(กองช่าง)
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 100,000 บาท
 
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สินเปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน  เ
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  ดังนี  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ได้แก่ สิงของทีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน หรือเมือนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไม่สามารถ
ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า  ดัง
นี  ไมโครโฟน 
ขาตังไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟ้า เครืองวัดกระแสไฟฟ้า เครืองวัดแรงดัน
ไฟฟ้า มาตรสําหรับตรวจวงจรไฟฟ้า  เครืองประจุไฟ ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสินเปลือง  
- ได้แก่ สิงของทีโดยสภาพมีลักษณะเมือใช้แล้วย่อมสินเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสันไม่คงสภาพเดิม ดัง
นี  ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดรัด
สายไฟฟ้า ปลักไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดวิทยุทรานซิตเตอร์และชินส่วน
วิทยุ ลูกถ้วยสายอากาศ รีซีสเตอร์ 
มูฟวิงคอยส์คอมเดนเซอร์ ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์ เบรกเกอร์ สายอากาศ
หรือเสาอากาศสําหรับวิทยุ เครืองรับโทรทัศน์ จานรับสัญญาณดาว
เทียม ฯลฯ     
(3) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ 
- ได้แก่ สิงของทีเป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่สําหรับการซ่อมแซม
บํารุงรักษาทรัพย์สินให้คืนสภาพดังเดิมทีมีลักษณะเป็นการซ่อมบํารุงปกติ
หรือค่าซ่อมกลาง ดังนี  ดอกลําโพง แผงวงจร ผังแสดงวงจรต่างๆ แผง
บังคับทางไฟ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสังการ  ดังนี  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
(กองช่าง)
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วัสดุก่อสร้าง จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมีลักษณะโดย
สภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สิน
เปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน  
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง  ดังนี  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ได้แก่ สิงของทีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน หรือเมือนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไม่สามารถ
ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า  ดังนี  ไม้ต่าง ๆ
 ค้อน คีม ชะแลง จอบ สิว เสียม เลือย ขวาน กบใสไม้ เทปวัดระยะ เครือง
วัดขนาดเล็ก เช่น ตลับเมตร ลูกดิง สว่าน โถส้วม อ่างล้างหน้า ราวพาด
ผ้า ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสินเปลือง  
- ได้แก่ สิงของทีโดยสภาพมีลักษณะเมือใช้แล้วย่อมสินเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสันไม่คงสภาพเดิม ดัง
นี  นํามันทาไม้ ทินเนอร์ สี ปูนซีเมนต์ ทราย อิฐหรือซีเมนต์
บล็อก กระเบือง สังกะสี ตะปู เหล็กเส้น แปรงทาสี ปูนขาว ฯลฯ 
(3) ค.วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ 
- ได้แก่ สิงของทีใช้เป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่สําหรับการซ่อมบํารุง
ทรัพย์สินให้กลับคืนสภาพดังเดิมทีมีลักษณะเป็นการซ่อมบํารุงปกติหรือค่า
ซ่อมกลาง ดังนี ท่อนําและอุปกรณ์ประปา ท่อต่าง ๆ ท่อนําบาดาล ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสังการ  ดังนี  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
(กองช่าง)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สินเปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน  
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  ดังนี  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ได้แก่ สิงของทีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน หรือเมือนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไม่สามารถ
ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า  ดังนี  แผ่นหรือ
จานบันทึกข้อมูล ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสินเปลือง  
- ได้แก่ สิงของทีโดยสภาพมีลักษณะเมือใช้แล้วย่อมสินเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสันไม่คงสภาพเดิม ดัง
นี  อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Digit
al Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึก
ข้อมูล (ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) 
หัวพิมพ์หรือเทปพิมพ์สําหรับเครืองพิมพ์สําหรับคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก
สําหรับเครืองพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนือง สายเคเบิล ฯลฯ  
(3) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ 
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- ได้แก่ สิงของทีเป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่สําหรับการซ่อมแซม
บํารุงรักษาทรัพย์สินให้คืนสภาพดังเดิมทีมีลักษณะเป็นการซ่อมบํารุงปกติ
หรือค่าซ่อมกลาง ดังนี  แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ (Key board) 
เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมรีชิป (MeMory Chip) เช่น Ram คัต
ซีทฟิดเดอร์ (Cut Sheet Feeder) เมาส์ (Mouse)  พรินเตอร์สวิตชิง
บ๊อกซ์ (Printer Switching Box) เครืองกระจายสัญญาณ (Hub) แผ่น
วงจร
อิเล็กทรอนิกส์ (
Card) Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Card)
 เป็นต้น เครืองอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ เช่น แบบดิส
เกตต์ (Diskette) แบบฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk) แบบซีดี
รอม (CD ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นต้น ฯลฯ   
 
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สินเปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน  เ
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  ดังนี  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ได้แก่ สิงของทีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน หรือเมือนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไม่สามารถ
ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า  ดังนี  แผ่นหรือ
จานบันทึกข้อมูล ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสินเปลือง  
- ได้แก่ สิงของทีโดยสภาพมีลักษณะเมือใช้แล้วย่อมสินเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสันไม่คงสภาพเดิม ดัง
นี  อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Digit
al Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึก
ข้อมูล (ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) 
หัวพิมพ์หรือเทปพิมพ์สําหรับเครืองพิมพ์สําหรับคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก
สําหรับเครืองพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนือง สายเคเบิล ฯลฯ  
(3) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ 
- ได้แก่ สิงของทีเป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่สําหรับการซ่อมแซม
บํารุงรักษาทรัพย์สินให้คืนสภาพดังเดิมทีมีลักษณะเป็นการซ่อมบํารุงปกติ
หรือค่าซ่อมกลาง ดังนี  แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ (Key board) 
เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมรีชิป (MeMory Chip) เช่น Ram คัต
ซีทฟิด
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เดอร์ (Cut Sheet Feeder) เมาส์ (Mouse)  พรินเตอร์สวิตชิง
บ๊อกซ์ (Printer Switching Box) เครืองกระจายสัญญาณ (Hub) แผ่น
วงจร
อิเล็กทรอนิกส์ (
Card) Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Card)
 เป็นต้น เครืองอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ เช่น แบบดิส
เกตต์ (Diskette) แบบฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk) แบบซีดี
รอม (CD ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นต้น ฯลฯ   
- เป็นไปตามหนังสือสังการ  ดังนี  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
(กองช่าง)

งบลงทุน รวม 2,252,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 102,300 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
จัดซือตู้เหล็กแบบ 2 บาน จํานวน 5,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เหล็กแบบ 2 บาน จํานวน  1  เครือง 
- โดยมีคุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบ
ประมาณ 1 สํานักงานประมาณ ดังนี 
1) มีมือจับชนิดบิด
2) มีแผ่นชันปรับระดับ 3 ชิน
3) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)
(กองช่าง)

จัดซือถังกรองนํา จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือถังกรองนําดิบพร้อมสารกรอง (กรองสนิม) จํานวน 1
 ถัง
โดยมีคุณลักษณะพืน
ฐาน ได้แก่  ............................................................................
- จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนืองจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1  สํานักงานประมาณ)
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า  ข้อ    
(กองช่าง)

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
จัดซือเครืองขยายเสียง จํานวน 9,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์ จํานวน 1 ชุด
โดยมีคุณลักษณะพืน
ฐาน ได้แก่  ............................................................................
- จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนืองจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1  สํานักงานประมาณ)
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า  ข้อ    
(กองช่าง)
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน จํานวน 16,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับสํานักงาน จํานวน 1
 เครือง
โดยมีคุณลักษณะตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพือเศรษฐกิจและสังคม ได้แก่
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 3.5 GHz หรือดี
กว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 120 GB จํานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3
 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อย
กว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว จํานวน 1 หน่วย
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ.2561-2564
)  หน้า .....  ข้อ  .....
(กองช่าง)

จัดซือเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer)

จํานวน 4,300 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตังถังหมึก
พิมพ์ (Ink tank Printer) จํานวน 1 เครือง
โดยมีคุณลักษณะตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพือเศรษฐกิจและสังคม ได้แก่
- เป็นเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตังถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที (ppm) 
หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 10 หน้าต่อนาที (ppm) 
หรือ 4.5 ภาพต่อนาที (ipm)
- มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า  50 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ.2561-2564
)  หน้า .....  ข้อ  .....
(กองช่าง)
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จัดซือเครืองสํารองไฟฟ้า จํานวน 7,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองสํารองไฟฟ้า จํานวน 3 เครือง ๆ ละ 2,500
 บาท
โดยมีคุณลักษณะตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพือเศรษฐกิจและสังคม ได้แก่
- มีกาลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
- สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ.2561-2564
)  หน้า .....  ข้อ  .....
(กองช่าง)

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 2,150,000 บาท
ค่าซือหรือแลกเปลียนทีดิน
โครงการจัดซือทีดินของเทศบาลตําบลป่าป้อง จํานวน 2,100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดซือทีดินของเทศบาลตําบล
ป่าป้อง............  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบ
ด้วย..........................................................................................

- เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสังการ ดังนี 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และทีเพิมเติมถึง (ฉบับที 13) พ.ศ
.2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542

.................................................................................
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า    ข้อ 
(กองช่าง)

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง เพือให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว1752 ลงวันที 6 สิงหาคม 2556 
(กองช่าง)

งานไฟฟ้าถนน รวม 2,213,600 บาท
งบลงทุน รวม 2,213,600 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 2,213,600 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมไหล่ทางหินคลุก หมู่ 8 จํานวน 97,000 บาท

รายละเอียดตามแบบและประมาณการของกองช่าง  เทศบาลตําบลป่า
ป้อง  ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ.2561-2564
) หน้า  .....  ข้อ  ...
(กองช่าง)
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4 (บริเวณบ้านนายทรง
ฤทธิ-นางจิตรา)

จํานวน 153,500 บาท

รายละเอียดตามแบบและประมาณการของกองช่าง  เทศบาลตําบลป่า
ป้อง  ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ.2561-2564
) หน้า  .....  ข้อ  ...
(กองช่าง)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 7 ซอย 8 จํานวน 268,000 บาท

รายละเอียดตามแบบและประมาณการของกองช่าง  เทศบาลตําบลป่า
ป้อง  ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ.2561-2564
) หน้า  .....  ข้อ  ...
(กองช่าง)

โครงการก่อสร้างฝารางระบายนําทดแทนฝาเดิมทีชํารุด หมู่ 4(บริเวณข้าง
บ้านนายสมทบ)

จํานวน 170,000 บาท

รายละเอียดตามแบบและประมาณการของกองช่าง  เทศบาลตําบลป่า
ป้อง  ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ.2561-2564
) หน้า  .....  ข้อ  ...
(กองช่าง)

โครงการก่อสร้างรางระบายนําคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด หมู่ 6 
(บริเวณต่อจากรางระบายนําเดิม ตรงข้ามซอยเข้าวัดดวงดี)

จํานวน 50,000 บาท

รายละเอียดตามแบบและประมาณการของกองช่าง  เทศบาลตําบลป่า
ป้อง  ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ.2561-2564
) หน้า  .....  ข้อ  ...
(กองช่าง)

โครงการก่อสร้างรางระบายนําคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด หมู่ 7 ซอย 6 
(ต่อรางระบายนําเดิม)

จํานวน 97,700 บาท

รายละเอียดตามแบบและประมาณการของกองช่าง  เทศบาลตําบลป่า
ป้อง  ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ.2561-2564
) หน้า  .....  ข้อ  ...
(กองช่าง)

โครงการก่อสร้างรางระบายนําพร้อมฝาปิด หมู่ 5 (บริเวณสวนลุงสม) จํานวน 150,000 บาท

รายละเอียดตามแบบและประมาณการของกองช่าง  เทศบาลตําบลป่า
ป้อง  ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ.2561-2564
) หน้า  .....  ข้อ  ...
(กองช่าง)
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โครงการขยายสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 6 จํานวน 150,000 บาท

รายละเอียดตามแบบและประมาณการของกองช่าง  เทศบาลตําบลป่า
ป้อง  ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ.2561-2564
) หน้า  .....  ข้อ  ...
(กองช่าง)

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
โครงการปรับปรุงผิวถนนโดยการทําปูทับทาง (Over lay) ด้วยแอสฟัลท์
คอนกรีต  หมู่ 1 ซอย 2

จํานวน 98,900 บาท

รายละเอียดตามแบบและประมาณการของกองช่าง  เทศบาลตําบลป่า
ป้อง  ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ.2561-2564
) หน้า  .....  ข้อ  ...
(กองช่าง)

โครงการปรับปรุงผิวถนนโดยการทําปูทับทาง(Over lay) ด้วยแอสฟัลท์
คอนกรีต หมู่ 1 ซอย 3

จํานวน 83,000 บาท

รายละเอียดตามแบบและประมาณการของกองช่าง  เทศบาลตําบลป่า
ป้อง  ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ.2561-2564
) หน้า  .....  ข้อ  ...
(กองช่าง)

โครงการปรับปรุงผิวถนนโดยการทําปูทับทาง(Over lay) ด้วยแอสฟัลท์
คอนกรีต หมู่ 1 ซอย 6

จํานวน 58,500 บาท

รายละเอียดตามแบบและประมาณการของกองช่าง  เทศบาลตําบลป่า
ป้อง  ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ.2561-2564
) หน้า  .....  ข้อ  ...
(กองช่าง)

โครงการปรับปรุงผิวถนนโดยการทําปูทับทาง(Over lay) ด้วยแอสฟัลท์
คอนกรีต หมู่ 2  ซอย  5

จํานวน 450,000 บาท

รายละเอียดตามแบบและประมาณการของกองช่าง  เทศบาลตําบลป่า
ป้อง  ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ.2561-2564
) หน้า  .....  ข้อ  ...
(กองช่าง)

โครงการปรับปรุงผิวถนนโดยการทําปูทับทาง(Over lay) ด้วยแอสฟัลท์
คอนกรีต หมู่ 3  ซอย  3

จํานวน 387,000 บาท

รายละเอียดตามแบบและประมาณการของกองช่าง  เทศบาลตําบลป่า
ป้อง  ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ.2561-2564
) หน้า  .....  ข้อ  ...
(กองช่าง)
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งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล รวม 150,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 150,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลตําบลป่าป้อง จํานวน 150,000 บาท
เพือดําเนินการตามโครงการกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลตําบลป่าป้อง  โดย
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการบริหารจัดการขยะ  การดําเนินการกําจัดขยะ
และสิงปฏิกุล  และค่าใช้จ่ายอืนๆ  เพือให้มีการกําจัดขยะสิงปฏิกูลอย่างถูก
ต้อง ฯลฯ  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่า
ใช้จ่ายเกียวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ
.2542  ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564
)   หน้า  198  ข้อ  4  
(สํานักปลัดเทศบาล)

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 315,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 245,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 245,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจ้างนักศึกษาปฏิบัติงานในช่วงปิดภาคเรียน จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจ้างนักศึกษาปฏิบัติงานใน
ช่วงปิดภาคเรียน  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบ
ด้วย..........................................................................................

- เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสังการ ดังนี 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และทีเพิมเติมถึง (ฉบับที 13) พ.ศ
.2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกียวกับการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ.2542

ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 201 ข้อ 2
(สํานักปลัดเทศบาล)

วันทีพิมพ์ : 7/8/2561  23:38:50 หน้า : 75/99



โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูง
อายุ  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบ
ด้วย..........................................................................................

- เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสังการ ดังนี 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และทีเพิมเติมถึง (ฉบับที 13) พ.ศ
.2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกียวกับการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ.2542

ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 201 ข้อ 4
(สํานักปลัดเทศบาล)

โครงการพัฒนาศักยภาพประชาคมเพือให้ความรู้ในการทบทวนปรับปรุง
แผนชุมชนระดับหมู่บ้าน

จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพประชาคม
เพือให้ความรู้ในการทบทวนปรับปรุงแผนชุมชนระดับหมู่บ้าน โดยมีค่า
ใช้จ่ายประกอบ
ด้วย..........................................................................................

- เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสังการ ดังนี 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และทีเพิมเติมถึง (ฉบับที 13) พ.ศ
.2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกียวกับการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ.2542

ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 218 ข้อ 22
(สํานักปลัดเทศบาล)

วันทีพิมพ์ : 7/8/2561  23:38:50 หน้า : 76/99



โครงการรณรงค์ปลูกฝังเน้นโทษของสิงเสพติด จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการรณรงค์ปลูกฝังเน้นโทษของ
สิงเสพติด โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบ
ด้วย..........................................................................................

- เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสังการ ดังนี 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และทีเพิมเติมถึง (ฉบับที 13) พ.ศ
.2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกียวกับการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ.2542

ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า  212 ข้อ 18
(สํานักปลัดเทศบาล)

โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมรณรงค์วันสตรีสากล จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรม
รณรงค์วันสตรีสากล  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบ
ด้วย..........................................................................................

- เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสังการ ดังนี 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และทีเพิมเติมถึง (ฉบับที 13) พ.ศ
.2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกียวกับการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ.2542

ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า  201  ข้อ 5
(สํานักปลัดเทศบาล)

วันทีพิมพ์ : 7/8/2561  23:38:50 หน้า : 77/99



โครงการส่งเสริมการจัดงานซะป๊ะของดีดอยสะเก็ด จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมการจัดงานซะป๊ะของ
ดีดอยสะเก็ด  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบ
ด้วย..........................................................................................

- เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสังการ ดังนี 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และทีเพิมเติมถึง (ฉบับที 13) พ.ศ
.2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกียวกับการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ.2542

ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 201 ข้อ 1
(สํานักปลัดเทศบาล)

โครงการส่งเสริมการบําบัดฟืนฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด และส่งเสริมการฝึก
อบรมอาชีพให้แก่ผู้ผ่านการบําบัด

จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมการบําบัดฟืนฟูผู้
เสพ/ผู้ติดยาเสพติด และส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้ผ่านการ
บําบัด โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบ
ด้วย..........................................................................................

- เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสังการ ดังนี 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และทีเพิมเติมถึง (ฉบับที 13) พ.ศ
.2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกียวกับการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ.2542

ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 213 ข้อ 22
(สํานักปลัดเทศบาล)

วันทีพิมพ์ : 7/8/2561  23:38:50 หน้า : 78/99



โครงการส่งเสริมอาชีพในชุมชน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมอาชีพในชุมชน  โดย
มีค่าใช้จ่ายประกอบ
ด้วย..........................................................................................

- เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสังการ ดังนี 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และทีเพิมเติมถึง (ฉบับที 13) พ.ศ
.2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกียวกับการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ.2542

ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 193 ข้อ 6
(สํานักปลัดเทศบาล)

งบเงินอุดหนุน รวม 70,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 70,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุน ทีทําการปกครองอําเภอดอยสะเก็ด ตามโครงการขอรับเงินอุดหนุน
เพือเพิมศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด   ให้แก่ศูนย์
ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอําเภอดอยสะเก็ด จังหวัด
เชียงใหม่

จํานวน 40,000 บาท

เพือจ่ายเป็นอุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอดอยสะเก็ด ตามโครงการขอ
รับเงินอุดหนุนเพือเพิมศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด   ให้แก่ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอําเภอดอย
สะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ประจําปีงบประมาณ 2562  จํานวน  40,000
 บาท  เพือป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชนหมู่บ้าน  โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 2989
 ลงวันที 31  พฤษภาคม 2560 เรือง  ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน  ,  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
  ,  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกียวกับการ
ปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ.2542  และ  ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ
.ศ.2559  ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ.2561-2564
)  หน้า 230  ข้อ  2 
(สํานักปลัดเทศบาล)  
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อุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอดอยสะเก็ด ตามโครงการซะป๊ะของดีดอย
สะเก็ด

จํานวน 25,000 บาท

อุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอดอยสะเก็ด ตามโครงการซะป๊ะของดีดอย
สะเก็ด  ประจําปีงบประมาณ 2562 จํานวน  25,000   บาท
เพือสนับสนุนการจัดงานตามโครงการจัดงานซะป๊ะของดีดอยสะเก็ด  โดย
ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 2989 ลงวันที 31  พฤษภาคม 2560 เรือง  ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน  ,  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกียว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ.2542
  และ  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ.2561-2564)  หน้า 223  ข้อ 
 3   
(สํานักปลัดเทศบาล)  

เงินอุดหนุนเอกชน
สนับสนุนการดําเนินงานของศูนย์พัฒนาครอบครัวตําบลป่าป้องตาม
โครงการครอบครัวสัมพันธ์

จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินสนับสนุนการดําเนินงานของศูนย์พัฒนาครอบครัวตําบล
ป่าป้องตามโครงการครอบครัวสัมพันธ์ จํานวน  5,000 บาท  
-โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 2989 ลงวันที 31  พฤษภาคม 2560 เรือง  ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน  ,  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
  ,  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกียวกับการ
ปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ.2542  และ  ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ
.ศ.2559  ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ.2561-2564
)  หน้า 228  ข้อ  5 และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
เชียงใหม่  
(สํานักปลัดเทศบาล) 
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 30,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเทศบาลตําบลป่าป้อง จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดการแข่งขันกีฬาเทศบาล
ตําบลป่าป้อง  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบ
ด้วย..........................................................................................

- เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสังการ ดังนี 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และทีเพิมเติมถึง (ฉบับที 13) พ.ศ
.2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกียวกับการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ.2542
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559

ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 214  ข้อ 2
(กองการศึกษา)

โครงการสนับสนุนนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสนับสนุนนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬา  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบ
ด้วย..........................................................................................

- เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสังการ ดังนี 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และทีเพิมเติมถึง (ฉบับที 13) พ.ศ
.2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกียวกับการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ.2542
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559

ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 214  ข้อ 1
(กองการศึกษา)
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 450,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 450,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 450,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการส่งเสริมกิจกรรมประเพณีชนเผ่า จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมกิจกรรมประเพณีชน
เผ่า  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบ
ด้วย..........................................................................................

- เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสังการ ดังนี 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และทีเพิมเติมถึง (ฉบับที 13) พ.ศ
.2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกียวกับการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ.2542
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559

ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 199  ข้อ 2
(กองการศึกษา)

โครงการส่งเสริมนาฏศิลป์ไทยและพืนเมืองให้กับเยาวชนตําบลป่าป้อง จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมนาฏศิลป์ไทยและพืน
เมืองให้กับเยาวชนตําบลป่าป้อง  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบ
ด้วย..........................................................................................

- เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสังการ ดังนี 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และทีเพิมเติมถึง (ฉบับที 13) พ.ศ
.2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกียวกับการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ.2542
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557

ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 200  ข้อ 7
(กองการศึกษา)
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โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาวัน
อาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบ
ด้วย..........................................................................................

- เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสังการ ดังนี 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และทีเพิมเติมถึง (ฉบับที 13) พ.ศ
.2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกียวกับการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ.2542
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557

ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 199  ข้อ 2
(กองการศึกษา)

โครงการส่งเสริมสัปดาห์วันวิสาขบูชา จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมสัปดาห์วันวิสาข
บูชา  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบ
ด้วย..........................................................................................

- เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสังการ ดังนี 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และทีเพิมเติมถึง (ฉบับที 13) พ.ศ
.2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกียวกับการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ.2542
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557

ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า  199  ข้อ 5
(กองการศึกษา)
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โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณียีเป็ง จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณี
ยีเป็ง  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบ
ด้วย..........................................................................................

- เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสังการ ดังนี 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และทีเพิมเติมถึง (ฉบับที 13) พ.ศ
.2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกียวกับการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ.2542
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559

ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า  199  ข้อ 6
(กองการศึกษา)

โครงการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญา
ท้องถิน  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบ
ด้วย..........................................................................................

- เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสังการ ดังนี 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และทีเพิมเติมถึง (ฉบับที 13) พ.ศ
.2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกียวกับการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ.2542
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557

ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า  199  ข้อ 1
(กองการศึกษา)

วันทีพิมพ์ : 7/8/2561  23:38:50 หน้า : 84/99



โครงการอนุรักษ์และสืบสานวิถีวัฒนธรรม 3 ชาติพันธุ์ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอนุรักษ์และสืบสานวิถี
วัฒนธรรม 3 ชาติพันธุ์  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบ
ด้วย..........................................................................................

- เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสังการ ดังนี 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และทีเพิมเติมถึง (ฉบับที 13) พ.ศ
.2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกียวกับการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ.2542
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559

ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า  200 ข้อ 9
(กองการศึกษา)

โครงการอบรมประชาชนประจําตําบล(ธรรมฑูตสัญจร) จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมประชาชนประจํา
ตําบล(ธรรมทูตสัญจร)  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบ
ด้วย..........................................................................................

- เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสังการ ดังนี 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และทีเพิมเติมถึง (ฉบับที 13) พ.ศ
.2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกียวกับการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ.2542
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557

ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า  200
  ข้อ  10
(กองการศึกษา)

วันทีพิมพ์ : 7/8/2561  23:38:50 หน้า : 85/99



โครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพสืบสานวันผู้สูงอายุและประเพณีปีใหม่เมือง จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพสืบสาน
วันผู้สูงอายุและประเพณีปีใหม่เมือง  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบ
ด้วย..........................................................................................

- เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสังการ ดังนี 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และทีเพิมเติมถึง (ฉบับที 13) พ.ศ
.2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกียวกับการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ.2542
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557

ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 214  ข้อ 2
(กองการศึกษา)

โครงการอบรมสามเณรภาคฤดูร้อนตําบลป่าป้อง จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมสารเณรภาคฤดูร้อน
ตําบลป่าป้อง  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบ
ด้วย..........................................................................................

- เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสังการ ดังนี 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และทีเพิมเติมถึง (ฉบับที 13) พ.ศ
.2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกียวกับการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ.2542
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557

ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า  200
  ข้อ 11
(กองการศึกษา)

วันทีพิมพ์ : 7/8/2561  23:38:50 หน้า : 86/99



งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเทียว รวม 25,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 25,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 25,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
โครงการสนับสนุนจัดทํารถบุปผาชาติในงานไม้ดอกไม้ประดับ ประจําปีงบ
ประมาณ 2562

จํานวน 25,000 บาท

อุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอดอยสะเก็ด จํานวน 25,000 บาท  ตาม
โครงการสนับสนุนจัดทํารถบุปผาชาติในงานไม้ดอกไม้ประดับ ประจําปี
งบประมาณ 2562   
- เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสังการ ดังนี 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และทีเพิมเติมถึง (ฉบับที 13) พ.ศ
.2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกียวกับการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ.2542
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า  226
  ข้อ 25
(สํานักปลัดเทศบาล)

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 50,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการชุมชนพอเพียงตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการชุมชนพอเพียงตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบ
ด้วย..........................................................................................

- เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสังการ ดังนี 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และทีเพิมเติมถึง (ฉบับที 13) พ.ศ
.2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกียวกับการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ.2542

ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 193  ข้อ 2
(สํานักปลัดเทศบาล)

วันทีพิมพ์ : 7/8/2561  23:38:50 หน้า : 87/99



โครงการปลูกผักสวนครัวรัวกินได้ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการปลูกผักสวนครัวรัวกิน
ได้  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบ
ด้วย..........................................................................................

- เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสังการ ดังนี 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และทีเพิมเติมถึง (ฉบับที 13) พ.ศ
.2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกียวกับการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ.2542

ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 193  ข้อ 1
(สํานักปลัดเทศบาล)

โครงการฝึกอบรมเพือแก้ไขปัญหาโรคระบาดและกําจัดหอยเชอร์รีในนาข้าว จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมเพือแก้ไขปัญหา
โรคระบาดและกําจัดหอยเชอร์รีในนาข้าว  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบ
ด้วย..........................................................................................

- เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสังการ ดังนี 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และทีเพิมเติมถึง (ฉบับที 13) พ.ศ
.2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกียวกับการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ.2542

ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 195  ข้อ  2 
(สํานักปลัดเทศบาล)

วันทีพิมพ์ : 7/8/2561  23:38:50 หน้า : 88/99



โครงการส่งเสริมและขยายผลโครงการอันเนืองมาจากพระราชดําริ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมและขยายผล
โครงการอันเนืองมาจากพระราชดําริ  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบ
ด้วย..........................................................................................

- เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสังการ ดังนี 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และทีเพิมเติมถึง (ฉบับที 13) พ.ศ
.2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกียวกับการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ.2542

ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 196  ข้อ 9
(สํานักปลัดเทศบาล)

โครงการสนับสนุนการดําเนินงานของคณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรฯ

จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสนับสนุนการดําเนินงานของ
คณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรฯ  โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบ
ด้วย..........................................................................................

- เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสังการ ดังนี 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และทีเพิมเติมถึง (ฉบับที 13) พ.ศ
.2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกียวกับการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ.2542

ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า  195  ข้อ 4
(สํานักปลัดเทศบาล)

วันทีพิมพ์ : 7/8/2561  23:38:50 หน้า : 89/99



งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้ รวม 80,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 80,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการท้องถินไทยรวมใจภักดิ รักพืนทีสีเขียว จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการท้องถินไทยรวมใจภักดิ รัก
พืนทีสีเขียว  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบ
ด้วย..........................................................................................

- เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสังการ ดังนี 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และทีเพิมเติมถึง (ฉบับที 13) พ.ศ
.2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกียวกับการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ.2542

ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 196  ข้อ 10
(สํานักปลัดเทศบาล)

โครงการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่า
และหมอกควัน  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบ
ด้วย..........................................................................................

- เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสังการ ดังนี 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และทีเพิมเติมถึง (ฉบับที 13) พ.ศ
.2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกียวกับการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ.2542

ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 195  ข้อ 7
(สํานักปลัดเทศบาล)

วันทีพิมพ์ : 7/8/2561  23:38:50 หน้า : 90/99



โครงการพัฒนาอนุรักษ์ ฟืนฟู ป่าต้นนํา ตําบลป่าป้อง จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพัฒนาอนุรักษ์ ฟืนฟู ป่าต้น
นํา ตําบลป่าป้อง  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบ
ด้วย..........................................................................................

- เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสังการ ดังนี 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และทีเพิมเติมถึง (ฉบับที 13) พ.ศ
.2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกียวกับการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ.2542

ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า196  ข้อ 6
(สํานักปลัดเทศบาล)

โครงการรณรงค์สร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง
แวดล้อม

จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการรณรงค์สร้างจิตสํานึกในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบ
ด้วย..........................................................................................

- เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสังการ ดังนี 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และทีเพิมเติมถึง (ฉบับที 13) พ.ศ
.2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกียวกับการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ.2542

ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 195  ข้อ 6
(สํานักปลัดเทศบาล)

วันทีพิมพ์ : 7/8/2561  23:38:50 หน้า : 91/99



โครงการรักนํา  รักป่า  รักษาแผ่นดิน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการรักนํา รักป่า รักษาแผ่น
ดิน  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบ
ด้วย..........................................................................................

- เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสังการ ดังนี 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และทีเพิมเติมถึง (ฉบับที 13) พ.ศ
.2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกียวกับการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ.2542

ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 197  ข้อ 21
(สํานักปลัดเทศบาล)

โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนืองมาจากพระราชดําริฯ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืชอันเนืองมาจากพระราชดําริฯ  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบ
ด้วย..........................................................................................

- เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสังการ ดังนี 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และทีเพิมเติมถึง (ฉบับที 13) พ.ศ
.2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกียวกับการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ.2542

ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า  197
  ข้อ 22
(สํานักปลัดเทศบาล)

วันทีพิมพ์ : 7/8/2561  23:38:50 หน้า : 92/99



แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 9,467,070 บาท
งบกลาง รวม 9,467,070 บาท
งบกลาง รวม 9,467,070 บาท
ค่าชําระหนีเงินต้น จํานวน 500,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าชําระเงินต้นตามสัญญากู้เงินทีเทศบาลตําบลป่าป้องได้ขอกู้
เงินเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล  
ตามระเบียบ  และหนังสือสังการ  ดังนี  
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุดที มท 0808.3/ว 4715 ลงวัน
ที 23 พฤศจิกายน 2544 เรือง หลักเกณฑ์ในการพิจารณาการขอกู้เงิน
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และเมืองพัทยา 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.4/ว 298 ลงวัน
ที 10 กุมภาพันธ์ 2559 เรือง การจัดส่งรายงานการเงินและแนวทางการกู้
ยืมเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)  หน้า  222
  ข้อ  9   (สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าชําระดอกเบีย จํานวน 160,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าชําระดอกเบียตามสัญญากู้เงินทีเทศบาลตําบลป่าป้องได้ขอ
กู้เงินเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล  
ตามระเบียบ  และหนังสือสังการ  ดังนี  
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุดที มท 0808.3/ว 4715 ลงวัน
ที 23 พฤศจิกายน 2544 เรือง หลักเกณฑ์ในการพิจารณาการขอกู้เงิน
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และเมืองพัทยา 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.4/ว 298 ลงวัน
ที 10 กุมภาพันธ์ 2559 เรือง การจัดส่งรายงานการเงินและแนวทางการกู้
ยืมเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)  หน้า  222
  ข้อ  9   (สํานักปลัดเทศบาล)

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้างกรณีนายจ้าง
ในอัตราร้อยละ  5  ของค่าจ้างที เทศบาลจะต้องจ่าย เพืออุดหนุนเงินค่า
เบียประกันสังคมของพนักงานจ้าง 68,439 และผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก  16,101  บาท  ตามพระราชบัญญัติ  และหนังสือสังการ  ดังนี  
1)  พระราชบัญญัติประกันสังคม  พ.ศ. 2533  
2)  หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุด  ที มท 0809.5/ว
 9  ลงวันที  22  มกราคม 2557  เรือง การจ่ายเบียประกันสังคมของ
พนักงานจ้าง 
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุดที มท 0809.5/ว
 81 ลงวันที 10 กรกฎาคม 2557 เรือง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต
. เรืองมาตรฐานทัวไปเกียวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที 3) 
4)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.4
/ว1875 ลงวันที 21 มิถุนายน 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนสําหรับสนับ
สนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ปราฏตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)  ข้อ  221  ข้อ  1 
(สํานักปลัดเทศบาล)
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เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 6,806,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเบียยังชีพให้แก่ผู้อายุ  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสังการ ดังนี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพือการยัง
ชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2548   
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบียยังชีพผู้
สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2552
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบียยังชีพผู้
สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2553
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบียยังชีพผู้
สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน (ฉบับที 2) พ.ศ. 2560
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0891.3/ว 118 ลงวัน
ที 15 มกราคม พ.ศ. 2556 เรือง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบียยังชีพผู้สูง
อายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2553 และระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบียความพิการให้คนพิการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2553
5)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0810.6/ว2076 ลงวัน
ที 5 กรกฏาคม 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการตังงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทัวไป เงินอุดหนุนสําหรับ
โครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและ
ทุพพลภาพ โครงการสนับสนุนจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทาง
สังคม และโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ
ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า  221  ข้อ  2
(สํานักปลัดเทศบาล)
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เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 1,219,200 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเบียยังชีพให้แก่คนพิการ  
- เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสังการดังนี  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพือการยัง
ชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2548
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบียความ
พิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2553
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบียความพิการ
ให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ฉบับที 2 พ.ศ. 2559  
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0891.3/ว 118 ลงวัน
ที 15 มกราคม พ.ศ. 2556 เรือง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบียยังชีพผู้สูง
อายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2553 และระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบียความพิการให้คนพิการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2553
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0891.3/ว 3609 ลงวัน
ที 24 มิถุนายน 2559  เรือง แนวทางการจ่ายเบียความพิการ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบียความพิการให้คนพิการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2553  (ฉบับที 2) พ.ศ. 2559  
6) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0810.6/ว2076 ลงวัน
ที 5 กรกฏาคม 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการตังงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทัวไป เงินอุดหนุนสําหรับ
โครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและ
ทุพพลภาพ โครงการสนับสนุนจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทาง
สังคม และโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ
ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)  หน้า  221
  ข้อ  3  (สํานักปลัดเทศบาล)

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 108,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเบียยังชีพให้แก่ผู้ป่วยเอดส์  ตามบัญชีรายชือทีได้รับอนุมัติ
จากผู้บริหาร  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสังการ ดังนี
1)  กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพือการยังชีพของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2548 ข้อ 16 และ ข้อ 17  
2)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0810.6/ว2076 ลงวัน
ที 5 กรกฏาคม 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการตังงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทัวไป เงินอุดหนุนสําหรับ
โครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและ
ทุพพลภาพ โครงการสนับสนุนจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทาง
สังคม และโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ
ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)  หน้า  221
  ข้อ  3  (สํานักปลัดเทศบาล)
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สํารองจ่าย จํานวน 127,870 บาท
เพือสํารองจ่าย  เป็นรายจ่ายทีตังไว้เพือใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินทีมีสาธารณภัย
เกิดขึน  หรือบรรเทาปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวมเท่า
นัน   และในการช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถินอืนและจังหวัดที
ประสบสาธารณภัย  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสังการ   ดังนี
1)  พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560
2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย   ด่วนมาก  ที  มท  0313. 4 /ว 667  ลง
วันที 12  มีนาคม   2545  เรือง  การช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิด
สาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
3)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 4224  ลงวัน
ที 10  ตุลาคม  2554   เรืองการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย  นําท่วมฉับ
พลัน  นําป่าไหลหลาก  และนําล้นตลิง
4)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที มท 0808.2/ว 3215  ลงวันที 6
 มิถุนายน 2559  เรือง  ซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณเพือช่วย
เหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
5)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด ที มท 0891.2/ว
 76  ลงวันที 13  มกราคม  2558  เรือง  การเตรียมการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาภัยหนาว 
6)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 0684 ลงวัน
ที 8 กุมภาพันธ์ 2560 เรือง หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติสําหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถินในการช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถินอืนและ
จังหวัดทีประสบสาธารณภัยตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย พ.ศ. 2560
7) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0810.4/ว 526 ลงวัน
ที 8 มีนาคม 2560
8) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0810.4/ว 608 ลงวัน
ที 5 มีนาคม 2561 เรือง การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอก
ควัน ปี 2561
9)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน   ด่วนทีสุด  ที  มท  0810.4
/ว  1064  ลงวันที  31 พฤษภาคม 2560  เรือง การเตรียมการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาป้องกันอุทกภัย  นําท่วมฉับพลัน  นําป่าไหลหลาก  และ
ดินถล่ม ปี 2560
10) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน   ด่วนทีสุด  ที  มท  0810.4
/ว  1073  ลงวันที 15 มิถุนายน  2560   เรือง 
11) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.4/ว
 1520 ลงวันที 2 สิงหาคม 2560  
12) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 2145 ลงวันที 11 ตุลาคม 2560  
13) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.7/ว
 6768 ลงวันที 29 พฤศจิกายน 2560   
14) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.4/ว
 1077 ลงวันที 17 เมษายน 2561     
(สํานักงานปลัด)
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รายจ่ายตามข้อผูกพัน
ค่าบํารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยตามข้อบังคับสมาคม ส.ท.ท. จํานวน 31,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าบํารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.) ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถินเกียวกับค่าบํารุงสมาคมพ.ศ.2555 และตามข้อบังคับสมาคมสันนิบาต
เทศบาลแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2556 ข้อ 16
- เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสังการ  ดังนี
1) หนังสือสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ที 100/2545 ลงวัน
ที 22 กุมภาพันธ์ 2545 โดยตังจ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 1/6 ของรายรับจริง
ในปีทีผ่านมา (ยกเว้นเงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสมและเงินอุดหนุนทุก
ประเภท) ทังนีไม่เกินเจ็ดแสนห้าหมืนบาท       
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3028  ลงวัน
ที  6 มิถุนายน  2561  เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า  221  ข้อ  8
 (สํานักปลัดเทศบาล)

เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตําบลป่าป้อง จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมบทกองทุนสวัสดิการชุมชนโดยยึดหลักประชาชน
ออม 1 ส่วน องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 1 ส่วน และรัฐบาล 1 ส่วน
- เป็นไปตามหนังสือสังการ ดังนี 
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 4295 ลงวัน
ที 3 สิงหาคม 2560 เรือง การดําเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชน 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุดที มท 0891.4/ว 2502 ลงวัน
ที 20 สิงหาคม 2553 เรือง แนวทางสนับสนุนการดําเนินงานกองทุน
สวัสดิการชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า  221
  ข้อ  7  
(สํานักปลัดเทศบาล)
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เงินสมทบสํานักงานหลักประกันสุขภาพระดับตําบล จํานวน 89,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับตําบล  ไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 50  ของค่าบริการสาธารณสุขทีได้รับจากกองทุนหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ   
- เป็นไปตามประกาศ ระเบียบ และหนังสือสังการ  ดังนี
1) ประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน  เรือง  หลักเกณฑ์การสนับสนุนขององค์การบริหาร
จังหวัด  เทศบาล  และองค์การบริหารส่วนตําบลในการให้บริการ
สาธารณะ  ลงวันที  23  พฤศจิกายน  2552
2) ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรือง การกําหน
ดหลักเกณฑ์เพือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถินดําเนินงานและ
บริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในระดับท้องถินหรือพืนที พ.ศ
. 2557
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด 0808.2/ว 3616 ลงวันที 24
 มิถุนายน 2559 เรือง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด  ที มท 0891.3/ว 1263  ลงวัน
ที  30  พฤษภาคม  2557  
6) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/ว 1201  ลง
วันที  30  มิถุนายน 2553  เรือง สอบถามการตังงบประมาณหมวดเงินอุด
หนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
7) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด  ที มท 0891.3/ว
 2199  ลงวันที  10 พฤศจิกายน 2552  เรือง การดําเนินงานกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพ
8) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ที มท 0891.3/ว 1514  ลง
วันที  26  กรกฎาคม  2554  
9) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด  ที  มท 0891.3/ว
 1202  ลงวันที  17  กรกฎาคม  2557  เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 รายการเงินอุดหนุน
ทัวไป : สําหรับสงเคราะห์เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ และการสนับสนุนการ
บริการสาธารณสุข และรายการรายจ่ายทีเป็นภาระผูกพัน (การสบทบกอง
ทุนหลักประกันสุขภาพ)
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.25612564) หน้า  221  ข้อ  6
(สํานักงานปลัด) 
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เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 364,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญของข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (ก.บ.ท.)  ตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน พ.ศ. 2500  โดยคํานวณตังจ่ายในอัตราร้อยละ 2  ของประมาณการ
รายรับทุกประเภทประจําปี  ตามงบประมาณรายจ่ายทัวไป (ยกเว้น
พันธบัตร  เงินกู้  เงินทีมีผู้อุทิศให้/เงินบริจาคและเงินอุดหนุน)  โดยใน
ปี  2562  ได้ประมาณการไว้ที  32,000,000  บาท   คํานวณได้  ดังนี
32,000,000 –
 13,800,000  =  18,200,000  X  2/100  =  364,000 บาท  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือสังการ ดังนี
1) พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2500
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วน
ท้องถิน  พ.ศ. 2546  
3) หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน  ด่วน
มาก ที มท 0808.5/ว 29 ลงวันที 12 กรกฎาคม  2560  เรือง  ซักซ้อม
การส่งเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561
4) หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน  ด่วน
มาก ที มท 0808.5/ว 30 ลงวันที 12 กรกฎาคม  2560  
ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 222
  ข้อ  10  (สํานักปลัดเทศบาล)
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