
 

 

 

 

 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลปอ 

เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 

   
ของ 

 องค์การบริหารส่วนตำบลปอ  
อำเภอเวียงแก่น  จังหวัดเชียงราย 

 
หมายเหต ุ

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ 
ให้ความเห็นชอบในการประชุมสามัญ สมัยที่ 3/2562 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562 

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2562 
นายอำเภอเวียงแก่นอนุมัติ วันที่ 9 กันยายน พ.ศ.2562 

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ประกาศใช้ วันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2562 
มีผลใช้บังคับนับแต่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2562 – 30 กันยายน พ.ศ.2563 

 

 
 





องค์การบริหารส่วนตําบลปอ

เขต/อําเภอ เวียงแก่น    จังหวัดเชียงราย

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

193 หมู่ 3  ซอย-  ถนนท่าเจริญ-ปางค่า  แขวง/ตําบล -
  เขต/อําเภอ เวียงแก่น  จังหวัดเชียงราย  57310

พื้นที่ 299.00 ตารางกิโลเมตร

ประชากรทั้งหมด 17,663 คน

ชาย 9,116 คน

หญิง 8,547 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2562



ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

องค์การบริหารส่วนตําบลปอ

อําเภอเวียงแก่น  จังหวัดเชียงราย





คําแถลงงบประมาณ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนตําบลปอ
อําเภอเวียงแก่น  จังหวัดเชียงราย

รายรับจริง ปี  2561 ประมาณการ ปี 2562 ประมาณการ ปี 2563

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร 355,386.63 310,000.00 445,196.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 164,814.40 166,600.00 258,600.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 786,079.30 930,000.00 802,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 4,100.00 4,000.00 31,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 1,310,380.33 1,410,600.00 1,536,796.00

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 35,295,933.18 31,533,483.00 35,390,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 35,295,933.18 31,533,483.00 35,390,000.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 54,447,161.00 58,055,917.00 60,173,204.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 54,447,161.00 58,055,917.00 60,173,204.00

รวม 91,053,474.51 91,000,000.00 97,100,000.00



คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายจ่าย รายจ่ายจริงปี 2561 ประมาณการ ปี 2562 ประมาณการ ปี 2563

จ่ายจากงบประมาณ

งบกลาง 15,629,013.35 18,298,641.00 20,149,029.00

งบบุคลากร 20,512,680.88 26,876,529.00 27,553,633.00

งบดําเนินงาน 15,756,840.69 24,520,730.00 26,462,038.00

งบลงทุน 8,434,880.00 11,633,100.00 13,155,300.00

งบรายจ่ายอื่น 11,000.00 15,000.00 15,000.00

งบเงินอุดหนุน 10,488,212.22 9,656,000.00 9,765,000.00

รวมจ่ายจากงบประมาณ 70,832,627.14 91,000,000.00 97,100,000.00

รวม 70,832,627.14 91,000,000.00 97,100,000.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

องค์การบริหารส่วนตําบลปอ

อําเภอเวียงแก่น  จังหวัดเชียงราย



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของ องค์การบริหารส่วนตําบลปอ
อําเภอเวียงแก่น  จังหวัดเชียงราย

ด้าน ยอดรวม

ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 21,557,420

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 570,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 34,649,167

แผนงานสาธารณสุข 764,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 195,600

แผนงานเคหะและชุมชน 16,299,784

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 165,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 2,075,000

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการเกษตร 675,000

ด้านการดําเนินงานอื่น

แผนงานงบกลาง 20,149,029

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 97,100,000



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ งานบริหารงานคลัง รวม

งบบุคลากร 9,950,920 0 3,291,600 13,242,520

    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 3,688,920 0 0 3,688,920

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 6,262,000 0 3,291,600 9,553,600

งบดําเนินงาน 5,255,000 90,000 1,677,000 7,022,000

    ค่าตอบแทน 955,000 0 1,172,000 2,127,000

    ค่าใช้สอย 2,840,000 90,000 285,000 3,215,000

    ค่าวัสดุ 840,000 0 220,000 1,060,000

    ค่าสาธารณูปโภค 620,000 0 0 620,000

งบลงทุน 1,215,300 0 32,600 1,247,900

    ค่าครุภัณฑ์ 1,215,300 0 32,600 1,247,900

งบรายจ่ายอื่น 0 15,000 0 15,000

    รายจ่ายอื่น 0 15,000 0 15,000

งบเงินอุดหนุน 30,000 0 0 30,000

    เงินอุดหนุน 30,000 0 0 30,000

                                             รวม 16,451,220 105,000 5,001,200 21,557,420

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย รวม

งบดําเนินงาน 450,000 120,000 570,000

    ค่าตอบแทน 100,000 0 100,000

    ค่าใช้สอย 300,000 70,000 370,000

    ค่าวัสดุ 50,000 50,000 100,000

                                             รวม 450,000 120,000 570,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลปอ

อําเภอเวียงแก่น  จังหวัดเชียงราย



แผนงานการศึกษา

งานงบ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

การศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา รวม

งบบุคลากร 1,859,100 9,867,129 11,726,229

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,859,100 9,867,129 11,726,229

งบดําเนินงาน 3,502,627 9,770,811 13,273,438

    ค่าตอบแทน 973,957 193,100 1,167,057

    ค่าใช้สอย 1,968,170 3,648,900 5,617,070

    ค่าวัสดุ 560,500 5,928,811 6,489,311

งบลงทุน 309,500 0 309,500

    ค่าครุภัณฑ์ 309,500 0 309,500

งบเงินอุดหนุน 0 9,340,000 9,340,000

    เงินอุดหนุน 0 9,340,000 9,340,000

                                             รวม 5,671,227 28,977,940 34,649,167

แผนงานสาธารณสุข

งานงบ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

สาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและ

งานสาธารณสุขอื่น รวม

งบดําเนินงาน 305,000 400,000 705,000

    ค่าตอบแทน 30,000 0 30,000

    ค่าใช้สอย 175,000 400,000 575,000

    ค่าวัสดุ 100,000 0 100,000

งบลงทุน 59,000 0 59,000

    ค่าครุภัณฑ์ 59,000 0 59,000

                                             รวม 364,000 400,000 764,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ
งานสวัสดิการสังคมและ

สังคมสงเคราะห์ รวม

งบดําเนินงาน 195,600 195,600

    ค่าใช้สอย 195,600 195,600

                                             รวม 195,600 195,600



แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

เคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน รวม

งบบุคลากร 2,584,884 0 2,584,884

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,584,884 0 2,584,884

งบดําเนินงาน 2,176,000 0 2,176,000

    ค่าตอบแทน 306,000 0 306,000

    ค่าใช้สอย 630,000 0 630,000

    ค่าวัสดุ 1,240,000 0 1,240,000

งบลงทุน 885,500 10,653,400 11,538,900

    ค่าครุภัณฑ์ 185,500 0 185,500

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 700,000 10,653,400 11,353,400

                                             รวม 5,646,384 10,653,400 16,299,784

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ
งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน รวม

งบดําเนินงาน 155,000 155,000

    ค่าใช้สอย 155,000 155,000

งบเงินอุดหนุน 10,000 10,000

    เงินอุดหนุน 10,000 10,000

                                             รวม 165,000 165,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้อง
ถิ่น

งานวิชาการวางแผนและส่ง
เสริมการท่องเที่ยว รวม

งบดําเนินงาน 230,000 1,120,000 340,000 1,690,000

    ค่าใช้สอย 230,000 1,120,000 340,000 1,690,000

งบเงินอุดหนุน 315,000 70,000 0 385,000

    เงินอุดหนุน 315,000 70,000 0 385,000

                                             รวม 545,000 1,190,000 340,000 2,075,000



แผนงานการเกษตร

งานงบ งานส่งเสริมการเกษตร งานอนุรักษ์แหล่งนําและ
ป่าไม้ รวม

งบดําเนินงาน 205,000 470,000 675,000

    ค่าใช้สอย 155,000 470,000 625,000

    ค่าวัสดุ 50,000 0 50,000

                                             รวม 205,000 470,000 675,000

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 20,149,029 20,149,029

    งบกลาง 20,149,029 20,149,029

                                             รวม 20,149,029 20,149,029







รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนตําบลปอ
อําเภอ เวียงแก่น  จังหวัดเชียงราย

 

รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

หมวดภาษีอากร

     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 396,941.00

     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 174,604.14 245,302.50 271,646.25 250,000.00 -94.70 % 13,255.00

     ภาษีบํารุงท้องที่ 30,137.34 29,982.24 30,622.38 30,000.00 -100.00 % 0.00

     ภาษีป้าย 9,740.00 30,656.00 53,118.00 30,000.00 16.67 % 35,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 214,481.48 305,940.74 355,386.63 310,000.00 445,196.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 0.00 0.00 60.00 0.00 100.00 % 500.00

     ค่าธรรมเนียมคําขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม 0.00 0.00 0.00 500.00 -100.00 % 0.00

     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ 560.00 880.00 1,920.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00

     ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ 2,300.00 7,300.00 3,000.00 3,000.00 66.67 % 5,000.00

     ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 0.00 252,950.00 0.00 100,000.00 100.00 % 200,000.00

     ค่าปรับการผิดสัญญา 79,623.00 55,067.00 156,804.40 60,000.00 -16.67 % 50,000.00
     ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ 20,050.00 2,100.00 2,900.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00

     ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 20.00 90.00 130.00 100.00 0.00 % 100.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 102,553.00 318,387.00 164,814.40 166,600.00 258,600.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

     ค่าเช่าหรือบริการสถานที่ 1,440.00 1,280.00 1,260.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00

     ดอกเบี้ย 975,465.55 928,858.38 784,819.30 928,000.00 -13.79 % 800,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 976,905.55 930,138.38 786,079.30 930,000.00 802,000.00



รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

     เงินที่มีผู้อุทิศให้ 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

     ค่าขายแบบแปลน 60,000.00 5,500.00 4,100.00 3,000.00 900.00 % 30,000.00

     รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ 2,000.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 63,000.00 5,500.00 4,100.00 4,000.00 31,000.00

หมวดรายได้จากทุน

     ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

รวมหมวดรายได้จากทุน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

หมวดภาษีจัดสรร

     ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน 595,295.45 1,127,971.35 1,069,061.64 1,109,795.00 -0.88 % 1,100,000.00

     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 9,679,984.36 10,550,673.85 12,323,643.99 13,781,388.00 -10.02 % 12,400,000.00

     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 6,802,572.51 6,756,065.53 7,297,829.89 6,800,000.00 6.32 % 7,230,000.00

     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 355,991.61 384,577.10 340,638.28 385,000.00 -1.30 % 380,000.00

     ภาษีสุรา 3,466,196.30 3,566,715.82 0.00 0.00 0.00 % 0.00

     ภาษีสรรพสามิต 7,455,816.87 8,595,365.42 13,889,114.81 9,100,000.00 52.75 % 13,900,000.00

     ค่าภาคหลวงแร่ 81,752.55 178,800.70 138,128.80 170,000.00 -18.82 % 138,000.00

     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 115,510.11 110,813.30 108,123.07 110,000.00 0.00 % 110,000.00
     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน 91,477.00 73,082.00 125,866.00 75,000.00 68.00 % 126,000.00

     ค่าธรรมเนียมและค่าใช้นํ้าบาดาล 0.00 0.00 510.00 0.00 100.00 % 1,000.00

     ภาษีจัดสรรอื่นๆ 2,289.20 2,580.20 3,016.70 2,300.00 117.39 % 5,000.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 28,646,885.96 31,346,645.27 35,295,933.18 31,533,483.00 35,390,000.00

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
     เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และ
ภารกิจถ่ายโอนเลือกทํา 32,014,645.00 54,343,707.00 54,447,161.00 58,055,917.00 3.65 % 60,173,204.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 32,014,645.00 54,343,707.00 54,447,161.00 58,055,917.00 60,173,204.00

รวมทุกหมวด 62,018,470.99 87,250,318.39 91,053,474.51 91,000,000.00 97,100,000.00



รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตําบลปอ

อําเภอเวียงแก่น  จังหวัดเชียงราย

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 97,100,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 445,196 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จํานวน 396,941 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จํานวน 13,255 บาท
ภาษีป้าย จํานวน 35,000 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 258,600 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 500 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ จํานวน 1,000 บาท
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ จํานวน 5,000 บาท
ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 200,000 บาท
ค่าปรับการผิดสัญญา จํานวน 50,000 บาท
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ จํานวน 2,000 บาท
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 100 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 802,000 บาท
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่ จํานวน 2,000 บาท
ดอกเบี้ย จํานวน 800,000 บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 31,000 บาท
ค่าขายแบบแปลน จํานวน 30,000 บาท
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ จํานวน 1,000 บาท

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 35,390,000 บาท

ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน จํานวน 1,100,000 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 12,400,000 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 7,230,000 บาท
ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 380,000 บาท
ภาษีสรรพสามิต จํานวน 13,900,000 บาท
ค่าภาคหลวงแร่ จํานวน 138,000 บาท
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 110,000 บาท
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน จํานวน 126,000 บาท
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้นํ้าบาดาล จํานวน 1,000 บาท
ภาษีจัดสรรอื่นๆ จํานวน 5,000 บาท



รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 60,173,204 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน
เลือกทํา

จํานวน 60,173,204 บาท



รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตําบลปอ

อําเภอ เวียงแก่น   จังหวัดเชียงราย

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 97,100,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 16,451,220 บาท

งบบุคลากร รวม 9,950,920 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 3,688,920 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 532,080 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนสําหรับนายก อบต.และรอง
นายก อบต. อัตราการจ่ายค่าตอบแทน ดังนี้ 
1.นายก อบต. เดือนละ  21,120 บาท
2.รองนายก อบต.เดือนละ 11,610 บาท 
จํานวน 12 เดือน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล รองประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบลปอ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล เลขานุการ
นายกองค์การบริหารส่วนตําบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล พ.ศ.2557 (ฉบับที่ 2) โดยตั้งตามเกณฑ์รายรับจริง ประเภทเงิน
รายได้ ของปีงบประมาณที่ผ่านมา (ไม่รวมเงินกู้ เงินสะสม เงินอุดหนุนทุก
ประเภท) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จํานวน 36,606,313.51 บาท

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 45,600 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก อบต.และรองนายก 
อบต.อัตราจ่าย ดังนี้
1.นายก อบต.เดือนละ 1,900 บาท 
2.รองนายก อบต.เดือนละ 950 บาท 
จํานวน 12 เดือนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล รองประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบลปอ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเลขานุการนายก
องค์การบริหารส่วนตําบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 
พ.ศ.2557 (ฉบับที่ 2)โดยตั้งตามเกณฑ์รายรับจริง ประเภทเงินรายได้ ของ
ปีงบประมาณที่ผ่านมา (ไม่รวมเงินกู้ เงินสะสม เงินอุดหนุนทุกประเภท) ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 จํานวน 36,606,313.51 บาท



เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 45,600 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษนายก อบต.และรองนายก อบต.
อัตราจ่าย ดังนี้ 
1.นายก อบต.เดือนละ 1,900 บาท 
2.รองนายก อบต.เดือนละ 950 บาท 
จํานวน 12 เดือนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล รองประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบลปอ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเลขานุการนายก
องค์การบริหารส่วนตําบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 
พ.ศ.2557 (ฉบับที่ 2)โดยตั้งตามเกณฑ์รายรับจริง ประเภทเงินรายได้ 
ของปีงบประมาณที่ผ่านมา (ไม่รวมเงินกู้ เงินสะสม เงินอุดหนุนทุกประเภท) ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 จํานวน 36,606,313.51 บาท

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 90,720 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 1 อัตรา เดือนละ 7,560 บาท ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตําบล รอง
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลปอ สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบลเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล และ
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2557 (ฉบับที่ 2) โดยตั้ง
ตามเกณฑ์รายรับจริง ประเภทเงินรายได้ ของปีงบประมาณที่ผ่านมา (ไม่
รวมเงินกู้ เงินสะสม เงินอุดหนุนทุกประเภท) ปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 จํานวน 36,606,313.51 บาท

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 2,974,920 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
จํานวน 32 คน จํานวน 12 เดือน อัตราจ่ายดังนี้
1.ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล เดือนละ 11,610
 บาท  จํานวน 12 เดือน จํานวน 139,320 บาท
2.รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล เดือนละ 9,500
 บาท จํานวน 12 เดือน จํานวน 114,000 บาท
3.เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล เดือนละ 7,560
 บาท จํานวน 12 จํานวน 90,720 บาท
4.สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 29 คน เดือนละ 7,560
 บาท จํานวน 12 เดือน จํานวน 2,630,880 บาท
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
ปอ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเลขานุการนายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2557 (ฉบับ
ที่ 2) โดยตั้งตามเกณฑ์รายรับจริง ประเภทเงินรายได้ ของปีงบประมาณที่
ผ่านมา (ไม่รวมเงินกู้ เงินสะสม เงินอุดหนุนทุกประเภท) ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 จํานวน 36,606,313.51 บาท



เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 6,262,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 3,912,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบลสังกัดสํานักงานปลัด ตาม
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดเชียงราย เรื่อง หลัก
เกณฑ์และและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหาร
ส่วนตําบล (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ.2559 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2559 ตาม
แผนอัตรากําลังพนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง 3 ปี (พ.ศ.2561-
2563) จํานวน 12 เดือน โดยใช้บัญชีอัตราเงินเดือนพนักงานส่วนท้อง
ถิ่น บัญชี 5  ดังต่อไปนี้
 1.ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) เลขที่
ตําแหน่ง 12-3-00-1101-001 จํานวน 1 อัตรา
 2.รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับ
ต้น) เลขที่ตําแหน่ง 12-3-00-1101-002 จํานวน 1 อัตรา
 3.หัวหน้าสํานักงานปลัด (นักบริหารงานทั่วไป อํานวยการท้องถิ่นระดับ
ต้น) เลขที่ตําแหน่ง 12-3-01-2101-001 จํานวน 1 อัตรา
 4.นักทรัพยากรบุคคล ปก/ชก เลขที่ตําแหน่ง  12-3-01-3102-001
 จํานวน 1 อัตรา
 5.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปก/ชก เลขที่ตําแหน่ง 
12-3-01-3103-001 จํานวน 1 อัตรา
 6.นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปก/ชก เลขที่ตําแหน่ง 
12-3-12-3205-001 จํานวน 1 อัตรา 
 7.นิติกร ปก/ชก เลขที่ตําแหน่ง 12-3-01-3105-001 จํานวน 1 อัตรา
 8.นักจัดการงานทั่วไป ปก/ชก เลขที่ตําแหน่ง 12-3-01-3101-001
 จํานวน 1 อัตรา
 9.นักวิชาการเกษตร ปก/ชก เลขที่ตําแหน่ง 12-3-01-3401-001
 จํานวน 1 อัตรา
 10.นักพัฒนาชุมชน ปก/ชก เลขที่ตําแหน่ง 12-3-01-3801-001
 จํานวน 1 อัตรา 
 11.นักวิชาการสาธารณสุข ปก/ชก เลขที่ตําแหน่ง 12-3-01-3601-001
 จํานวน 1 อัตรา
 12.นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปก/ชก เลขที่ตําแหน่ง 
12-3-01-3810-001 จํานวน 1 อัตรา 
 13.เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปง/ชง เลขที่ตําแหน่ง 
12-3-01-4805-001 จํานวน 1 อัตรา
 14.เจ้าพนักงานธุรการ ปง/ชง เลขที่ตําแหน่ง 12-3-01-4101-001
 จํานวน 1 อัตรา 

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 48,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว พนักงานส่วนตําบลสังกัดสํานัก
งานปลัด ตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดเชียงราย เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการให้พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ขององค์การ
บริหารส่วนตําบลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวัน
ที่ 10 ส.ค.58 หนังสือจังหวัดเชียงราย ที่ ชร 0023.2/19109 ลว.10 ส.ค.
58 รวม 12 เดือน จํานวน 2 ตําแหน่ง ดังนี้
 1.เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปง/ชง เลขที่ตําแหน่ง 
12-3-01-4805-001 จํานวน 1 อัตรา 
 2.เจ้าพนักงานธุรการ ปง/ชง เลขที่ตําแหน่ง 12-3-01-4101-001
 จํานวน 1 อัตรา



เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 132,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งพนักงานส่วนตําบล (ตําแหน่ง
ทางบริหาร) ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัด
เชียงราย เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
องค์การบริหารส่วนตําบล (เพิ่มเติม) พ.ศ.2559 ลงวันที่ 3
 พฤษภาคม 2559 รวม 12 เดือน ดังมีตําแหน่งต่อไปนี้
1.ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) เลขที่
ตําแหน่ง 12-3-00-1101-001 เดือนละ 4,000 บาท 
2.รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับ
ต้น) เลขที่ตําแหน่ง 12-3-00-1101-002 เดือนละ 3,500 บาท
3.หัวหน้าสํานักงานปลัด (นักบริหารงานทั่วไป อํานวยการท้องถิ่นระดับ
ต้น) เลขที่ตําแหน่ง 12-3-01-2101-001 เดือนละ 3,500 บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,908,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปสังกัด
สํานักงานปลัด ตามแผนอัตรากําลังพนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง 3
 ปี (พ.ศ.2561-2563) จํานวน 12 เดือน โดยใช้เกณฑ์ตามบัญชีอัตราค่า
ตอบแทนพนักงานจ้างตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล
จังหวัดเชียงราย เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 3) ลง
วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2557 ดังมีตําแหน่งต่อไปนี้
 1.พนักงานจ้างตามภารกิจ ประเภททั่วไป ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
ธุรการ จํานวน 2 อัตรา
 2.พนักงานจ้างตามภารกิจ ประเภททั่วไป ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
ประชาสัมพันธ์ จํานวน 1 อัตรา
 3.พนักงานจ้างตามภารกิจ ประเภทผู้มีทักษะ ตําแหน่ง พนักงานขับ
รถ จํานวน 4 อัตรา
 4.พนักงานจ้างตามภารกิจ ประเภทผู้มีทักษะ ตําแหน่ง คนงานแต่ง
สวน จํานวน 1 อัตรา
 5.พนักงานจ้างทั่วไป ประเภทคนงานทั่วไป จํานวน 7 อัตรา 

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 262,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไปสังกัดสํานักงานปลัด ตามประกาศ ก.อบต.
จังหวัดเชียงราย เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้พนักงานส่วน
ตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตําบลได้รับเงิน
เพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 10 ส.ค.58 ตามหนังสือ
จังหวัดเชียงราย ที่ ชร 0023.2/19109 ลว.10 ส.ค.58 ดังมีตําแหน่งต่อ
ไปนี้
 1.พนักงานจ้างตามภารกิจ ประเภททั่วไป ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
ธุรการ จํานวน 2 อัตรา
 2.พนักงานจ้างตามภารกิจ ประเภททั่วไป ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
ประชาสัมพันธ์ จํานวน 1 อัตรา
 3.พนักงานจ้างตามภารกิจ ประเภทผู้มีทักษะ ตําแหน่ง พนักงานขับ
รถ จํานวน 4 อัตรา
 4.พนักงานจ้างตามภารกิจ ประเภทผู้มีทักษะ ตําแหน่ง คนงานแต่ง
สวน จํานวน 1 อัตรา
 5.พนักงานจ้างทั่วไป ประเภท คนงานทั่วไป  จํานวน 7 อัตรา 



งบดําเนินงาน รวม 5,255,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 955,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 620,000 บาท

1.ค่าตอบแทนกรรมการ คณะอนุกรรมการ เจ้าหน้าที่     ตั้งไว้ 80,000
 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการ อนุกรรมการ หรือเจ้า
หน้าที่ ที่ อบต.ออกคําสั่งแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่หรือปฏิบัติราชการให้
เช่น คณะกรรมการสอบคัดเลือก,คณะกรรมการคัดเลือก,คณะกรรมการ
ออกข้อสอบ,คณะกรรมการสอบสวนทางวินัย,คณะกรรมการสอบข้อเท็จ
จริงความรับผิดทางละเมิด ฯลฯ โดยมีระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่ง
การ กําหนดให้ได้รับค่าตอบแทน  

2.เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงานส่วนตําบลและ
พนักงานจ้าง ตั้งไว้ 540,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงานส่วน
ตําบลและพนักงานจ้างสังกัดสํานักงานปลัด โดยตั้งตามแผนอัตรากําลัง
พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563)  โดยเบิก
จ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบ
แทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงาน
ส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557
 และตามหนังสือ กจ.,กท.,และ ก.อบต.ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 27 ลว
 29 ธ.ค. 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลัก
เกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 50,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแก่พนักงานส่วน
ตําบลและพนักงานจ้างสังกัดสํานักงานปลัด ที่ ได้รับคําสั่งให้ปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2559

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 245,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านแก่พนักงานส่วนตําบลสังกัดสํานักงาน
ปลัด โดยเบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.
2562

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 40,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานส่วนตําบลสังกัดสํานัก
งานปลัด โดยเบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2541 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549



ค่าใช้สอย รวม 2,840,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 685,000 บาท
1.ค่าจ้างเหมาบริการ        ตั้งไว้ 500,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ เช่น ค่าเข้าเล่มหนังสือ ค่าซัก
ฟอก ค่ากําจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าธรรมเนียม
ต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา ค่าจ้าง
เหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าจ้าง
เหมาบริการซ่อมบํารุงยานพาหนะและขนส่งค่าบริการเปลี่ยน
อะไหล่ เปลี่ยนถ่ายนํ้ามันเครื่อง ค่าบริการติดตั้งผ้าม่าน ค่าบริการดูดฝุ่น
ล้างทําความสะอาดรถยนต์,ค่าบริการรักษาความปลอดภัย,ค่าบริการทํา
ความสะอาด ค่าจ้างส่งหนังสือ ค่าจ้างเหมาจัดบริการอื่น ๆ ค่าจ้างแปล
เอกสาร ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ ที่จําเป็นตามภารกิจของ อบต. ค่าจ้างจัด
เก็บ เก็บขน กําจัดขยะมูลฝอย ฯลฯ *กรณีเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการทํา
ความสะอาดอาคารสถานที่ราชการ/ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความ
ปลอดภัย ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท
 0808.2/ว3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 กรณีอื่นๆ ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9
 ธันวาคม 2559 หรือตามที่มีระเบียบ กฎหมาย แนวทางการปฏิบัติ
กําหนดไว้โดยเบิกจ่ายจริงเท่าที่จําเป็นและประหยัด 
 
2.ค่าจัดทําประกันภัยทรัพย์สิน    ตั้งไว้ 125,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทําประกันภัยรถราชการ ซึ่งเป็นรถยนต์ส่วนกลางที่ใช้
ในการปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลปอ และ
ลักษณะการใช้รถยนต์มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ ได้มากกว่ารถยนต์
ส่วนกลางตามปกติ หรือเมื่อเกิดอุบัติเหตุแล้วมีโอกาสจะก่อให้เกิดความ
เสียหาย ส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลอื่น  โดยเป็นรถยนต์
ส่วนกลาง ดังต่อไป 1.รถบรรทุก (กระบะสี่ประตู ฟอร์ดสีดํา) หมายเลข
ทะเบียน กล 1255 เชียงราย 2.รถบรรทุก (กระบะสี่ประตูมิตซูบิชิ) หมาย
เลขทะเบียน กจ 8149 เชียงราย 3.รถบรรทุกนํ้า (อิซูซุ) หมายเลข
ทะเบียน บย 3654 เชียงราย 4.รถบรรทุก(กระบะแคปโตโยต้ารีโว่) หมาย
เลขทะเบียน ผฉ 3629 เชียงราย 5.รถบรรทุกหัวเดี่ยว (กระบะตอนเดียว
โตโยต้าวีโก้) หมายเลขทะเบียน บล 9130 เชียงราย โดยเบิกจ่ายตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดทําประกันภัย
ทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

3.ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร        ตั้งไว้ 60,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร สําหรับใช้ในการปฏิบัติงานของ
สํานักงานปลัด จํานวน 1 เครื่อง โดยเบิกจ่ายตามอัตราดังนี้
เครื่องถ่ายเอกสารแบบมีการย่อย-ขยาย
1.ปริมาณการถ่ายขั้นตํ่า 5,000 แผ่น/เดือน อัตรา 2,400
 บาท/เดือน แผ่นที่ 5,001 ขึ้นไปค่าบริการแผ่นละ 0.35 บาท
2.ปริมาณการถ่ายขั้นตํ่า 10,000 แผ่น/เดือน อัตรา 3,500
 บาท/เดือน แผ่นที่ 10,001 ขึ้นไปค่าบริการแผ่นละ 0.32 บาท
3.ปริมาณการถ่ายขั้นตํ่า 15,000 แผ่น/เดือน อัตรา 5,500
 บาท/เดือน แผ่นที่ 15,001 ขึ้นไปค่าบริการแผ่นละ 0.32 บาท
4.ปริมาณการถ่ายขั้นตํ่า 20,000แผ่น/เดือน อัตรา 7,000
 บาท/เดือน แผ่นที่ 20,001 ขึ้นไปค่าบริการแผ่นละ 0.30 บาท
*เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ราคารวมวัสดุสิ้นเปลือง ค่าอะไหล่ ค่า
บริการบํารุงรักษา และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ แต่ไม่รวมค่ากระดาษถ่ายเอกสาร 



รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 90,000 บาท
1.ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล     ตั้งไว้ 10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่า
ใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรองรวมทั้งค่าบริการด้วย และค่าใช้จ่าย
อื่นอันจําเป็นในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่ไปนิเทศงาน  ตรวจ
งาน เยี่ยมชม หรือทัศนะศึกษาดูงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งร่วมต้อน
รับบุคคลและคณะบุคคล โดยตั้งจ่าย ไม่เกินร้อยละ 1 ของรายได้จริงของปี
งบประมาณที่ล่วงมาโดยไม่รวมรายได้จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเงินกู้ เงิน
จ่ายขาดสะสม หรือเงินที่มีผู้อุทิศให้ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 

2.ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการหรือคณะ
อนุกรรมการ ตั้งไว้ 80,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
ปอ(สมัยสามัญ/สมัยวิสามัญ) คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่แต่ง
ตั้งตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น หรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28
กรกฎาคม 2548   

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 350,000 บาท

1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ      ตั้งไว้ 350,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.
2561 เช่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น,สมาชิกสภาท้องถิ่น,พนักส่วน
ตําบล,พนักงานจ้าง,หรือผู้ที่อบต.มีคําสั่งให้ไปปฏิบัติราชการ 

2.โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม จํานวน 30,000 บาท
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
ของข้าราชการการเมือง พนักงานส่วนท้องถิ่น พนักงานจ้าง เพื่อให้ดํารง
ตนตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรม จริยธรรม จารีตประเพณีที่ดีงาม ปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ และมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอื้อ
อาทรต่อกัน มีจรรยาบรรณของการเป็นข้าราชการที่ดี รักษาเกียรติศักดิ์ใน
ตําแหน่งข้าราชการ การให้เกียรติและใส่ใจประชาชน ยึดมั่นในความถูก
ต้อง ความเป็นธรรม ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่นเรื่อง มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้า
ราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวัน
ที่ 26 มิถุนายน 2546 โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่นพ.ศ. 2557  เป็นโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 7 

3.โครงการส่งเสริมอุดมการณ์หมู่บ้านแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง จํานวน 30,000 บาท
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมค่านิยม อุดมการณ์แผ่น
ดินธรรม แผ่นดินทองในพื้นที่หมู่ 1-20 โดยวิธีการฝึกอบรมให้ความ
รู้,ประชุมเชิงวิชาการ,ประชุมเชิงปฏิบัติการ,การฝึกอบรมและมีการศึกษา
ดูงาน ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นพ.ศ.
2557 เป็นโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 



4.โครงการอบรมความรู้การปกครองระบอบประชาธิปไตย จํานวน 15,000 บาท
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับการปกครองตาม
ระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญไทย พ.ศ.2560 การมีส่วนร่วมทาง
การเมือง ความรู้เรื่องการกระจายอํานาจ การปกครองท้องถิ่น บทบาท
อํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นพ.ศ.2557 เป็นโครงการตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 7 

5.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ปอ จํานวน 20,000 บาท
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร และเพิ่ม
ประสิทธิภาพศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ปอ เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ภารกิจ ผลการดําเนินงานประจําปี รายงานประจําปี รายงานรับจ่าย
เงิน รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง นโยบายผู้บริหารท้องถิ่น รายงานการ
ประชุมสภา อบต.ปอ แผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อบัญญัติท้องถิ่น และผลการ
ดําเนินงานตามภารกิจต่าง ๆ โดยผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ เช่น โช
เชียลมีเดีย หน่วยรถเคลื่อนที่ วิทยุกระจายเสียง หอกระจายข่าว บอร์
ดข้อมูลข่าวสารประจําหมู่บ้าน แผ่นพับ วารสาร สื่อวิ่งพิมพ์ต่าง ๆ เพื่อให้
ประชาชน เข้าถึงและรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้อย่างทั่วถึง เป็นโครงการตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 7 

6.โครงการวันท้องถิ่นไทย จํานวน 20,000 บาท
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน,จัดนิทรรศการวันท้องถิ่นไทย เพื่อเป็น
การเผยแพร่ประวัติความเป็นมาของท้องถิ่นไทย เผยแพร่ผลงานภารกิจ
การจัดบริการสาธารณะต่าง ๆ ที่อบต.ปอ ดําเนินการ ให้แก่ประชาชน
ตําบลปอ ประชาชนทั่วไปได้รับทราบข้อมูล ข่าวสาร อย่างทั่วถึงได้โดย
สะดวก รวดเร็ว ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน อํานวยความสะดวกแก่
ประชาชน โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
จ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2559 เป็น
โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 7 

7.โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพสู่องค์กรสมรรถนะสูง จํานวน 150,000 บาท
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึก
อบรมให้ความรู้การปฏิบัติงานตามระเบียบกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเพื่อจัด
กิจกรรม “Walk Rally” กิจกรรมกลุ่มให้ความรู้  ข้อคิด คติเตือนใจ สัน
ทนาการ ละลายพฤติกรรม กิจกรรมการสร้างทีมงาน มนุษยสัมพันธ์ต่อ
เพื่อร่วมงาน เพื่อพัฒนาบุคลากรนําไปสู่การพัฒนาองค์กรสมรรถนะ
สูง โดยถือปฏิบัติระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นพ.ศ. 2557 เป็น
โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 7

8.โครงการช่วยเหลือประชาชน จํานวน 50,000 บาท
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ตําบลปอ ที่ได้รับ
ความเดือดร้อน ประสบปัญหาทางสังคม มีฐานะยากไร้ ด้อย
โอกาส ประสบภัยต่าง ๆ ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอานาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 เป็นโครงการ
ตามนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น นโยบายรัฐบาล จังหวัด อําเภอ 



9.โครงการอบรมและสัมมนาเชิงปฏิบัติการ จํานวน 50,000 บาท
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม ประชุมเชิงปฏิบัติการ สัมมนาทาง
วิชาการ ให้แก่ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนตําบล สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบลปอ เพื่อให้มีความรู้ในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับ
ผิดชอบ เช่น ความรู้เรื่องระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ระเบียบกฎหมาย แนวทางการปฏิบัติงานตามบทบาทอํานาจ
หน้าที่ของแต่ละตําแหน่ง เป็นโครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทั้ง
ฝ่ายการเมือง ฝ่ายสภาท้องถิ่น ฝ่ายเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนา
องค์กรให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น โดย
ถือปฏิบัติระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นพ.ศ. 2557 เป็น
โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 7

10.โครงการปลุกใจเยาวชนตําบลปอหัวใจสะอาดต้านคอรัปชั่น จํานวน 20,000 บาท
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ จัดอบรมให้ความรู้เพื่อปลุกใจ
เยาวชนในพื้นที่ตําบลปอ ให้เกิดจิตสํานึกโตไปไม่โกง 
ไม่ทุจริต ไม่คอรัปชั่น ไม่สนับสนุนการคอรัปชั่นทุกชนิด สร้างเสริมให้มี
ความซื่อสัตย์ สุจริต เพื่อสร้างเยาวชนให้เติบใหญ่อย่างมีคุณภาพและมี
ความพร้อม ความตั้งใจในการพัฒนาบ้านเกิด โดยถือปฏิบัติระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นพ.ศ. 2557 เป็นโครงการตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 7

11.โครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น จํานวน 500,000 บาท
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับการจัดการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบลปอ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลปอ เช่น ค่าใช้จ่ายใน
การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ จัดทําสื่อประชาสัมพันธ์ วัสดุอุปกรณ์เลือก
ตั้ง ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3675 ลงวัน
ที่ 6 กรกฎาคม 2561  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 



12.โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จํานวน 350,000 บาท
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฯโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา
ศักยภาพของผู้เข้ารับการฝึกอบรม ตามหลักสูตร ดังนี้ โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นพ.ศ. 2557 และระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น พ.ศ.2555 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 เป็น
โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 7 
1.หลักสูตร “ปอพอเพียง ตามแนวพระราชดําริ” 
วัตถุประสงค์ 
–เพื่อฝึกอบรมให้ความรู้ (บรรยาย,ประชุมเชิงวิชาการ,ประชุมเชิงปฏิบัติ
การ) เกี่ยวกับโครงการพระราชดําริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) เช่น โครงการพระราชดําริเกี่ยวกับ
ป่า,โครงการพระราชดําริเกี่ยวกับดิน,โครงการพระราชดําริเกี่ยวกับ
นํ้า ฯลฯ 
-เพื่อศึกษาดูงานพื้นที่โครงการพระราชดําริในพระบาทสมเด็จพระปรมิ
นทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) เช่น โครงการพระราชดําริเกี่ยวกับ
การอนุรักษป่า,โครงการพระราชดําริเกี่ยวกับดิน,โครงการพระราชดําริ
เกี่ยวกับการบริหารจัดการนํ้า หรือพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจ
พอเพียง ฯลฯ ในพื้นที่ประเทศไทย
-เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกิดความรู้ในการบริหารจัดการและ
อนุรักษ์ ดิน นํ้าป่า เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ยั่งยืน และสามารถนํา
ความรู้ที่มาปรับใช้ในการดํารงชีวิตตลอดจนสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้
ให้แก่คนในชุมชนได้
2.หลักสูตร “ประสิทธิภาพการบริหารจัดการท้องถิ่น”
วัตถุประสงค์
-เพื่ออบรมให้ความรู้ (บรรยาย,ประชุมเชิงวิชาการ,ประชุมเชิงปฏิบัติ
การ) เกี่ยวกับประสิทธิภาพการบริหารจัดการท้องถิ่น ความคุ้มค่าเชิง
ภารกิจ การปฏิบัติราชการตามหลักธรรมมาภิบาล การบริหารจัดการบ้าน
เมืองที่ดี การบริหารความโปร่งใส การบริหารแบบมีส่วนร่วมจากภาค
ประชาชน ฯลฯ
-เพื่อศึกษาดูงานหน่วยงานของรัฐที่มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมมาภิ
บาลและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ได้รับ
รางวัลการบริหารจัดการที่ดีในระดับประเทศ การบริหารจัดการขยะ การ
พัฒนาท้องถิ่นด้วยการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในท้องถิ่น
-เพื่อเสริมสร้างค่านิยมหลักธรรมมาภิบาล หลักคุณธรรมจริยธรรม ให้แก่
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 



13.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ จํานวน 120,000 บาท
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการประชุมเชิงวิชาการและแลก
เปลี่ยนเรียนรู้ โดยการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ
ระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการ แนวทางการปฏิบัติตามระเบียบ ตาม
หลักเกณฑ์ของทางราชการ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้า
ในในระเบียบกฎหมายต่าง ๆ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตาม
ระเบียบ และเพื่อมิให้เกิดการกระทําผิดทางวินัย ละเมิด  รวมทั้งมีการแลก
เปลี่ยนเรียนรู้ นําปัญหา ความเสี่ยง ที่เกิดจากการปฏิบัติงานมาร่วมกัน
เสนอแนวทางแก้ไข กําหนดแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล การแสดงความคิดเห็น เสนอแนวทางการ
ปฏิบัติงานแนวทางการแก้ไขปัญหาเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตาม
ระเบียบ เพื่อพัฒนาและสร้างองค์กรแห่งการเรียน
รู้ (Learning organization : LO) โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นพ.ศ. 2557  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) ยุทธศาสตร์ที่ 7 

14.โครงการเตรียมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดเตรียมงานรับเสด็จฯ กรณีได้
รับแจ้งหมายกําหนดการว่าจะมีพระบรมวงศ์ษานุวงศ์เสด็จในพื้นที่ตําบล
ปอ และให้จัดเตรียมการรับเสด็จเพื่อให้สมพระเกียรติ โดยเป็นค่าใช้จ่าย
ต่างๆที่จําเป็นในการจัดเตรียมการรับเสด็จตลอดจนอํานวยความสะดวก
แก่ประชาชนที่มารับเสด็จ เข้าเฝ้า เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมสถาน
ที่ ค่าใช่จ่ายการจัดทําซุ้มพระบรมฉายาลักษณ์ พระรูปเขียน พระฉายา
สาทิสลักษณ์ ค่าใช้จ่ายการจัดทําธง การประดับธง การจัดทําป้ายต่างๆ ค่า
ใช้จ่ายค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับวัสดุ
อุปกรณ์ที่จําเป็น ฯลฯโดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนัก
กีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.
2559  เป็นโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 

15.โครงการเสริมสร้างค่านิยมเพื่อป้องกันการทุจริตคอรัปชั่นและผล
ประโยชน์ทับซ้อน

จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฯ โดยการฝึกอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับค่านิยมคุณธรรมจริยธรรม การป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน
ภาครัฐ ผลประโยชน์ทับซ้อน การขัดกันแห่งผลประโยชน์   โดยถือปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นพ.ศ. 2557 เป็นโครงการตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 7 



16.โครงการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ตําบลปอ จํานวน 20,000 บาท
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการในการจัดกิจกรรมทั้งหมดหรืออย่างใดอย่าง
หนึ่ง ดังนี้
 1.จัดฝึกอบรม ประชุม ชี้แจงทําความเข้าใจ เพื่อสร้างทัศนคติและ
จิตสํานึกที่ดีงานในการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์
โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ตําบลปอ
 2.จัดกิจกรรมอันเป็นการพิทักษ์รักษาไว้ ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหา
กษัตริย์ อันเป็นที่ยึดเหนี่ยวและเป็นศูนย์รวมจิตใจ
ของประชาชนชาวไทยทั้งชาติ
 3.จัดกิจกรรมกีฬา นันทนาการ เพื่อสร้างความรู้รักสามัคคีของประชาชน
ในพื้นที่ตําบลปอ
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นพ.ศ. 2557
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 เป็นโครงการตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 7 

17.โครงการเศรษฐกิจพอเพียง อบรมการเรียนรู้ตามแนวทางพระราชดําริ จํานวน 40,000 บาท
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการหรือการจัดกิจกรรมเพื่ออบรม
ให้ความรู้และการศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในท้องถิ่น
หรือพื้นที่ใกล้เคียง ที่มีลักษณะการดํารงชีวิต บริบทพื้นที่ใกล้เคียงกัน เพื่อ
เป็นการสร้างแนวคิดการดํารงชีวิตตามแนวทางพระราชดําริเศรษฐกิจพอ
เพียง การพัฒนาที่ยั่งยืน ความประหยัดอดออม การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ด้านต่างๆ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างคุ้มค่า อันนําไป
สู่การเป็นชุมชนท้องถิ่นพอเพียงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่าง
ยั่งยืน โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นพ.ศ.
2557 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาที่ 5 

18.โครงการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อกําหนดแนวทาง
พัฒนาท้องถิ่น

จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน หน่วย
งานภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ ในพื้นที่ เพื่อรับทราบปัญหา ความ
ต้องการ แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น แนวทางการแก้ไขปัญหาความเดือด
ร้อนของประชาชน รับฟังปัญหา ผลกระทบจากการดําเนินงานตามภารกิจ
ของท้องถิ่น รับฟังความคิดเห็นร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น การออกกฎหมาย
ท้องถิ่น การดําเนินโครงการ/กิจกรรม/แผนงานต่างๆ ผลกระทบต่อสิ่งแวด
ล้อม การบริหารจัดการขยะ ฯลฯ  เป็นโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.
ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 7 

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 150,000 บาท



-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาและหรือซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ซ่อมแซมเครื่องใช้สํานักงาน เช่น เครื่อง
คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ เครื่องปรับอากาศ ทีวี เครื่องเสียง ตู้เย็น เก้าอี้ ตู้
เก็บเอกสาร ฯลฯ ให้เบิกจ่ายเท่าที่จ่ายจริงและประหยัด
-กรณีเพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษายานพาหนะส่วนกลางที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบของสํานักงานปลัด
ให้เบิกจ่ายตามเกณฑ์ดังนี้ (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562)
 1.รถบรรทุกกระบะตอนเดียว โตโยต้าวีโก้ หมายเลขทะเบียน บล 9130
 เชียงราย ขนาดไม่เกิน 1 ตัน (2,500 ซีซี) เครื่องยนต์ดีเซล  ได้มา
เมื่อ 29 กรกฎาคม 2553 (อายุ 9 ปี) อายุใช้งานครบ 6 ปีขึ้นไปหรือระยะ
ทางครบ 120,000 กิโลเมตร ใช้อัตราค่าซ่อมกลางค่าวัสดุและค่าแรง
งาน ไม่เกิน 72,700 บาท ต่อปี
 2.รถบรรทุกกระบะสี่ประตู มิตซูบิชิ หมายเลขทะเบียน กจ 8149
 เชียงราย ขนาดไม่เกิน 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ  (2,500 ซีซี) เครื่องยนต์
ดีเซล ได้มาเมื่อ 15 สิงหาคม 2549 (อายุ 13 ปี) อายุใช้งานครบ 6 ปีขึ้น
ไปหรือระยะทางครบ 120,000 กิโลเมตร ใช้อัตราค่าซ่อมกลางค่าวัสดุ
และค่าแรงงาน ไม่เกิน 96,000 บาท ต่อปี
 3.รถบรรทุกกระบะสี่ประตู ฟอร์ดเรนเจอร์ XLT  หมายเลข
ทะเบียน กล 1255 เชียงราย ขนาดไม่เกิน 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ (3,200
 ซีซี) เครื่องยนต์ดีเซล ได้มาเมื่อ กันยายน 2559 (อายุ 3 ปี) อายุใช้งาน
ระหว่าง 4-6 ปี หรือระยะทาง 60,000-120,000 กิโลเมตร ใช้อัตราค่า
ซ่อมปกติ ค่าวัสดุและค่าแรงงาน ไม่เกิน 15,300 บาทต่อปี
 4. รถตู้ โตโยต้า รุ่น Commuter หมายเลขทะเบียน นก 3553
 เชียงราย รถโดยสารขนาด 10-12 ที่นั่ง (2,500 ซีซี) ดีเซล  ได้มา
เมื่อ 30 พ.ค.2556 (อายุ 6 ปี) อายุใช้งานครบ 6 ปีขึ้นไปหรือระยะทาง
ครบ 120,000 กิโลเมตร ใช้อัตราค่าซ่อมกลางค่าวัสดุและค่าแรงงาน ไม่
เกิน 81,300 บาท ต่อปี
 5.รถบรรทุกนํ้า ยี่ห้ออิซูซุ หมายเลขทะเบียน บย 3564
 เชียงราย ดีเซล ได้มาเมื่อ 21 ก.ย.50 (อายุใช้งาน 12 ปี) ค่าซ่อมแซม
บํารุงรักษายานพาหนะ ตามอัตราที่จ่ายจริง (หลักเกณฑ์มิได้ระบุรถ
บรรทุกประเภทนี้ไว้)
 6.รถบรรทุกกระบะแคป (แบบมีช่องว่างหลังคนขับ) มีหลังคาและที่นั่ง 2
 แถว ยี่ห้อโตโยต้า รุ่นรีโว่ หมายเลขทะเบียน ผฉ 3629 เชียงราย ขนาด
ไม่เกิน 1 ตัน ( 2,400 ซีซี) ขับเคลื่อน 4 ล้อ ดีเซล ได้มา
เมื่อ กันยายน 2561 (อายุ 1 ปี) ใช้อัตราค่าซ่อมปกติ ค่าวัสดุและค่าแรง
งาน ไม่เกิน 15,300 บาทต่อปี
 7.รถจักรยานยนต์ ฮอนด้าเวฟ สีบร์อนทอง-ดํา หมายเลขทะเบียน 1
 กฎ 8209 เชียงราย เครื่องยนต์เบนซิน 125 ซีซี 
ได้มาเมื่อ 11 พ.ค.58 (อายุ 4 ปี) ใช้อัตราค่าซ่อมปกติ ค่าวัสดุและค่าแรง
งาน ไม่เกิน 3,100 บาทต่อปี
 8.รถจักรยานยนต์ ฮอนด้าเวฟ สีนํ้าเงิน หมายเลขทะเบียน ขบล 874
 เชียงราย เครื่องยนต์เบนซิน 125 ซีซี ได้มาเมื่อ 
25 ม.ค.49 (อายุ 13 ปี) ใช้อัตราค่าซ่อมกลาง ค่าวัสดุและค่าแรงงาน ไม่
เกิน 11,700 บาทต่อปี

การซ่อมปกติ คือ การซ่อมบํารุงยานพาหนะที่วัสดุอะไหล่มีอายุการใช้งาน
ปกติระกว่าง 4-6 ปี หรือระยะทางใช้งานระหว่าง 60,000-120,000
 กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน
 1.ยานพาหนะที่จัดซื้อหามาใหม่และอายุใช้งานระหว่าง 4-6 ปี หรือระยะ
ทางใช้งานระหว่าง 60,000-120,000 กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน
 2.ยานพาหนะเดิมที่มีการซ่อมกลางเรียบร้อยแล้ว และยานพาหนะดัง
กล่าวมีอายุการใช้งานหลังจากการซ่อมดังกล่าวแล้ว ไม่เกิน 6 ปี หรือใช้
งานไม่เกิน 120,000 กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใดถึ



งก่อน

 การซ่อมกลาง คือ การซ่อมบํารุงยานพาหนะที่มีอายุการใช้งานครบ 6
 ปี หรือระยะทางใช้งานครบ 120,000 กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใดถึง
ก่อน ยานพาหนะที่เข้าข่ายซ่อมบํารุงระดับนี้ คือ
 1.ยานพาหนะใหม่ที่มีอายุการใช้งานครบ 6 ปี หรือระยะทางใช้งาน
ครบ 120,000 กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน
 2.ยานพาหนะเดิมที่หลังจากทําการซ่อมกลางแล้ว มีอายุการใช้งานหลัง
จากการซ่อมดังกล่าวครบ 6 ปี หรือระยะทางใช้งานครบ 120,000
 กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน
 การซ่อมบํารุงจะกําหนดตามอายุการใช้งานของวัสดุอะไหล่ หรือระยะทาง
การใช้งานของวัสดุอะไหล่ไม่เกี่ยวข้องกับอายุของยานพาหนะ เมื่อมีการ
ซ่อมบํารุงหรือเปลี่ยนวัสดุอะไหล่ยานพาหนะตามข้อกําหนดแล้ว อายุของ
วัสดุอะไหล่ที่ได้รับการซ่อมบํารุงเสร็จแล้ว จะต้องถือว่าเป็นของใหม่ 

หมายเหตุ : หลักเกณฑ์ข้างต้นภายใต้สมมติฐาน ดังนี้
-รถยนต์ที่ใช้ในราชการปกติวิ่งเฉลี่ย 20,000 กม./คัน/ปี
-ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาพาหนะใน 3 ปีแรกไม่มี เนื่องจากยังอยู่ในช่วง
รับประกัน
-รถจักรยานยนต์ไม่มีการรับประกันตั้งแต่ซื้อ

ค่าวัสดุ รวม 840,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 150,000 บาท

-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุสํานักงานที่จําเป็นสําหรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานของสํานักงานปลัดโดยใช้ตัวอย่างสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุโดยสภาพ
และครุภัณฑ์โดยสภาพตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เป็นแนวทางการ
จัดซื้อเท่าที่ใช้จริงตามความจําเป็นและประหยัด ดังนี้ 
1.วัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุ
การใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้แล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไม่
สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแล้วไม่คุ้ม
ค่า เช่น หนังสือ เครื่องคิดเลข เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บ
กระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัด กรรไกร เก้าอี้พลาสติก แรงลบกระดาน
ดํา ตรายาง ขาตั้ง (กระดานดํา) ที่ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัด
โฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระ
บรมฉายาลักษณ์ แผงปิดประกาศ แผ่นป้ายชื่อสํานักงานหรือหน่วย
งาน แผ่นป้ายจราจรหรือแผ่นป้ายต่าง ๆ มู่ลี่ ม่านปรับแสง(ต่อ
ผืน) พรม(ต่อผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป พระบรมรูป
จําลอง กระเปา ตาชั่งขนาดเล็ก ฯลฯ
2.วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้น
เปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นหรือไม่
คงสภาพเดิม เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ นํ้ายาลบคํา
ผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอล์ค ซองเอกสาร ตลับหมึก นํ้าหมึก
ปรินท์ เทป พี วี ซี แบบใส นํ้ายาลบกระดาษไข ไม้บรรทัด คลิป เป๊ก เข็ม
หมุด กระดาษคาร์บอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้า
ราชการ แบบพิมพ์ ผ้าสําลี ธงชาติ สั่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้าง
พิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ นํ้ามันไข ขี้ผึ้ง นํ้าดื่มสําหรับบริการ
ประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ 



วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 120,000 บาท
-เพื่อเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวที่จําเป็นสําหรับใช้ในการปฏิบัติ
งาน โดยใช้ตัวอย่างสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุโดยสภาพและครุภัณฑ์โดยสภาพ
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559เป็นแนวทางการจัดซื้อเท่าที่ใช้จริง
ตามความจําเป็นและประหยัด ดังนี้
1.วัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุ
การใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้แล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไม่
สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแล้วไม่คุ้ม
ค่า เช่น หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป มีด ถัง ถาด แก้วนํ้า จาน
รอง ถ้วยชาม ช้อนส้อม กระจกเงา โอ่งนํ้า ที่นอน กระโถน เตาไฟฟ้า เตา
นํ้ามัน เตารีด เครื่องบดอาหาร เครื่องตีไข่ไฟฟ้า เครื่องปิ้งขนมปัง กระทะ
ไฟฟ้า หม้อไฟฟ้า รวมถึงหม้อหุงข้าวไฟฟ้า กระติกนํ้าร้อน กระติกนํ้า
แข็ง ถังแก๊ส ฯลฯ
2.วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้น
เปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นหรือไม่
คงสภาพเดิม เช่น ผ้าห่ม ผ้าปูโต้ะ นํ้าจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ



วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 100,000 บาท
-เพื่อเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สําหรับรถยนต์ส่วนกลางที่
สํานักงานปลัดดูแลรับผิดชอบ จํานวน 8 คัน ดังนี้
1.รถบรรทุกกระบะตอนเดียว โตโยต้าวีโก้สีขาว หมายเลขทะเบียน บล
 9130 เชียงราย
2.รถบรรทุกกระบะสี่ประตู มิตซูบิชิไทรตันสีบร์อนเงินฟ้า หมายเลข
ทะเบียน กจ 8149 เชียงราย
3.รถบรรทุก กระบะสี่ประตู ฟอร์ดเรนเจอร์ XLT สีดํา หมายเลข
ทะเบียน กล 1255 เชียงราย
4.รถตู้ โตโยต้าคอมมูเตอร์ (รถโดยสาร 10-12 ที่นั่ง) สีบร์อนเงิน หมาย
เลขทะเบียน นก 3553 เชียงราย 
5.รถบรรทุกนํ้า ยี่ห้ออิซูซุ สีแดง หมายเลขทะเบียน บย 3564 เชียงราย
6.รถบรรทุกกระบะแคป โตโยต้ารีโว่ สีบร์อนเงิน หมายเลขทะเบียน ผฉ
 3629 เชียงราย
7.รถจักรยานยนต์ ฮอนด้าเวฟ สีบร์อนทอง-ดํา หมายเลขทะเบียน 1
 กฎ 8209 เชียงราย 
8.รถจักรยานยนต์ ฮอนด้าเวฟ สีนํ้าเงิน หมายเลขทะเบียน ขบล 874
 เชียงราย
โดยเป็นวัสดุยานพาหนะและขนส่ง มีรายละเอียดดังนี้
1.วัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุ
การใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้แล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไม่
สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแล้วไม่คุ้ม
ค่า เช่น ไขควง ประแจ แม่แรง กุญแจตาย กุญแจเลื่อน คีมล็อค ล็อค
เกียร์ ล็อคคลัตช์กระจกโค้งมน ล็อคพวงมาลัย สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวย
จราจร ฯลฯ 
2.วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้น
เปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นหรือไม่
คงสภาพเดิม เช่น ยางรถยนต์ นํ้ามันเบรก น๊อตและสกรู สาย
ไมล์ เพลา ฟิล์มกรองแสง ฯลฯ 
3.วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ สิ่งของที่ใช้เป็นอุปกรณ์
ประกอบหรืออะไหล่สําหรับการซ่อมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้กลับคืนสภาพ
เดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบํารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง เช่น เบาะรถ
ยนต์ เครื่องยนต์ (อะไหล่) ชุดเกียร์รถยนต์ เบรก ครัช พวงมาลัย สายพาน
ใบพัด หม้อนํ้า หัวเทียน แบตเตอรี่ จานจ่าย ล้อ ถังนํ้ามัน ไฟหน้า ไฟ
เบรก อานจักรยาน ตลับลูกปืน กระจกมองข้างรถยนต์ กันชนรถ
ยนต์ เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 



วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 400,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่านํ้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สําหรับยานพาหนะและขนส่งที่
อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของสํานักงานปลัด จํานวน 7 คันและสําหรับ
เครื่องจักรกลทุกชนิดที่ใช้ในราชการของ อบต.ปอ โดยเป็นวัสดุสิ้น
เปลือง เช่น แก๊สหุงต้ม นํ้ามันเชื้อเพลิง นํ้ามันดีเซล นํ้ามันก๊าด นํ้ามัน
เบนซิน นํ้ามันเตา นํ้ามันจารบี นํ้ามันเครื่อง ถ่าน ก๊าส ฯลฯ ตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน 2559 
-กรณีเพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นยานพาหนะที่อยู่ในความ
ดูแลรับผิดชอบของสํานักงานปลัด ให้ใช้อัตราตามหลักเกณฑ์ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562
 ดังนี้
 1.รถบรรทุกกระบะตอนเดียว วีโก้ หมายเลขทะเบียน บล 9130
 เชียงราย ขนาดไม่เกิน 1 ตัน (2,500 ซีซี) เครื่องยนต์ดีเซล  ได้มา
เมื่อ 29 กรกฎาคม 2553 (อายุ 9 ปี) ค่าวัสดุเชื้อเพลิง 50,400 บาท/ปี ค่า
วัสดุหล่อลื่นยานพาหนะ 3,800 บาท/ปี รวม 54,200 บาท/ปี
 2.รถบรรทุกกระบะสี่ประตู มิตซูบิชิ หมายเลขทะเบียน กจ 8149
 เชียงราย ขนาดไม่เกิน 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ  (2,500 ซีซี) เครื่องยนต์
ดีเซล ได้มาเมื่อ 15 สิงหาคม 2549 (อายุ 13 ปี) ค่าวัสดุเชื้อ
เพลิง 55,800 บาท/ปี ค่าวัสดุหล่อลื่นยานพาหนะ 3,800
 บาท/ปี รวม 59,600 บาท/ปี
 3.รถบรรทุก กระบะสี่ประตู ฟอร์ด หมายเลขทะเบียน กล 1255
 เชียงราย ขนาดไม่เกิน 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ (3,200 ซีซี) เครื่องยนต์
ดีเซล ได้มาเมื่อ กันยายน 2559 (อายุ 3 ปี) ค่าวัสดุเชื้อเพลิง 55,800
 บาท/ปี ค่าวัสดุหล่อลื่นยานพาหนะ 3,800 บาท/ปี รวม 59,600 บาท/ปี
 4. รถตู้ หมายเลขทะเบียน นก 3553 เชียงราย รถโดยสารขนาด 10-12
 ที่นั่ง (2,500 ซีซี) ดีเซล  ได้มาเมื่อ 30 พ.ค.2556 (อายุ 6 ปี) ค่าวัสดุ
เชื้อเพลิง 55,500 บาท/ปี ค่าวัสดุหล่อลื่นยานพาหนะ 3,500
 บาท/ปี รวม 59,000 บาท/ปี
 5.รถบรรทุกนํ้า ยี่ห้ออีซูซุ หมายเลขทะเบียน บย 3564
 เชียงราย ดีเซล ได้มาเมื่อ 21 ก.ย.50 (อายุใช้งาน 12 ปี) ค่าซ่อมแซม
บํารุงรักษายานพาหนะ ตามอัตราที่ใช้จ่ายจริง (ตามหลักเกณฑ์มิได้ระบุรถ
บรรทุกประเภทนี้ไว้)
 6.รถบรรทุกกระบะแคป (มีช่องว่างหลังคนขับ) มีหลังคาและที่นั่ง 2
 แถว ยี่ห้อโตโยต้า รุ่นรีโว่ หมายเลขทะเบียน ผฉ 3629 เชียงราย ขนาด
ไม่เกิน 1 ตัน ( 2,400 ซีซี) ขับเคลื่อน 4 ล้อ ดีเซล ได้มา
เมื่อ กันยายน 2561 (อายุ 1 ปี) ค่าวัสดุเชื้อเพลิง 55,800 บาท/ปี ค่าวัสดุ
หล่อลื่นยานพาหนะ 3,800 บาท/ปี รวม 59,600 บาท/ปี
 7.รถจักรยานยนต์ ฮอนด้าเวฟ สีบร์อนทอง-ดํา หมายเลขทะเบียน 1
 กฎ 8209 เชียงราย เครื่องยนต์เบนซิน 125 ซีซี 
ได้มาเมื่อ 11 พ.ค.58 (อายุ 4 ปี) ค่าวัสดุเชื้อเพลิง 4,100 บาท/ปี ค่าวัสดุ
หล่อลื่นยานพาหนะ 300 บาท/ปี รวม 4,400 บาท/ปี
 8.รถจักรยานยนต์ ฮอนด้าเวฟ สีนํ้าเงิน หมายเลขทะเบียน ขบล 874
 เชียงราย เครื่องยนต์เบนซิน 125 ซีซี ได้มาเมื่อ 
25 ม.ค.49 (อายุ 13 ปี) ค่าวัสดุเชื้อเพลิง 4,100 บาท/ปี ค่าวัสดุหล่อลื่น
ยานพาหนะ 300 บาท/ปี รวม 4,400 บาท/ปี



วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 20,000 บาท
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อจัดทําวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ที่จําเป็น
และเกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน โดยใช้ตัวย่างสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุโดย
สภาพและครุภัณฑ์โดยสภาพตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ดังนี้
1.วัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุ
การใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้แล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไม่
สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแล้วไม่คุ้มค่า เช่น ขาตั้ง
กล้อง ขาตั้งเขียนภาพ กล่องและระวิงใส่ฟิล์มภาพยนตร์ เครื่องกรอ
เทป เลนส์ซูม กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป ฯลฯ
2.วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้น
เปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นหรือไม่
คงสภาพเดิม เช่น พู่กัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟิล์มสไลด์ แถบบันทึก
เสียงหรือภาพ แผ่นซีดี รูปสีหรือขาวดําที่ได้จากการล้าง อัดขยาย ภาพถ่าย
ดาวเทียม ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์สําหรับใช้ในการปฏิบัติ
งาน หรือเพื่อใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยใช้ตัวย่าง
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุโดยสภาพและครุภัณฑ์โดยสภาพตามหนังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559 เป็นแนวทางการจัดซื้อเท่าที่ใช้จริงตามความจําเป็นและ
ประหยัด ดังนี้
1.วัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุ
การใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้แล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไม่
สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแล้วไม่คุ้มค่า เช่น แผ่น
หรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ

2.วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้น
เปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นหรือไม่
คงสภาพเดิม เช่น อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล (Diskette, Floppy Disk, Removable Disk,Compact 
Disc,Digital Video Disc,Flash Drive) เทปบันทึกข้อมูล 
หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลีบผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ

3.วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ สิ่งของที่ใช้เป็นอุปกรณ์
ประกอบหรืออะไหล่สําหรับการซ่อมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้กลับคืนสภาพ
เดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบํารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง เช่น หน่วย
ประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ไดนร์ ซีดีรออมไดร์ฟ แผ่นกรองแสง แผงแป้น
อักขระหรือแป้นพิมพ์ (Key Board) เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิป เช่น RAM 
คัตชีทฟีดเตอร์ เมาส์ พรินเตอร์สวิตชิ่งบ๊อกซ์ เครื่องกระจาย
สัญญาณ (Hub) แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 

ค่าสาธารณูปโภค รวม 620,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 400,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าที่ทําการ อบต. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์บริการนัก
ท่องเที่ยวดอยผาตั้ง ,ค่าติดตั้งไฟฟ้า หรือค่าใช้จ่ายอันเกี่ยวกับไฟฟ้าที่ใช้
สําหรับการปฏิบัติราชการ ของ อบต. 



ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ในการติดต่อประสานงานราชการ 
หมายเลข 053-620742
โทรศัพท์เคลื่อนที่ หมายเลข 093-1401193 (ใช้ส่วนกลาง)
โทรศัพท์เคลื่อนที่ หมายเลข 093-139-8225 (สําหรับผู้บริหารท้องถิ่น)

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 40,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์ ค่าอากรแสตมป์ ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการ
ใช้บริการไปรษณีย์ต่าง ๆ อันจําเป็นในการปฏิบัติราชการ 

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 150,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรคมนาคม (อินเตอร์เน็ต) ค่าติดตั้งระบบ ค่า
บริการอินเตอร์เน็ตที่ใช้ในสํานักงาน ค่าบริการวางระบบโทรศัพท์ภายใน
สํานักงาน ค่าบริการติดตั้งวางระบบอินเตอร์เน็ต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานตามภารกิจของ อบต.และเพื่อบริการประชาชน 

งบลงทุน รวม 1,215,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 1,215,300 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

1.โต้ะทํางาน จํานวน 5 ตัว จํานวน 40,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต้ะทํางานสําหรับพนักงานส่วนตําบลสังกัดสํานัก
งานปลัด ที่เป็นตําแหน่งใหม่ตามแผนอัตรากําลัง (2561-2563) และเพื่อ
จัดซื้อทดแทนโต้ะทํางานที่ชํารุด 

2.ตู้เหล็ก (ตู้เก็บเอกสาร) จํานวน 1 ตัว จํานวน 5,500 บาท
-เพื่อเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน (แบบเลื่อนกระจก
สูง) จํานวน 1 ตัว 
สําหรับจัดเก็บเอกสารงานสาธารณสุข มีคุณลักษณะพอสังเขป ดังนี้ 
1) มีมือจับชนิดบิด
2) มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น
3) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)
(ระบุตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สานักงบ
ประมาณ ธันวาคม 2561)

3.ตู้เก็บของ จํานวน 1 ตัว จํานวน 15,000 บาท
-เพื่อเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บของ เช่น พานพุ่ม พานดอกไม้ วัสดุอุปกรณ์งานรัฐ
พิธี

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
รถบรรทุก จํานวน 1 คัน จํานวน 957,000 บาท

-เพื่อเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุก จํานวน 1 คัน มีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป 
ดังนี้
ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตํ่ากว่า 2,400 ซีซี หรือกําลังส่ง
เครื่องยนต์สูงสุดไม่ตํ่ากว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับ
เบิลแค็บ (4 ประตู)
(1) เป็นกระบะสําเร็จรูป
(2) ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิลแค็บ 4 ประตู
(3) เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ
(4) ราคารวมภาษีสรรพสามิต



ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ตู้ลําโพงเอนกประสงค์ จํานวน 1 ตัว จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อเป็นค่าจัดซื้อตู้ลําโพงเอนกประสงค์เคลื่อนที่ ขนาด 12 นิ้ว พร้อมไมค์
ลอย เพื่อใช้ในโครงการบริการเชิงรุกเคลื่อนที่
จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และการรับขึ้นทะเบียนต่าง ๆ นอก
สถานที่และใช้เป็นเครื่องขยายเสียงในการจัดประชุม เวทีรับฟังความ
เห็นรับลงทะเบียนต่าง ๆ  

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
กล้องถ่ายภาพนิ่ง ดิจิตอล จํานวน 1 ตัว จํานวน 25,000 บาท

-เพื่อเป็นค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ดิจิตอล ความละเอียด 21 ล้านพิกเซล
ขึ้นไป สําหรับใช้ในการบันทึกภาพที่ต้องใช้ความละเอียดสูง เช่น บันทึก
ภาพบุคคลทําประวัติ ทําบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานต่าง ๆ
 บันทึกภาพโครงการ กิจกรรมต่าง ๆ บันทึกภาพการประชุม บันทึกภาพ
จัดทําสื่อประชาสัมพันธ์ ฯลฯ

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
1.เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จํานวน 1 เครื่อง จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (
จอแสดงภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) เพื่อรองรับการปฏิบัติงานผ่านระบบ
สารสนเทศเพื่อการวางแผน (e-plan)  และระบบระบบบันทึกบัญชีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น e-LAAS และจัดทําประมวลผลงบประมาณ
รายจ่ายประจําปี และข้อมูลเชิงสถิติต่าง ๆ โดยใช้ลักษณะพื้นฐาน ตาม
เกณฑ์ราคากลางและครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิตอลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม เป็นคุณลักษณะพื้นฐานเป็นร่างขอบเขต (TOR) ใน
การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ

2.เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จํานวน 2 เครื่อง จํานวน 44,000 บาท
-เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบ
ที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จํานวน 2 เครื่อง ๆ
 ละ 22,000 บาท สําหรับเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน โดยใช้ลักษณะ
พื้นฐาน ตามเกณฑ์ราคากลางและครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวง
ดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นคุณลักษณะพื้นฐานเป็นร่างขอบ
เขต (TOR) ในการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ 

3.เครื่องพิมพ์ Multifunction จํานวน 16,000 บาท
-เพื่อเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้ง
ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จํานวน 2 เครื่อง ราคาเครื่อง
ละ 8,000 บาท สําหรับใช้ในงานพัฒนาชุมชน และงานสาธารณสุข เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน โดยใช้ลักษณะพื้นฐาน ตามเกณฑ์ราคา
กลางและครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม เป็นคุณลักษณะพื้นฐานเป็นร่างขอบเขต (TOR) ในการจัดซื้อจัด
จ้างตามระเบียบพัสดุ



4.เครื่องอ่านบัตรเอนกประสงค์ (Smart Card Reader) จํานวน 2,800 บาท
-เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเครื่องอ่านบัตรเอนก
ประสงค์ (Smart Card Reader) จํานวน 4 เครื่อง ราคาเครื่องละ 
700 บาท สําหรับใช้อ่านและเขียนข้อมูลในบัตรแบบเอนกประสงค์ 
(Smart Card) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 7816 ได้ เพื่อรองรับการ
ปฏิบัติงานที่ต้องใช้การอ่านบัตรแบบเอนกประสงค์ เพื่ออํานวยความ
สะดวกรวดเร็วในการเชื่อมต่อข้อมูล ดึงข้อมูล ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ลดค่าใช้จ่าย เช่น งานระบบข้อมูลบุคลากรแห่งชาติ งานทะเบียนเบี้ย
ยังชีพ งานทะเบียนเด็กแรกเกิด ฯลฯ  โดยใช้ลักษณะพื้นฐาน ตามเกณฑ์
ราคากลางและครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม เป็นคุณลักษณะพื้นฐานเป็นร่างขอบเขต (TOR) ในการจัดซื้อ
จัดจ้างตามระเบียบพัสดุ

ครุภัณฑ์อื่น
ครุภัณฑ์อื่น จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์อื่นที่ไม่สามารถจัดเข้าประเภทครุภัณฑ์ในกลุ่ม
ตัวอย่างตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เช่น ถังขยะ ฯลฯ

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ต่างๆ ที่ชํารุดให้
สามารถใช้งานได้ตามเดิม

งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

อุดหนุนเทศบาลตําบลม่วงยาย จํานวน 30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อําเภอเวียง
แก่นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายที่จําเป็นในการบริหารงานของสถานที่กลาง ซึ่ง
ดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2560 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.7/ว6768 ลงวัน
ที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 ลงวัน
ที่ 11 ตุลาคม 2560 โดยอุดหนุนงบประมาณ อปท.แห่ง
ละ 30,000 บาท โดยตั้งงบประมาณตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 



งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 105,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 90,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 90,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1.โครงการประชุมประชาคมเพื่อรับทราบปัญหาความต้องการของประชาชน 
เพื่อบูรณาการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น

จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดประชุมประชาคมหมู่
บ้าน ประชาคมท้องถิ่นระดับตําบล เพื่อรับทราบปัญหา ความต้องการของ
ประชาชน ในระดับหมู่บ้าน ระดับตําบล เพื่อใช้เป็นข้อมูลเป็นแนวทางการ
กําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ยุทธศาสตร์
การพัฒนาท้องถิ่น นโยบายผู้บริหารท้องถิ่น โครงการ แผนงาน กิจกรรม
แผนพัฒนาท้องถิ่น การทบทวน เพิ่มเติม ปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่น อัน
นําไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม เป็น
โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 7

2.โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดทําแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น

จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้ความรู้แก่ผู้บริหารท้อง
ถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้นําชุมชน องค์กรการจัดทําแผน หน่วยงานภาค
รัฐในพื้นที่ ภาคเอกชนเพื่อให้มีความรู้และมีส่วนร่วมในการจัดทําแผน
พัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผน
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน เป็นโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
ยุทธศาสตร์ที่ 7

3.โครงการฝึกอบรมการเขียนโครงการและการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น จํานวน 10,000 บาท
ท้องถิ่น กลุ่มองค์กรประชาชน เช่น คณะกรรมการหมู่บ้าน อสม. กลุ่ม
อาชีพต่าง ๆ และประชาชนผู้สนใจทั่วไป ตลอดจนเจ้าหน้าที่ อบต.ปอ เพื่อ
ให้มีความรู้ความสามารถในการเขียนโครงการ แผนงานที่ถูกต้อง สอด
คล้องกับแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาท้องถิ่น และเพื่อสนับสนุน
จัดทําแผนพัฒนาหมู่บ้าน แผนชุมชน เพื่อให้มีความสอดคล้องกับแผน
พัฒนาท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นโครงการตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 7 

4.โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานเพื่อพัฒนาตําบลปอ จํานวน 20,000 บาท
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานเพื่อการ
พัฒนาตําบลปอ เพื่อให้มีข้อมูลสภาพทั่วไปของพื้นที่ตําบลปอ ครบถ้วนทุก
หมู่บ้าน เป็นปัจจุบัน และสามารถนําใช้ข้อมูลนั้นเป็นแนวทางการจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนการดําเนินงาน ข้อบัญญัติท้องถิ่น การประเมินผล
การปฏิบัติราชการ การกําหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น การวางแผน
การใช้จ่ายงบประมาณ เป็นโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 7  



งบรายจ่ายอื่น รวม 15,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 15,000 บาท
รายจ่ายอื่น

โครงการสนับสนุนสถาบันศึกษาเพื่อวิจัย สํารวจความพึงพอใจของ
ประชาชนตําบลปอ

จํานวน 15,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างสถาบันการศึกษา เพื่อจัดทําการวิจัย สํารวจ ประเมิน
ผล ความพึงพอใจด้านการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตําบลปอแก่
ประชาชน เช่น ด้านบริการสาธารณะ ด้านสาธารณสุข ด้านกฎหมาย ด้าน
โยธิการ งานก่อสร้าง ด้านการศึกษา ด้านบริการชุมชน ฯลฯ ตามภารกิจ
อํานาจหน้าที่ของ อบต.ปอ เพื่อใช้เป็นข้อมูลปรับปรุงการปฏิบัติงาน การ
ให้บริการประชาชน และใช้ประกอบการประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563  โดย
สถาบันการศึกษาที่ดําเนินการต้องเป็นสถาบันที่กระทรวงศึกษาธิการ
รับรอง และ ก.อบต.จังหวัดเชียงรายให้ความเห็นชอบ  เป็นโครงการตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 7  

งานบริหารงานคลัง รวม 5,001,200 บาท
งบบุคลากร รวม 3,291,600 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,291,600 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,497,680 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นสังกัดกองคลัง  9
 อัตรา  จํานวน 12  เดือน  เป็นเงิน  2,497,680  บาท และเงินปรับปรุง
เงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงิน
เดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535
 และตามประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลปอ เรื่อง แผนอัตรากําลัง 3
 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563) โดยใช้บัญชีอัตราเงินเดือนพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น  บัญชี 5  ตั้งจ่ายให้กับพนักงานส่วนท้องถิ่น   ตําแหน่งดังนี้
1.) ผู้อํานวยการกองคลัง                  จํานวน 1 ตําแหน่ง
2.) หัวหน้าฝ่ายการเงิน                    จํานวน 1 ตําแหน่ง
3.) นักวิชาการเงินและบัญชี              จํานวน 1 ตําแหน่ง
4.) นักวิชาการคลัง                          จํานวน 1 ตําแหน่ง
5.) นักวิชาการจัดเก็บรายได้             จํานวน 1 ตําแหน่ง
6.) นักวิชาการพัสดุ                         จํานวน 1 ตําแหน่ง 
7.) เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้            จํานวน 1 ตําแหน่ง
8.) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี       จํานวน 1 ตําแหน่ง
9.) เจ้าพนักงานพัสดุ                        จํานวน 1 ตําแหน่ง 

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 48,660 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นสังกัด
กองคลัง  3  อัตรา  จํานวน  12  เดือน  เป็นเงิน  48,660  บาท  เป็นไป
ตามพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่น
ใดในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535 และตามประกาศองค์การบริหารส่วน
ตําบลปอ เรื่อง แผนอัตรากําลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563)
ตั้งจ่ายให้กับพนักงานส่วนท้องถิ่น  ตําแหน่งดังนี้
1.) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี        จํานวน 1 ตําแหน่ง
2.)  เจ้าพนักงานพัสดุ                        จํานวน 1 ตําแหน่ง 
3.)  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้            จํานวน 1 ตําแหน่ง



เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งพนักงานส่วนท้องถิ่น (ตําแหน่ง
ทางบริหาร)  2  อัตรา  จํานวน  12  เดือน  เป็นเงิน  60,000   บาท เป็น
ไปตามพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและเงิน
อื่นใดในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535 และตามประกาศองค์การบริหาร
ส่วนตําบลปอ เรื่อง แผนอัตรากําลัง 3 ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-
2563)  ตั้งจ่ายให้กับพนักงานส่วนท้องถิ่น  ตําแหน่งดังนี้
1.) ผู้อํานวยการกองคลัง ในอัตราเดือนละ 3,500  บาท 
จํานวน 12 เดือน  เป็นเงิน  42,000  บาท
2.) หัวหน้าฝ่ายการเงิน ในอัตราเดือนละ 1,500  บาท 
จํานวน 12 เดือน  เป็นเงิน  18,000  บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 642,960 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป
สังกัดกองคลัง  5  อัตรา  จํานวน 12  เดือน  เป็นเงิน  642,960
   บาท  เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงิน
ปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535 และตาม
ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลปอ เรื่อง แผนอัตรากําลัง 3 ปี (ปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2561-2563)  ตั้งจ่ายให้กับพนักงานจ้างตําแหน่งดังนี้ 
1.) พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและ
บัญชี)     จํานวน  1  ตําแหน่ง
2.) พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ)  จํานวน  1  ตําแหน่ง
3.) คนงานทั่วไป  จํานวน  3  ตําแหน่ง

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 42,300 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทั่วไป 5  อัตรา  จํานวน  12  เดือน  เป็นเงิน  42,300
   บาท เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงิน
ปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535 และตาม
ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลปอ เรื่อง แผนอัตรากําลัง 3 ปี (ปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2561-2563) ตั้งจ่ายให้กับพนักงานจ้าง  ดังนี้
1.) พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและ
บัญชี)  จํานวน  1  ตําแหน่ง
2.) พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ)  จํานวน  1  ตําแหน่ง
3.) คนงานทั่วไป  จํานวน  3  ตําแหน่ง



งบดําเนินงาน รวม 1,677,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 1,172,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 1,000,000 บาท

1.เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงานส่วนตําบลและ
พนักงานจ้าง 
ตั้งไว้  300,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงานส่วน
ตําบลและพนักงานจ้าง
สังกัดกองคลัง เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1.)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทน
อื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วน
ท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557
2.)หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว
 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ 
ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ
วิธีการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เป็นเงินรางวัลประจําปีสําหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงาน
จ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2558

2.ค่าตอบแทนคณะกรรมการต่างๆ    ตั้งไว้  700,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ ที่องค์การบริหารส่วนตําบลแต่งตั้ง
ให้ปฏิบัติหน้าที่  ตามพระราชบัญญัติและหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1.) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560
2.) หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 156  ลงวัน
ที่ 19 กันยายน 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกค่าตอบแทนบุคคลหรือ
คณะกรรมการ
3.) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1966  ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ.2560 เรื่อง แจ้งหลักเกณฑ์การเบิกค่า
ตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
4.) ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลปอ เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์และ
อัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐขององค์การบริหารส่วน
ตําบลปอ 

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 50,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงาน
ส่วนตําบลและพนักงานจ้างกองคลัง  ที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที่นอก
เวลาราชการปกติหรือวันหยุดราชการ เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่ง
การ ดังนี้
1.) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
2.) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559  เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 



ค่าเช่าบ้าน จํานวน 72,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านแก่พนักงานส่วนตําบลสังกัดกองคลัง โดยเบิก
จ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่นพ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 50,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานส่วนตําบลสังกัดกองคลัง
ตามสิทธิที่ควรจะได้รับ  เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา และระเบียบ  ดังนี้
1.) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2523
 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2554
2.) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตร พ.ศ. 2560 
3.) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541
4.) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549



ค่าใช้สอย รวม 285,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 58,000 บาท
1.ค่าจ้างเหมาบริการ       ตั้งไว้  10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ เช่น ค่าเข้าเล่มหนังสือ ค่าซัก
ฟอก ค่ากําจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าธรรมเนียม
ต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา ค่าจ้าง
เหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าจ้าง
เหมาบริการซ่อมบํารุงยานพาหนะและขนส่งค่าบริการเปลี่ยน
อะไหล่ เปลี่ยนถ่ายนํ้ามันเครื่อง ค่าบริการติดตั้งผ้าม่าน ค่าบริการดูดฝุ่น
ล้างทําความสะอาดรถยนต์,ค่าบริการรักษาความปลอดภัย,ค่าบริการทํา
ความสะอาด ค่าจ้างส่งหนังสือ ค่าจ้างเหมาจัดบริการอื่น ๆ ค่าจ้างแปล
เอกสาร ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ ที่จําเป็นตามภารกิจของ อบต. ค่าจ้างจัด
เก็บ เก็บขน กําจัดขยะมูลฝอย ฯลฯ *กรณีเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการทํา
ความสะอาดอาคารสถานที่ราชการ/ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความ
ปลอดภัย ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท
 0808.2/ว3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 กรณีอื่นๆ ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9
 ธันวาคม 2559 หรือตามที่มีระเบียบ กฎหมาย แนวทางการปฏิบัติ
กําหนดไว้ โดยเบิกจ่ายจริงเท่าที่จําเป็นและประหยัด
 
2.ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร       ตั้งไว้ 48,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร สําหรับใช้ในงานของกอง
คลัง จํานวน 1 เครื่อง โดยเบิกจ่ายตามอัตราดังนี้
เครื่องถ่ายเอกสารแบบมีการย่อย-ขยาย
1.ปริมาณการถ่ายขั้นตํ่า 5,000 แผ่น/เดือน อัตรา 2,400
 บาท/เดือน แผ่นที่ 5,001 ขึ้นไปค่าบริการแผ่นละ 0.35 บาท
2.ปริมาณการถ่ายขั้นตํ่า 10,000 แผ่น/เดือน อัตรา 3,500
 บาท/เดือน แผ่นที่ 10,001 ขึ้นไปค่าบริการแผ่นละ 0.32 บาท
3.ปริมาณการถ่ายขั้นตํ่า 15,000 แผ่น/เดือน อัตรา 5,500
 บาท/เดือน แผ่นที่ 15,001 ขึ้นไปค่าบริการแผ่นละ 0.32 บาท
4.ปริมาณการถ่ายขั้นตํ่า 20,000แผ่น/เดือน อัตรา 7,000
 บาท/เดือน แผ่นที่ 20,001 ขึ้นไปค่าบริการแผ่นละ 0.30 บาท
*เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ราคารวมวัสดุสิ้นเปลือง ค่าอะไหล่ ค่า
บริการบํารุงรักษา และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ แต่ไม่รวมค่ากระดาษถ่ายเอกสาร 



รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 180,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักรของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นสังกัดกองคลัง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง
เดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่าน
ทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ที่จํา
เป็นในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนท้องถิ่นและพนักงาน
จ้าง หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไป
ราชการเพื่อประชุม ฝึกอบรม อบรม สัมมนาดูงาน หรือไปติดต่อ
ราชการ  ตามระเบียบดังนี้
1.) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555
2.) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น(ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2559
3.) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3)พ.ศ. 2559
4.)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4)พ.ศ. 2561

2. โครงการรับชําระภาษีนอกสถานที่  ประจําปี พ.ศ. 2563 จํานวน 7,000 บาท
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดําเนินงานตามโครงการรับชําระภาษีนอก
สถานที่  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานจัดเก็บรายได้

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 40,000 บาท
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาและหรือซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ซ่อมแซมเครื่องใช้สํานักงาน เช่น เครื่อง
คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ เครื่องปรับอากาศ ทีวี เครื่องเสียง ตู้เย็น เก้าอี้ ตู้
เก็บเอกสาร ฯลฯ ให้เบิกจ่ายเท่าที่จ่ายจริงและประหยัด

ค่าวัสดุ รวม 220,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 120,000 บาท

-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุสํานักงานสําหรับใช้ในการปฏิบัติงาน
กองคลังเช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา คลิปหนีบ ยางลบ นํ้ายาลบคํา
ผิด ลวด กาว แบบพิมพ์ ฯลฯ และวัสดุอื่นอันจําเป็น ตามหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559 เป็นแนวทางการจัดซื้อเท่าที่ใช้จริงตามความจําเป็นและ
ประหยัด 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 100,000 บาท
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น 1.แผ่นหรือจาน
บันทึกข้อมูล  2.เทปบันทึกข้อมูล 3.หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับ
เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์  4.ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ 
5.แผ่นกรองแสง 6.เมาส์ 7.พรินเตอร์สวิตชิ่งบ๊อกซ์ 8.เครื่องอ่านข้อมูล
 แบบซีดีรอม ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
เป็นแนวทางการจัดซื้อเท่าที่ใช้จริงตามความจําเป็นและประหยัด



งบลงทุน รวม 32,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 32,600 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

1. ตู้เหล็ก  2  บาน  จํานวน  4 ตู้ จํานวน 22,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก  แบบ 2 บาน    จํานวน  4  ตู้ ๆ ละ  
5,500 บาท  เป็นเงิน  22,000  บาท
โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป  ดังนี้
1.มีมือจับชนิดบิด
2.มีแผ่นชั้นปรับระดับ  3  ชิ้น
3.คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงาน
ประมาณ มกราคม  2561

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
1.เครื่องพิมพ์ Multifunction จํานวน 1  เครื่อง จํานวน 8,000 บาท

-เพื่อเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้ง
ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 
จํานวน 1 เครื่อง ราคา 8,000 บาท สําหรับใช้งานในกองคลัง เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน โดยใช้ลักษณะพื้นฐาน ตามเกณฑ์ราคากลาง
และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม เป็นคุณลักษณะพื้นฐานเป็นร่างขอบเขต (TOR) ในการจัดซื้อจัด
จ้างตามระเบียบพัสดุ

2.เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา  จํานวน 1  เครื่อง จํานวน 2,600 บาท
เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาว
ดํา จํานวน 1 เครื่อง ราคา 2,600 บาท สําหรับใช้งานในกองคลัง เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน โดยใช้ลักษณะพื้นฐาน ตามเกณฑ์ราคากลาง
และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม เป็นคุณลักษณะพื้นฐานเป็นร่างขอบเขต (TOR) ในการจัดซื้อจัด
จ้างตามระเบียบพัสดุ

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 450,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 450,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 100,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 100,000 บาท

-เงินตอบแทนการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่ สมาชิก อปพร.      ตั้งไว้ 100,000
   บาท
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ที่เป็นเงินที่มอบให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน(สมาชิก อปพร.) เพื่อเป็นค่าป่วยการชดเชยการงานหรือเวลาที่
เสียไป ในการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ที่ได้รับคําสั่ง
จากผู้อํานวยการศูนย์ฯ หรือนายกองค์การบริหารส่วนตําบล
ปอ เช่น ปฏิบัติหน้าที่ประจําจุดอํานวยความสะดวกประชาชนช่วงเทศกาล
ปีใหม่,สงกรานต์ ประจําศูนย์อํานวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า
และหมอกควัน เป็นต้น โดยเบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2560 ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายของอาสาสมัครในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560 



ค่าใช้สอย รวม 300,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1.โครงการฝึกอบรมความรู้การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 15,000 บาท
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการหรือจัดกิจกรรมเพื่อให้ความรู้
ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่น กิจกรรมการฝึกอบรมให้ความ
รู้ กิจกรรมการรณรงค์ กิจกรรมการจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการ
รับรู้ โดยจัดอบรมให้ความรู้แก่เด็กเยาวชน ประชาชนทั่วไป สมาชิก อป
พร.รวมถึงเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย เป็นโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์
ที่ 3 

2.โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในเทศกาลสําคัญ จํานวน 30,000 บาท
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งจุดอํานวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและ
นักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ 
(ช่วง 7 วันอันตราย) และรวมถึงการจัดกิจกรรมรณรงค์เมาไม่ขับ ลด
เมา ง่วงไม่ขับ เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ความสูญเสียที่อาจเกิด
แก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  เป็นโครงการตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 3 

3.โครงการฝึกอบรมทบทวนสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อป
พร.)

จํานวน 200,000 บาท

-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมทบทวน สมาชิก อป
พร.ตําบลปอ เพื่อให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ และเพื่อ
พัฒนาศักยภาพทางด้านร่างกาย จิตใจ ให้มีความพร้อม มีทักษะ ในการ
ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ตําบลปอ เป็น
โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 3 

4.โครงการฝึกอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตําบลปอ จํานวน 20,000 บาท
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฯ โดยจัดอบรมให้ความรู้แก่เด็ก
และเยาวชนและประชาชนทั่วไปที่ในพื้นที่ตําบลปอ
เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด สร้างภูมิคุ้มกัน เพื่อลดความเสี่ยงปัญหา
ยาเสพติด โดยใช้กิจกรรมการให้ความรู้ กิจกรรมสันทนาการ กิจกรรมเวที
รับฟังความเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์เพื่อให้เด็กและ
เยาวชน กลุ่มเสี่ยง ประชาชนทั่วไป เกิดความรู้ความเข้าใจ มีภูมิคุ้มกันใน
ตนเองไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด เป็นโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 3 

5.โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องจราจร การขับขี่ปลอดภัย จํานวน 20,000 บาท
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฯ โดยใช้การจัดฝึกอบรมให้
ความรู้เรื่องกฎจราจร การขับขี่ปลอดภัย ให้แก่ประชาชน เยาวชน
เพื่อให้มีความรู้กฎหมายเกี่ยวกับจราจร การขับขี่ยานพาหนะอย่าง
ปลอดภัย เพื่อป้องกันและมิให้เกิดอุบัติเหตุจากการใช้ยานพาหนะบนท้อง
ถนนเป็นโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
 ยุทธศาสตร์ที่ 3  



6.โครงการร้อยใจรักษ์ตําบลปอ จํานวน 15,000 บาท
-เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลในการมุ่งที่จะเอาชนะปัญหายาเสพติดให้ได้
อย่างยั่งยืน และเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจศาสตร์พระ
ราชาและสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม สร้าง
ความตระหนักต่อปัญหายาเสพติดในพื้นที่
เกิดความร่วมมือร่วมใจในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน
ได้อย่างเข้มแข็งและมีส่วนร่วมจากทุกภาตส่วนโดยเน้นประชาชนเป็น
ศูนย์กลางการขับเคลื่อนนโยบาย เป็นโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 3

ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุอื่น จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อจัดหาวัสดุที่จําเป็นต้องใช้ในงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย หรือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้าน
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่น แผงกั้นเพื่อความ
ปลอดภัย อุปกรณ์ช่วยเหลือคนเจ็บป่วย อุปกรณ์ป้องกันอันตรายในการ
ปฏิบัติหน้าที่หมวก ไฟฉาย รองเท้า เสื้อชูชีพ ห่วงยาง เชือกมัดผูก ป้าย
เตือนจุดเสี่ยงภัย เสื้อสะท้อนแสง อุปกรณ์ดับไฟ ไฟวับวาบ ไฟไซเรน ฯลฯ
 

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 120,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 120,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1.โครงการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการป้องกันระงับอัคคีภัย จํานวน 20,000 บาท
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฯ โดยจัดอบรมให้ความรู้แก่เด็ก
เยาวชน ประชาชนทั่วไปรวมถึงเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย สมาชิก อปพร.ในด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้นกรณี
เกิดภัยสาธารณะ และการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานที่อยู่
อาศัย โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่ทําการ อบต.ปอ ฯลฯ ตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 3 

2.โครงการเฝ้าระวังไฟป่าและหมอกควัน จํานวน 50,000 บาท
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฯ โดยการจัดชุดปฏิบัติการ ลาด
ตระเวน ดับไฟป่า จัดฝึกอบรมให้ความรู้การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟ
ป่าและหมอกควัน จัดกิจกรรมรณรงค์และประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับ
รู้ สร้างจิตสํานึกให้ตระหนักถึงปัญหาไฟป่าและมลพิษจากหมอกควัณไฟ
ป่า ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 3  

ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิงโดยใช้ตัวย่างสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
โดยสภาพและครุภัณฑ์โดยสภาพตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เป็น
แนวทางการจัดซื้อ เช่น ถังดับเพลิง ลูกบอลดับเพลิง นํ้ายาเคมีดับ
เพลิง ฯลฯ



แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 5,671,227 บาท

งบบุคลากร รวม 1,859,100 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,859,100 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,528,440 บาท

-  เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล  สังกัดกองการศึกษาฯ ตาม
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดเชียงราย เรื่อง หลัก
เกณฑ์และและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหาร
ส่วนตําบล (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ.2559 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2559 ตาม
แผนอัตรากําลังพนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง 3 ปี (พ.ศ.2561 -
 2563) จํานวน 12 เดือน จํานวน 1,528,440.- บาท โดยใช้บัญชีอัตรา
เงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น บัญชี 5 ดังมีตําแหน่งดังต่อไปนี้ 
 (1) ผู้อํานวยการกองการศึกษา ระดับต้น                จํานวน  1  ตําแหน่ง
 (2) นักวิชาการศึกษา (ปฏิบัติการ/ชํานาญการ)        จํานวน  1  ตําแหน่ง
 (3) นักสันทนาการ (ปฏิบัติการ/ชํานาญการ)           จํานวน  1  ตําแหน่ง
 (4) เจ้าพนักงานพัสดุ (ปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน)        จํานวน  1  ตําแหน่ง
 (5) เจ้าพนักงานธุรการ (ปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน)     จํานวน  1  ตําแหน่ง
 (6) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน) 
      จํานวน  1  ตําแหน่ง

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 48,660 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานส่วนตําบล สังกัด
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ตามประกาศ ก.อบต.จังหวัด
เชียงราย เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้พนักงานส่วน
ตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตําบล ได้รับเงิน
เพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลว.10 ส.ค.58 ประกอบหนังสือ
ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ที่ ชร 0023.2/19109 ลว.10 ส.ค.58
 รวม 12 เดือน ดังมีตําแหน่งต่อไปนี้
(1) เจ้าพนักงานพัสดุ (ปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน)       จํานวน 1 ตําแหน่ง
(2) เจ้าพนักงานธุรการ (ปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน)     จํานวน 1 ตําแหน่ง
(3) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน) 
     จํานวน  1  ตําแหน่ง

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งพนักงานส่วนตําบล ตามประกาศคณะ
กรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดเชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบล (เพิ่ม
เติม) พ.ศ.2559 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 รวม 12 เดือน อัตราเดือน
ละ 3,500.- บาท (ตําแหน่งผู้อํานวยการกองการศึกษาฯ จํานวน 1 อัตรา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 216,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป
สังกัดกองการศึกษาฯตามแผนอัตรากําลังพนักงานส่วนตําบลและพนักงาน
จ้าง 3 ปี (พ.ศ.2561 - 2563) จํานวน 12 เดือนโดยใช้บัญชีอัตราค่าตอบ
แทนพนักงานจ้างตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัด
เชียงราย เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 3) ลงวัน
ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2557 จํานวน 2  อัตรา จํานวน 216,000.- บาท



เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานจ้างตา
ภารกิจ พนักงานทั่วไป สังกัดกองการศึกษาฯ ตามประกาศ ก.อบต.จังหวัด
เชียงราย เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้พนักงานส่วน
ตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตําบล ได้รับเงิน
เพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลว.10 ส.ค.58 ประกอบหนังสือ
ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ที่ ชร 0023.2/19109 ลว.10 ส.ค.58

งบดําเนินงาน รวม 3,502,627 บาท
ค่าตอบแทน รวม 973,957 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 904,757 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ แก่พนักงานส่วน
ตําบลและพนักงานจ้างสังกัดกองการศึกษาฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาด
ไทย ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นราย
จ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแก่พนักงาน
ส่วนตําบลและพนักงานจ้างสังกัดกองการศึกษา ที่ อบต.ออกคําสั่งให้
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท
-  เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านแก่พนักงานส่วนตําบลสังกัดกองการ
ศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ผู้มีสิทธิ์ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.
2548  และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ( ฉบับที่ 4 ) พ.ศ.2562 

เงินช่วยเหลือบุตร จํานวน 13,200 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานส่วนตําบล สังกัดกอง
การศึกษาฯ    จํานวน  13,200.- บาท  ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง  ด่วน
ที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559



ค่าใช้สอย รวม 1,968,170 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 60,000 บาท
1.ค่าจ้างเหมาบริการ               ตั้งไว้  30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ เช่น ค่าเข้าเล่มหนังสือ ค่า
วารสาร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ ค่าเช่าทรัพย์สิน ฯลฯ ให้ถือปฏิบัติ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว3523 ลงวัน
ที่ 20 มิถุนายน 2559 กรณีอื่นๆ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 หรือตามที่มี
ระเบียบ กฎหมาย แนวทางการปฏิบัติกําหนดไว้ โดยเบิกจ่ายจริงเท่าที่จํา
เป็นและประหยัด 

2.ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร       ตั้งไว้ 30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร สําหรับใช้ในงานของกองการ
ศึกษาฯ จํานวน 1 เครื่อง โดยเบิกจ่ายตามอัตราดังนี้
เครื่องถ่ายเอกสารแบบมีการย่อย-ขยาย
1.ปริมาณการถ่ายขั้นตํ่า 5,000 แผ่น/เดือน อัตรา 2,400
 บาท/เดือน แผ่นที่ 5,001 ขึ้นไปค่าบริการแผ่นละ 0.35 บาท
2.ปริมาณการถ่ายขั้นตํ่า 10,000 แผ่น/เดือน อัตรา 3,500
 บาท/เดือน แผ่นที่ 10,001 ขึ้นไปค่าบริการแผ่นละ 0.32 บาท
3.ปริมาณการถ่ายขั้นตํ่า 15,000 แผ่น/เดือน อัตรา 5,500
 บาท/เดือน แผ่นที่ 15,001 ขึ้นไปค่าบริการแผ่นละ 0.32 บาท
4.ปริมาณการถ่ายขั้นตํ่า 20,000แผ่น/เดือน อัตรา 7,000
 บาท/เดือน แผ่นที่ 20,001 ขึ้นไปค่าบริการแผ่นละ 0.30 บาท
*เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ราคารวมวัสดุสิ้นเปลือง ค่าอะไหล่ ค่า
บริการบํารุงรักษา และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ แต่ไม่รวมค่ากระดาษถ่ายเอกสาร 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 70,000 บาท

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.
ศ.2559 ของพนักงานส่วนตําบล พนักงานครู และพนักงานจ้าง สังกัด
กองการศึกษาฯ

2.ค่าจัดซื้อวารสารและหนังสือพิมพ์ จํานวน 10,000 บาท
- เพื่อเป็นค่าจัดซื้อวารสารต่าง ๆ และหนังสือพิมพ์รายวัน สําหรับบริการ
ประชาชนด้านข้อมูลข่าวสารและข่าวต่าง ๆ ที่มาติดต่อประสานงานใน
สํานักงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ยุทธศาสตร์ที่ 2  

3.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผู้ดูแลเด็กตําบลปอ จํานวน 50,000 บาท
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพผู้ดูแลเด็กตําบลปอ เพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็กในการ
การสอน การจัดทําสื่อต่างๆและปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้า
ที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565) 
ยุทธศาสตร์ที่  2  



4.โครงการค่ายเสริมทักษะภาษาต่างประเทศ จํานวน 20,000 บาท
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการค่ายเสริมทักษะภาษาต่าง
ประเทศ ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการต่างๆ อันจําเป็นเพื่อให้
โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ และปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้า
ที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
ยุทธศาสตร์ที่  2   

5.โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 150,000 บาท
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการดําเนินโครงการฯ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
ของโครงการฯปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
จ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ยุทธศาสตร์ที่ 2 

6.โครงการมอบเกียรติบัตรนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 10,000 บาท
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฯ ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ และ
บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาด
ไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา 
และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 พ.ศ. 2559 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 



7. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารการศึกษา จํานวน 1,348,170 บาท
7.1. เพื่อจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา   
ตั้งไว้  987,700.-บาท
และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก          
-  เพื่อจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน  วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่น
พัฒนาการเด็ก แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม  จํานวนเด็ก  581 คนๆ ละ  1,700  บาท 
(ข้อมูลระบบสารสนเทศทางการศึกษา ณ 10 มิถุนายน 2562)
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0893.2/ ว 801 ลงวัน
ที่ 11 มีนาคม 2551 และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0816.2/ ว 3886  ลงวันที่  28  มิถุนายน  2562

 7.2. ค่าหนังสือเรียน     ตั้งไว้  63,800.-  บาท
-  เพื่อจัดซื้อหนังสือเรียนแก่เด็กปฐมวัย  (อายุ  3 – 5  ปี) ในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กจํานวน  319  คนๆ ละ 200  บาท /ปี (ข้อมูล ณ 10  มิถุนายน 
 2562)ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ 
ว 3886  ลงวันที่  28  มิถุนายน  2562

 7.3. ค่าอุปกรณ์การเรียน     ตั้งไว้    63,800.-บาท
- เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนแก่เด็กปฐมวัย  (อายุ  3 – 5  ปี) ในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กจํานวน  319  คนๆ ละ 200  บาท/ปี  
(ข้อมูล ณ 10  มิถุนายน  2561)ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ ว 3886  ลงวันที่  28  มิถุนายน  2562

 7.4. ค่าเครื่องแบบนักเรียน          ตั้งไว้    95,700.-บาท
-  เพื่อจัดซื้อเครื่องแบบนักเรียนแก่เด็กปฐมวัย  (อายุ  3 – 5  ปี) ในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กจํานวน  319  คนๆ ละ 300/ปี  บาท  
(ข้อมูล ณ 10  มิถุนายน  2561)ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน  2562

 7.5. ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     ตั้งไว้    137,170.-บาท
-  เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนแก่เด็กปฐมวัย  (อายุ  3 – 5  ปี) ในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กจํานวน 319 คนๆ ละ 430  บาท/ ปี  
(ข้อมูล ณ 10  มิถุนายน  2561)ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3886  ลงวันที่  28  มิถุนายน  2562

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 250,000 บาท
-  เพื่อเป็นค่าบํารุงรักษาและหรือซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ  กรณีจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมสํานักงาน อบต. ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กฯลฯ 



ค่าวัสดุ รวม 560,500 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุสํานักงานที่จําเป็นสําหรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานโดยใช้ตัวอย่างสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุโดยสภาพและครุภัณฑ์โดย
สภาพตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เป็นแนวทางการจัดซื้อเท่า
ที่ใช้จริงตามความจําเป็นและประหยัด

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 360,500 บาท
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงาน
ครัว เช่น หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป มีด ถัง แก้วนํ้า ถาด จาน
รอง ไม้กวาด แปรง มุ้ง ฯลฯ ในปีงบประมาณ 2563 กองการศึกษาฯ มี
แผนการจัดซื้อถาดหลุมสําหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก จํานวน 581 อัน และจัดซื้อแก้วนํ้า จํานวน 581 ใบ (ตามจํานวน
เด็ก ณ ปัจจุบัน) โดยใช้ตัวอย่างสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุโดยสภาพและ
ครุภัณฑ์โดยสภาพตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เป็นแนวทางการ
จัดซื้อเท่าที่ใช้จริงตามความจําเป็นและประหยัด

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 100,000 บาท
- เพื่อเป็นการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง  เช่น สี แปรงทาสี ตะปู  ฯลฯ
 ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เป็นแนวทางการจัดซื้อเท่าที่ใช้จริง
ตามความจําเป็นและประหยัด

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยใช้ตัวอย่างสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุโดยสภาพและครุภัณฑ์โดยสภาพตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน 2559 เป็นแนวทางการจัดซื้อเท่าที่ใช้จริงตามความจําเป็น
และประหยัด

งบลงทุน รวม 309,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 309,500 บาท
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

จัดซื้อเครื่องชั่งนํ้าหนักดิจิตอล      จํานวน 18 เครื่อง จํานวน 18,000 บาท
-  เพื่อจัดซื้อเครื่องชั่งนํ้าหนักดิจิตอล ใส่ถ่านรองรับนํ้าหนักได้ไม่น้อย
กว่า 180 กิโลกรัม จํานวน 18 เครื่อง สําหรับใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัด



ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
1.จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จํานวน 220,000 บาท

 -เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1
 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จํานวน 10 เครื่อง ๆ
 ละ 22,000 บาท สําหรับเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน โดยใช้ลักษณะ
พื้นฐาน ตามเกณฑ์ราคากลางและครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวง
ดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นคุณลักษณะพื้นฐานเป็นร่างขอบ
เขต (TOR) ในการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ 
สําหรับใช้ในกองการศึกษาฯ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด จํานวน 10
 เครื่อง โดยรายละเอียดังนี้
1.กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม       จํานวน   1   เครื่อง
2.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเตา             จํานวน   1   เครื่อง
3.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผาแล                  จํานวน   1   เครื่อง
4.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอยู่สุข                  จํานวน   1   เครื่อง
5.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทรายทอง             จํานวน   1   เครื่อง
6.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยคุ                  จํานวน   1   เครื่อง
7.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผาตั้ง (104)         จํานวน   1   เครื่อง
8.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศิลาแดง               จํานวน   1   เครื่อง
9.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสันติพัฒนา           จํานวน   1   เครื่อง
10.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเจดีย์ทอง            จํานวน   1   เครื่อง

2.  จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก จํานวน 43,000 บาท
-  เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) จํานวน  10  เครื่องๆ ละ 4,300 บาท สําหรับ
เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  (เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้น
ฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) สําหรับใช้ในกองการศึกษาฯ และศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในสังกัด จํานวน 10 เครื่อง โดยรายละเอียดังนี้
1.กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม                 จํานวน   1   เครื่อง
2.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเตา                       จํานวน   1   เครื่อง
3.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผาแล                            จํานวน   1   เครื่อง
4.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอยู่สุข                            จํานวน   1   เครื่อง
5.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทรายทอง                       จํานวน   1   เครื่อง
6.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยคุ                            จํานวน   1   เครื่อง
7.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผาตั้ง                             จํานวน   1   เครื่อง
8.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศิลาแดง                         จํานวน   1   เครื่อง
9.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฟ้าไทยงาม                     จํานวน   1   เครื่อง
10.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยกุ๊ก                        จํานวน   1   เครื่อง

3.จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จํานวน 16,000 บาท
- เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สําหรับงานสํานัก
งาน จํานวน 1 เครื่อง สําหรับใช้ในกองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม (เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์)

4.จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า จํานวน 12,500 บาท
-เพื่อจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 5 เครื่องสําหรับใช้
ในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (เกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) 



งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 28,977,940 บาท
งบบุคลากร รวม 9,867,129 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 9,867,129 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 5,328,789 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก สังกัดองค์การ
ศึกษาฯ จํานวน 18 อัตรา ตามแผนอัตรากําลังพนักงานส่วนตําบลและ
พนักงานจ้าง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563) จํานวน 12 เดือน จํานวน บาท 
โดยใช้บัญชีเงินเดือนชั่วคราวของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558

เงินวิทยฐานะ จํานวน 336,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยะฐานะตําแหน่ง ครูชํานาญการ (ระดับ คศ.2) ตาม
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดเชียงราย เรื่อง หลัก
เกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วน
ตําบล (เพิ่มเติม) พ.ศ.2559 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 จํานวน 
8 อัตรา ๆ ละ 3,500.- บาท/เดือน รวม 12 เดือน

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 3,758,160 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่งผู้ช่วยครูดูแล
เด็กและพนักงานจ้างทั่วไป ตําแหน่ง  ผู้ดูแลเด็ก  สังกัดกองการศึกษาฯ
ตามแผนอัตรากําลังพนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง 3 ปี (พ.ศ.2561
-2563) จํานวน 12 เดือนโดยใช้บัญชีอัตราค่าตอบแทนพนักงานจ้างตาม
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัด
เชียงราย เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 1
 สิงหาคม พ.ศ. 2557 จํานวน 26 อัตรา จํานวน 3,273,420.- บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่งผู้
ช่วยครูผู้ดูแลเด็กและตําแหน่งพนักงานจ้างทั่วไป ตําแหน่งผู้ดูแลเด็ก ส่วน
ที่ขาดจากที่ได้รับการอุดหนุนทั่วไปของกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น กรณี ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ตามแผนอัตรากําลังพนักงานส่วนตําบลและ
พนักงานจ้าง 3 ปี (พ.ศ.2561 - 2563) จํานวน 484,740.- บาท

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 132,180 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงาน
จ้างทั่วไป ตําแหน่งผู้ดูแลเด็ก สังกัดกองศึกษาฯ เช่น เงินเพิ่มค่าครองชีพ
ชั่วคราว ฯลฯ รวม 12 เดือน จํานวน บาท

เงินเบี้ยกันดาร จํานวน 312,000 บาท
-เงินสวัสดิการสําหรับการปฏิบัติงานประจําสํานักงานในพื้นที่พิเศษ(สปพ.)
จํานวน  312,000.- บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการสําหรับการปฏิบัติงานจําสํานักงานในพื้นที่
พิเศษแก่พนักงานส่วนตําบล ตําแหน่งพนักงานครูองค์การบริหารส่วน
ตําบลผู้ปฏิบัติงานประจําสํานักงานในพื้นที่พิเศษ โดยเบิกจ่ายตามประกาศ
คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยว
กับเงินสวัสดิการสําหรับการปฏิบัติงานประจําสํานักงานในพื้นที่พิเศษ
สําหรับพนักงานส่วนตําบลและลูกจ้างประจําขององค์การบริหารส่วน
ตําบล พ.ศ.2561 พระราชกฤษฎีกา เงินสวัสดิการสําหรับการปฏิบัติงาน
ประจําสํานักงานในพื้นที่พิเศษ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560 อัตราการจ่าย
เงิน คนละ 2,000 บาทต่อเดือน ใช้เกณฑ์การจ่ายของปีงบประมาณ 2562
 ตั้งงบประมาณจํานวน 13 คน ๆ ละ 24,000 บาท เป็นเงินทั้ง
สิ้น 312,000 บาท 



งบดําเนินงาน รวม 9,770,811 บาท
ค่าตอบแทน รวม 193,100 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 193,100 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร   ครูผู้ดูแลเด็ก สังกัดกองการ
ศึกษาฯ จํานวน  193,100.-  บาท ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง  ด่วนที่
สุด ที่ กค 0422.3/ว 257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559

ค่าใช้สอย รวม 3,648,900 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 672,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ เช่น ค่าเข้าเล่มหนังสือ ค่าซัก
ฟอก ค่ากําจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าธรรมเนียม
ต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา ค่าจ้าง
เหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าจ้าง
เหมาบริการซ่อมบํารุงยานพาหนะและขนส่งค่าบริการเปลี่ยน
อะไหล่ เปลี่ยนถ่ายนํ้ามันเครื่อง ค่าบริการติดตั้งผ้าม่าน ค่าบริการดูดฝุ่น
ล้างทําความสะอาดรถยนต์,ค่าบริการรักษาความปลอดภัย,ค่าบริการทํา
ความสะอาด ค่าจ้างส่งหนังสือ ค่าจ้างเหมาบริการทําความสะอาด ค่าจ้าง
เหมาจัดบริการอื่น ๆ ค่าจ้างแปลเอกสาร ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ ที่จําเป็น
ตามภารกิจของ อบต. ค่าจ้างจัดเก็บ เก็บขน กําจัดขยะมูลฝอย ฯลฯ *กรณี
เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการทําความสะอาดอาคารสถานที่ราชการและศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด/ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ให้ถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 กรณีอื่นๆ ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวัน
ที่ 9 ธันวาคม 2559 หรือตามที่มีระเบียบ กฎหมาย แนวทางการปฏิบัติ
กําหนดไว้ โดยเบิกจ่ายจริงเท่าที่จําเป็นและประหยัด 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 130,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)
พ.ศ.2559 ของ พนักงานครู และพนักงานจ้าง สังกัดกองการศึกษาฯ



2.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 2,846,900 บาท
-  เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสําหรับเด็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ดังนี้โดยจัดซื้อตามจํานวนเด็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 
2561 จํานวน 581 คน ๆละ  245 วัน อัตราหัวละ  20 บาทต่อคน
(ข้อมูลจากระบบสารสนเทศทางการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ณ 10 มิถุนายน 2562) (ตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 2 
1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปางหัด จํานวนเด็ก 17 คน  
ตั้งไว้   83,300.- บาท
2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอน จํานวนเด็ก 5 คน  ตั้งไว้   24,500.- บาท
3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเจดีย์ทอง จํานวนเด็ก 30 คน 
ตั้งไว้ 147,000.- บาท
4 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเตา จํานวนเด็ก 19 คน 
ตั้งไว้   93,100.- บาท
5 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปอกลาง จํานวนเด็ก 27 คน 
ตั้งไว้ 132,300.- บาท
6 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผาแล จํานวนเด็ก 11 คน  
ตั้งไว้   53,900.- บาท
7 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทรายทอง จํานวนเด็ก 69 คน 
ตั้งไว้  338,100.- บาท
8 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยคุ จํานวนเด็ก 121 คน 
ตั้งไว้ 592,900.- บาท
9 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยหาน  จํานวนเด็ก 104 คน  
ตั้งไว้ 509,600.- บาท
10 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอยู่สุข จํานวนเด็ก 17 คน 
ตั้งไว้   83,300.- บาท
11 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฟ้าไทยงาม จํานวนเด็ก 19 คน      
ตั้งไว้   93,100.- บาท
12 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผาตั้ง (104) จํานวนเด็ก 21 คน    
ตั้งไว้ 102,900.- บาท
13 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผาตั้ง จํานวนเด็ก 15 คน       
ตั้งไว้   73,500.- บาท
14 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่มฟ้าผาหม่น จํานวนเด็ก 17 คน  
ตั้งไว้   83,300.- บาท
15 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศิลาแดง จํานวนเด็ก 33 คน     
ตั้งไว้ 161,700.- บาท
16 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสันติพัฒนา จํานวนเด็ก 29 คน     
ตั้งไว้ 142,100.- บาท
17 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยกุ๊ก  จํานวนเด็ก 27 คน     
ตั้งไว้ 132,300.- บาท

ค่าวัสดุ รวม 5,928,811 บาท



ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 5,928,811 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม) สําหรับเด็กเล็ก เด็ก
อนุบาล เด็ก ป.1 - ป.6  ของจํานวนเด็ก ข้อมูลจากระบบสารสนเทศทาง
การศึกษา ณ 10 มิถุนายน 2562 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) ยุทธศาสตร์ที่ 2
 1. โครงการอาหารเสริม(นม)สําหรับเด็กนักเรียนในสังกัด (สพฐ.)  
      ตั้งไว้ 4,747,522.- บาทจํานวน 2,335.- จํานวน 260 วัน 
(ข้อมูลระบบสารสนเทศทางการศึกษา ณ 10 มิถุนายน 2562)
1.1 โรงเรียนปอวิทยา จํานวนเด็ก 321 คน  ตั้งไว้  652,657.- บาท
1.2 โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์ จํานวนเด็ก 397 คน 
       ตั้งไว้  807,180.- บาท
1.3 โรงเรียนบ้านทรายทอง จํานวนเด็ก 234 คน ตั้งไว้  475,769.- บาท
1.4 โรงเรียนบ้านผาแล จํานวนเด็ก 85 คน         ตั้งไว้  172,822.- บาท
1.5 โรงเรียนบ้านห้วยหาน จํานวนเด็ก 337 คน  ตั้งไว้  685,188.- บาท
1.6 โรงเรียนบ้านห้วยคุ จํานวนเด็ก 341 คน      ตั้งไว้  693,321.- บาท
1.7 โรงเรียนไตรมิตรวิทยา จํานวนเด็ก 248 คน  ตั้งไว้  504,234.- บาท
1.8 โรงเรียนบ้านหนองเตา จํานวนเด็ก 98 คน   ตั้งไว้    199,254.- บาท
1.9 โรงเรียนบรรพตวิทยา จํานวนเด็ก 274 คน    ตั้งไว้  557,097.- บาท

2. โครงการอาหารเสริม(นม) สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด 
อบต.ปอ     ตั้งไว้ 1,181,289.- บาท
จํานวน 581 คน จํานวน 260 วัน  (ข้อมูลจากระบบสารสนเทศทางการ
ศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ณ 10
 มิถุนายน 2562)

2.1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปางหัด จํานวนเด็ก 17 คน  
ตั้งไว้  34,564.- บาท
2.2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอน จํานวนเด็ก 5 คน          
ตั้งไว้  10,166.- บาท
2.3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเจดีย์ทอง จํานวนเด็ก 30 คน  
ตั้งไว้  60,996.- บาท
2.4 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเตา จํานวนเด็ก 19 คน  
ตั้งไว้  38,631.- บาท
2.5 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปอกลาง จํานวนเด็ก 27 คน  
ตั้งไว้  54,896.- บาท
2.6 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผาแล จํานวนเด็ก 11 คน  
ตั้งไว้  22,365.- บาท
2.7 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทรายทอง จํานวนเด็ก 69 คน  
ตั้งไว้ 140,291.- บาท
2.8 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยคุ จํานวนเด็ก 121 คน  
ตั้งไว้  246,017.- บาท
2.9 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยหาน จํานวนเด็ก 104 คน  
ตั้งไว้  211,453.- บาท
2.10 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอยู่สุข จํานวนเด็ก 17 คน  
ตั้งไว้  34,564.- บาท
2.11 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฟ้าไทยงาม จํานวนเด็ก 19 คน 
ตั้งไว้  38,631.- บาท



2.12 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผาตั้ง (104) จํานวนเด็ก 21 คน 
ตั้งไว้  42,697.- บาท
2.13 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผาตั้ง จํานวนเด็ก 15 คน  
ตั้งไว้  30,498.- บาท
2.14 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่มฟ้าผาหม่น จํานวนเด็ก 17 คน 
ตั้งไว้  34,564.- บาท
2.15 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศิลาแดง จํานวนเด็ก 33 คน  
ตั้งไว้  67,096.- บาท
2.16 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสันติพัฒนา จํานวนเด็ก 29 คน 
ตั้งไว้  58,963.- บาท
2.17 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยกุ๊ก จํานวนเด็ก 27  คน   
ตั้งไว้  54,896.- บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 9,340,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 9,340,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนโรงเรียนในสังกัด สพฐ. จํานวน 9,340,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนเพื่ออาหารกลางวันสําหรับเด็กนักเรียน 
ตั้งจ่ายตามจํานวนเด็กนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561
จํานวน 2,335  คน จัดสรรในอัตราหัวละ 20 บาท จํานวน 200 วัน 
ดังนี้ (ข้อมูลระบบสารสนเทศทางการศึกษา ณ 10 มิถุนายน 2562)
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 2 
1.โรงเรียนปอวิทยา จํานวนเด็ก 321 คน  ตั้งไว้  1,284,000.- บาท
2.โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์ จํานวนเด็ก 397 คน 
ตั้งไว้  1,588,000.- บาท
3.โรงเรียนบ้านทรายทอง จํานวนเด็ก 234 คน  ตั้งไว้  936,000.- บาท
4.โรงเรียนบ้านผาแล จํานวนเด็ก 85 คน  ตั้งไว้  340,000.- บาท
5.โรงเรียนบ้านห้วยหาน จํานวนเด็ก 337 คน    
ตั้งไว้  1,348,000.- บาท
6.โรงเรียนบ้านห้วยคุ จํานวนเด็ก 341 คน      ตั้งไว้ 1,364,000.- บาท
7.โรงเรียนไตรมิตรวิทยา จํานวนเด็ก 248 คน    ตั้งไว้  992,000.- บาท
8.โรงเรียนบ้านหนองเตา จํานวนเด็ก 98 คน      ตั้งไว้   392,000.- บาท
9.โรงเรียนบรรพตวิทยา จํานวนเด็ก 274 คน   ตั้งไว้  1,096,000.- บาท



แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 364,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 305,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 30,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่เจ้าหน้าที่
ในการสํารวจข้อมูลสุนัข/แมว ทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ โดยให้ทํา
การสํารวจปีละ 2 ครั้ง ครั้งแรกภายในเดือนธันวาคม และครั้งที่ 2 ภายใน
เดือนมิถุนายน และเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลในระบบ www.thairabies.net/trn 
หรือ www.thairabies.net/petregis เพื่อรายงานข้อมูลให้กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นเป็นข้อมูลการจัดสรรงบประมาณในการดําเนิน
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย โดยเบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการขององค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ.2559

ค่าใช้สอย รวม 175,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1.โครงการรณรงค์ป้องกันโรคและอบรมให้ความรู้โรคติดต่อ จํานวน 20,000 บาท
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมให้ความรู้หรือจัดกิจกรรม
การรณรงค์ เพื่อสร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจให้ป้องกันตนเองและ
บุคคลในครัวเรือน จากโรคติดต่อ เช่น โรคไข้เลือดออก โรคไข้หวัด  ฯลฯ
 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 6 

2.โครงการรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 60,000 บาท
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสําหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี โดยเป็นเงินที่ได้รับจัดสรรเพื่อดําเนินการจัดซื้อวัคซีนและ
อุปกรณ์ในการฉีด เพื่อป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตัว
ละ 30 บาท โดยรับการจัดสรรตามจํานวนสุนัข/แมว ทั้งที่มีเจ้าของและไม่
มีเจ้าของ จากการสํารวจของงานสาธารณสุข อบต.ปอ โดยคํานึงถึงการ
ขนส่งและการจัดเก็บวัคซีนตามระบบลูกโซ่ความเย็น (Cold Chain) 
ด้วย โดยในการจัดซื้อวัคซีนให้ถือปฏิบัติตามนโยบายการฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2562 ตามความนัยหนังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.5/ว4052 ลงวัน
ที่ 14 ธันวาคม 2561 เป็นโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 6

3.โครงการพ่นหมอกควันป้องกันและกําจัดยุงแมลงวันและพาหะนําโรคโดย
    แมลง

จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฯเพื่อระงับและควบคุมการแพร่
ระบาดของโรคมิให้กระจายในชุมชน เช่น การพ่นหมอกควันกําจัดพาหะ
ของโรคไข้เลือดออก มาลาเรีย เพื่อระงับและควบคุมการแพร่กระจายของ
โรค การกําจัดยุงแมลงที่เป็นพาหะนําโรคที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของ
ประชาชน โดยจะดําเนินโครงการในกรณีเฝ้าระวังหรืออาจเกิด
สถานการณ์การระบาดของโรค เป็นโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.
ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 6 



4.โครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ จํานวน 15,000 บาท
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ใน
การป้องกันตนเองจากโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่น ๆ โดย
จัดอบรมให้ความรู้แก่กลุ่มเยาวชน ประชาชนกลุ่มเสี่ยง รวมทั้งการจัด
กิจกรรมการรณรงค์สร้างการรับรู้ ตระหนักถึงอันตรายของโรคเอดส์ เพื่อ
สร้างภูมิคุ้มกันให้แก่กลุ่มเสี่ยงได้รู้จักวิธีการป้องกันตนเองจากโรคเอดส์
และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เป็นโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.
ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 6

5.โครงการคัดแยกขยะในชุมชน จํานวน 30,000 บาท
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเพื่อจัดอบรมให้ความรู้ในการ
คัดแยกขยะอย่างถูกวิธีตามหลัก 3Rs เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้
ประชาชนมีการคัดแยกขยะมูลฝอยในครัวเรือนและชุมชนครบทุก
แห่ง โดยเน้นการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการจัดการขยะจากภาค
ประชาชนเป็นกลไกหลักที่สําคัญ เป็นโครงการตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 6

6.โครงการสํารวจแหล่งกําเนิดมลพิษสําหรับกิจการที่เป็นอันตราย จํานวน 20,000 บาท
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสํารวจแหล่งกําเนิดมลพิษ
สําหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในพื้นที่ตําบลปอ (หมู่ที่ 1-20) 
เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลสําหรับใช้ในการจัดทําแผนปฏิบัติการใน
การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ รวมทั้งให้ข้อแนะนําต่อผู้
ประกอบกิจการในการปฏิบัติให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติสาธารณ
สุข ประกาศกระทรวงสาธารณสุข และข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
ตําบลปอ ว่าด้วยกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2561 เป็นโครงการ
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 6

ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่านํ้ามันเชื้อเพลิง สําหรับเครื่องพ่นหมอกควันกรณีเกิดโรค
ติดต่อโรคระบาดในพื้นที่ เช่นโรคไข้เลือดออก โรคมาลาเรีย หรือโรคที่
เกิดจากพาหะนําโรคที่ต้องใช้เครื่องพ่นหมอกควันเพื่อกําจัด ควบคุม ระงับ
เพื่อมิให้โรคติดต่อแพร่ระบาด การดําเนินการบูรณาการ่วมกับ โรง
พยาบาลเวียงแก่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลนื้นที่
จํานวน 6 แห่ง เป็นหน่วยงานรายงานกรณีพบผู้ป่วยในหมู่บ้านหมู่
ที่ 1-20 อบต.ปอ เป็นหน่วยสนับสนุนนํ้ามันเชื้อเพลิง เครื่องพ่นหมอก
ควัน หน่วยงาน รพ.สต.ทั้ง 6 แห่ง และ อสม.ในพื้นที่รับผิดชอบ เป็นผู้
ปฏิบัติการพ่นหมอกควันเพื่อระงับการแพร่ระบาด

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 50,000 บาท
-เพื่อเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ กรณีวัสดุคงทน เช่น ชุดเครื่องมือผ่า
ตัด ที่วางกรวยแก้ว กระบอกตวง เบ้าหลอม หู้ฟัง เปลหามคนไข้ คีมถอน
ฟัน เครื่องวัดนํ้าฝน ถังเก็บเชื้อเพลิง เครื่องนึ่ง เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ฯลฯ
 กรณีวัสดุสิ้นเปลือง เช่น สําลีและผ้าพันแผล เวชภัณฑ์ แอลกอฮอล์ ฟิล์ม
เอกซเรย์ เคมีภัณฑ์ ออกซิเจน นํ้ายาต่าง ๆ เลือด สายบาง ลูกยาง หลอด
แก้ว ลวดเชื่อมเงิน ถุงมือ กระดาษกรอง จุกต่าง ๆ สัตว์เลี้ยงเพื่อทดลอง
วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ หลอดเอเซเรย์ ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน 2559 ซึ่งวัสดุที่จัดซื้อเป็นวัสดุจําเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติ
งานตามภารกิจด้านการสาธารณสุข



งบลงทุน รวม 59,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 59,000 บาท
ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องพ่นหมอกควัน  จํานวน 1 เครื่อง จํานวน 59,000 บาท
-เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จํานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ
สังเขป ดังนี้
1) ปริมาณการฉีดพ่นนํ้ายาไม่น้อยกว่า 40 ลิตรต่อชั่วโมง
2) ถังบรรจุนํ้ายาไม่น้อยกว่า 6 ลิตร
3) กําลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกวํ่า 25 แรงม้า
 หมายเหตุ: ใช้สําหรับการกําจัดแมลงและศัตรูพืชทางการเกษตร การฆ่า
เชื้อโรค หรือ การป้องกัน การกําจัดแมลง ซึ่งเป็น พาหะนํา
โรค เช่น ยุง แมลง เป็นต้น (คุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุ
ภัณฑ สํานักงบประมาณ ธันวาคม 2561) 



งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 400,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 400,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 400,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1.โครงการส่งเสริมการบริการสาธารณสุขของหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 จํานวน 20,000 บาท
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข ใน
กิจกรรมต่าง ๆ ให้มีความเหมาะสมกับปัญหาและบริบทของพื้นที่ เช่น ค่า
ใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุขของประชาชนในการเพิ่ม
พูนความรู้ ความสามารถ ทักษะของประชาชน ค่าใช้จ่ายสําหรับ
การอบรม การประชุม การสัมมนา การรณรงค์ การเผยแพร่ ประชา
สัมพันธ์ หรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของแต่ละโครงการ โดย
องค์การบริหารส่วนตําบลปอดําเนินการเอง ซึ่งก่อนจะดําเนินโครงการ จะ
ต้องจัดประชุมเพื่อทําการประชาคมหมู่บ้านเพื่อให้ได้มติที่ประชุมว่า
ประชาชนในพื้นที่หมู่ที่ 1-20 แต่ละหมู่บ้านนั้นต้องการให้ดําเนิน
โครงการตามพระราชดําริด้านสาธารณสุขโครงการใดบ้าง โดยให้เลือกทํา
อย่างน้อย 3 กิจกรรมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายแล้วไม่เกิน 20,000 บาท/หมู่
บ้าน (1 หมู่บ้าน 1 โครงการต้องมีอย่างน้อย 3 กิจกรรม) โดยให้พิจารณา
ตัวอย่างโครงการพระราชดําริที่เกี่ยวกับงานด้านสาธารณสุข เช่น 
 1.การอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์
 2.การสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม
 3.การควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
4.การปรับปรุงภาวะโชนาการและสุขภาพเด็ก ของสมเด็จพระกนิษฐาธิ
ราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 5.การส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 6.การควบคุมโรคหนอนพยาธิ ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 7.การควบคุมโรคมาลาเรีย ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 8.การพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 9.การตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรม
พระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
 10.การช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูก สภากาชาดไทย ของพระเจ้า
วรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ
 11.การรณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพติด To be numberone (ศูนย์เพื่อน
ใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริ
วัฒนาพรรณวดี
 12.สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ของ
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารีตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
และเป็นโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
ยุทธศาสตร์ที่ 6

2.โครงการส่งเสริมการบริการสาธารณสุขของหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 จํานวน 20,000 บาท
-รายละเอียดคําชี้แจงเหมือนกับ โครงการส่งเสริมการบริการสาธารณสุข
ของหมู่บ้าน หมู่ที่ 1



3.โครงการส่งเสริมการบริการสาธารณสุขของหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 จํานวน 20,000 บาท
-รายละเอียดคําชี้แจงเหมือนกับ โครงการส่งเสริมการบริการสาธารณสุข
ของหมู่บ้าน หมู่ที่ 1

4.โครงการส่งเสริมการบริการสาธารณสุขของหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 จํานวน 20,000 บาท
-รายละเอียดคําชี้แจงเหมือนกับ โครงการส่งเสริมการบริการสาธารณสุข
ของหมู่บ้าน หมู่ที่ 1

5.โครงการส่งเสริมการบริการสาธารณสุขของหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 จํานวน 20,000 บาท
-รายละเอียดคําชี้แจงเหมือนกับ โครงการส่งเสริมการบริการสาธารณสุข
ของหมู่บ้าน หมู่ที่ 1

6.โครงการส่งเสริมการบริการสาธารณสุขของหมู่บ้าน หมู่ที่ 14 จํานวน 20,000 บาท
-รายละเอียดคําชี้แจงเหมือนกับ โครงการส่งเสริมการบริการสาธารณสุข
ของหมู่บ้าน หมู่ที่ 1

7.โครงการส่งเสริมการบริการสาธารณสุขของหมู่บ้าน หมู่ที่ 15 จํานวน 20,000 บาท
-รายละเอียดคําชี้แจงเหมือนกับ โครงการส่งเสริมการบริการสาธารณสุข
ของหมู่บ้าน หมู่ที่ 1

8.โครงการส่งเสริมการบริการสาธารณสุขของหมู่บ้าน หมู่ที่ 16 จํานวน 20,000 บาท
-รายละเอียดคําชี้แจงเหมือนกับ โครงการส่งเสริมการบริการสาธารณสุข
ของหมู่บ้าน หมู่ที่ 1

9.โครงการส่งเสริมการบริการสาธารณสุขของหมู่บ้าน หมู่ที่ 17 จํานวน 20,000 บาท
-รายละเอียดคําชี้แจงเหมือนกับ โครงการส่งเสริมการบริการสาธารณสุข
ของหมู่บ้าน หมู่ที่ 1

10.โครงการส่งเสริมการบริการสาธารณสุขของหมู่บ้าน หมู่ที่ 18 จํานวน 20,000 บาท
-รายละเอียดคําชี้แจงเหมือนกับ โครงการส่งเสริมการบริการสาธารณสุข
ของหมู่บ้าน หมู่ที่ 1

11.โครงการส่งเสริมการบริการสาธารณสุขของหมู่บ้าน หมู่ที่ 19 จํานวน 20,000 บาท
-รายละเอียดคําชี้แจงเหมือนกับ โครงการส่งเสริมการบริการสาธารณสุข
ของหมู่บ้าน หมู่ที่ 1

12.โครงการส่งเสริมการบริการสาธารณสุขของหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 จํานวน 20,000 บาท
-รายละเอียดคําชี้แจงเหมือนกับ โครงการส่งเสริมการบริการสาธารณสุข
ของหมู่บ้าน หมู่ที่ 1

13.โครงการส่งเสริมการบริการสาธารณสุขของหมู่บ้าน หมู่ที่ 20 จํานวน 20,000 บาท
-รายละเอียดคําชี้แจงเหมือนกับ โครงการส่งเสริมการบริการสาธารณสุข
ของหมู่บ้าน หมู่ที่ 1

14.โครงการส่งเสริมการบริการสาธารณสุขของหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 จํานวน 20,000 บาท
-รายละเอียดคําชี้แจงเหมือนกับ โครงการส่งเสริมการบริการสาธารณสุข
ของหมู่บ้าน หมู่ที่ 1

15.โครงการส่งเสริมการบริการสาธารณสุขของหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 จํานวน 20,000 บาท
-รายละเอียดคําชี้แจงเหมือนกับ โครงการส่งเสริมการบริการสาธารณสุข
ของหมู่บ้าน หมู่ที่ 1

16.โครงการส่งเสริมการบริการสาธารณสุขของหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 จํานวน 20,000 บาท
-รายละเอียดคําชี้แจงเหมือนกับ โครงการส่งเสริมการบริการสาธารณสุข
ของหมู่บ้าน หมู่ที่ 1

17.โครงการส่งเสริมการบริการสาธารณสุขของหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 จํานวน 20,000 บาท
-รายละเอียดคําชี้แจงเหมือนกับ โครงการส่งเสริมการบริการสาธารณสุข
ของหมู่บ้าน หมู่ที่ 1



18.โครงการส่งเสริมการบริการสาธารณสุขของหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 จํานวน 20,000 บาท
-รายละเอียดคําชี้แจงเหมือนกับ โครงการส่งเสริมการบริการสาธารณสุข
ของหมู่บ้าน หมู่ที่ 1

19.โครงการส่งเสริมการบริการสาธารณสุขของหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 จํานวน 20,000 บาท
-รายละเอียดคําชี้แจงเหมือนกับ โครงการส่งเสริมการบริการสาธารณสุข
ของหมู่บ้าน หมู่ที่ 1

20.โครงการส่งเสริมการบริการสาธารณสุขของหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 จํานวน 20,000 บาท
-รายละเอียดคําชี้แจงเหมือนกับ โครงการส่งเสริมการบริการสาธารณสุข
ของหมู่บ้าน หมู่ที่ 1

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 195,600 บาท

งบดําเนินงาน รวม 195,600 บาท
ค่าใช้สอย รวม 195,600 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1.โครงการบริการเชิงรุกเคลื่อนที่จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ จํานวน 9,600 บาท
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการออกบริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยผู้
พิการแก่ผู้มีสิทธิได้รับในพื้นที่ หมู่ที่ 1-20 ตําบลปอ ให้ได้รับความสะดวก
และเข้าถึงสิทธิในการรับบริการสาธารณะ รับสวัสดิการจากภาครัฐอย่าง
ทั่วถึงโดยสะดวก เป็นโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 3

2.โครงการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ จํานวน 6,000 บาท
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยผู้พิการแก่ประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ 1-20 ตําบล
ปอ เพื่อจัดบริการให้แก่ผู้สูงอายุและผู้พิการได้รับทราบข้อมูลสิทธิตาม
กฎหมาย และได้รับการขึ้นทะเบียนตามสิทธิอย่างครบถ้วน ทั่วถึง และไม่
เสียสิทธิในการรับเบี้ยยังชีพ เป็นโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561 - 2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่ 3 

3.โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว จํานวน 120,000 บาท
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับจัดซื้อเครื่องนุ่งห่มกันหนาว เช่น ชุดกัน
หนาว เสื้อ-กันหนาว ผ้าห่มถุงมือ ถุงเท้า หมวก ฯลฯ เป็นต้น ในการช่วย
เหลือประชาชนที่ประสบภัยหนาวตามประกาศสถานการณ์ภัยหนาวจังหวัด
เชียงราย ซึ่งปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน ตามอํานาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2561 เป็นโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 3

4.โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ จํานวน 40,000 บาท
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการส่งเสริม
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้
พิการ ให้ดีขึ้นทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ โดยปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 เป็นโครงการตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (2561 - 2565) ยุทธศาสตร์ที่ 3



5.โครงการสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและไร้ที่พึ่ง จํานวน 20,000 บาท
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการ
สงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและไร้ที่พึ่งเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ครอบครัวผู้มีรายได้น้อย ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน ตามอํานาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ.2561 เป็นโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 –
 2565) ยุทธศาสตร์ที่ 3

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 5,646,384 บาท

งบบุคลากร รวม 2,584,884 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,584,884 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,421,460 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล สังกัด กองช่าง ตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดเชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์และ
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วน
ตําบล(แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ.2559 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2559 ตามแผน
อัตรากําลังพนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง 3 ปี(พ.ศ.2558-2560)
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2560 จํานวน 12 เดือนโดยใช้บัญชี
อัตราเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น บัญชี 4 ดังมีตําแหน่งดังต่อไปนี้
1.ผู้อํานวยการกองช่าง       จํานวน 1 ตําแหน่ง
2.วิศวกรโยธา(ปก./ชก.)     จํานวน 1 อัตรา
3.นายช่างโยธา(ปง./ชง.)    จํานวน 1 อัตรา
4.นายช่างโยธา(อาวุโส)      จํานวน 1 อัตรา
5.นายช่างโยธา(ปง./ชง.)    จํานวน 1 อัตรา

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 24,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานส่วน
ตําบล สังกัด กองช่าง ตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดเชียงราย เรื่อง กําหนด
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้าง และพนักงาน
จ้าง ขององค์การบริหารส่วนตําบลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่ว
คราว(ฉบับที่ 2) ลว.10 ส.ค.58 ประกอบหนังสือศาลากลางจังหวัด
เชียงราย ที่ ชร 0023.2/19109 ลว.10 ส.ค.58 รวม 12 เดือน ดังมี
ตําแหน่งต่อไปนี้
1. นายช่างโยธา   จํานวน  2  ตําแหน่ง

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 84,000 บาท
-  เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งพนักงานส่วนตําบล (ตําแหน่ง
ทางบริหาร) ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัด
เชียงราย เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
องค์การบริหารส่วนตําบล (เพิ่มเติม) พ.ศ.2559  ลงวันที่ 3
พฤษภาคม 2559 รวม 12 เดือนดังมีตําแหน่งต่อไปนี้
 1. ผู้อํานวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง  อํานวยการท้องถิ่นระดับ
ต้น) เลขที่ตําแหน่ง 12-3-05-2103-001 เดือนละ 3,500 บาท 
 2.วิศวกรโยธา (ชํานาญการ) เลขที่ตําแหน่ง 12-3-05-3701-001 เดือน
ละ 3,500 บาท  



ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,002,684 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่ว
ไป สังกัด กองช่าง ตามแผนอัตรากําลังพนักงานส่วนตําบลและพนักงาน
จ้าง 3 ปี (พ.ศ.2558-2560) แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2560
 จํานวน 12 เดือนโดยใช้บัญชีอัตราค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดเชียงราย เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2557 ดังมี
ตําแหน่งต่อไปนี้
1.ผู้ช่วยนายช่างโยธา                 จํานวน 2 ตําแหน่ง
2.ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า               จํานวน 1 ตําแหน่ง
3.พนักงานขับเครื่องจักรกลหนัก จํานวน 1 ตําแหน่ง
4.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ         จํานวน 1 ตําแหน่ง 
5.พนักงานขับเครื่องจักรกลเบา   จํานวน 1 ตําแหน่ง
6.คนงานทั่วไป                         จํานวน 1 ตําแหน่ง

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 52,740 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป สังกัด กองช่าง ตามประกาศ ก.อบต.จังหวัด
เชียงราย เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้พนักงานส่วนตําบล
ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตําบลได้รับเงินเพิ่มการ
ครองชีพชั่วคราว(ฉบับที่ 2) ลว.10 ส.ค.58 ประกอบหนังสือศาลากลาง
จังหวัดเชียงราย ที่ ชร 0023.2/19109 ลว.10 ส.ค.58ดังมีตําแหน่ง
ต่อไปนี้
1.ผู้ช่วยนายช่างโยธา                   จํานวน  2  ตําแหน่ง
2.ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า                 จํานวน  1   ตําแหน่ง
3.พนักงานขับเครื่องจักรกลหนัก   จํานวน  1   ตําแหน่ง
4.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ           จํานวน  1   ตําแหน่ง 
5.พนักงานเครื่องจักรกลเบา          จํานวน  1  ตําแหน่ง
6.คนงานทั่วไป                           จํานวน  1  ตําแหน่ง

งบดําเนินงาน รวม 2,176,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 306,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 150,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงานส่วน
ตําบลและพนักงานจ้างสังกัดกองช่าง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 40,000 บาท
 -เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแก่พนักงาน
ส่วนตําบลและพนักงานจ้างสังกัดกองช่าง ที่ อบต.ออกคําสั่งให้ปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0808.4/ ว
1562 ลงวันที่ 15 พ.ค.2550

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 96,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านแก่พนักงานส่วนตําบลสังกัดกองช่าง โดยเบิก
จ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่นพ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562



เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานส่วนตําบลสังกัดกอง
ช่าง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และแก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549



ค่าใช้สอย รวม 630,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 350,000 บาท
1.ค่าจ้างเหมาบริการ       ตั้งไว้ 200,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ เช่น ค่าเข้าเล่มหนังสือ ค่าซัก
ฟอก ค่ากําจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าธรรมเนียม
ต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา ค่าจ้าง
เหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าจ้าง
เหมาบริการซ่อมบํารุงยานพาหนะและขนส่งค่าบริการเปลี่ยน
อะไหล่ เปลี่ยนถ่ายนํ้ามันเครื่อง ค่าบริการติดตั้งผ้าม่าน ค่าบริการดูดฝุ่น
ล้างทําความสะอาดรถยนต์,ค่าบริการรักษาความปลอดภัย,ค่าบริการทํา
ความสะอาด ค่าจ้างส่งหนังสือ ค่าจ้างเหมาจัดบริการอื่น ๆ ค่าจ้างแปล
เอกสาร ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ ที่จําเป็นตามภารกิจของ อบต. ค่าจ้างจัด
เก็บ เก็บขน กําจัดขยะมูลฝอย ฯลฯ *กรณีเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการทํา
ความสะอาดอาคารสถานที่ราชการ/ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความ
ปลอดภัย ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท
 0808.2/ว3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 กรณีอื่นๆ ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9
 ธันวาคม 2559 หรือตามที่มีระเบียบ กฎหมาย แนวทางการปฏิบัติ
กําหนดไว้ โดยเบิกจ่ายจริงเท่าที่จําเป็นและประหยัด 

2.ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร        ตั้งไว้ 30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร สําหรับใช้ในงานของกอง
ช่าง จํานวน 1 เครื่อง โดยเบิกจ่ายตามอัตราดังนี้
เครื่องถ่ายเอกสารแบบมีการย่อย-ขยาย
1.ปริมาณการถ่ายขั้นตํ่า 5,000 แผ่น/เดือน อัตรา 2,400
 บาท/เดือน แผ่นที่ 5,001 ขึ้นไปค่าบริการแผ่นละ 0.35 บาท
2.ปริมาณการถ่ายขั้นตํ่า 10,000 แผ่น/เดือน อัตรา 3,500
 บาท/เดือน แผ่นที่ 10,001 ขึ้นไปค่าบริการแผ่นละ 0.32 บาท
3.ปริมาณการถ่ายขั้นตํ่า 15,000 แผ่น/เดือน อัตรา 5,500
 บาท/เดือน แผ่นที่ 15,001 ขึ้นไปค่าบริการแผ่นละ 0.32 บาท
4.ปริมาณการถ่ายขั้นตํ่า 20,000แผ่น/เดือน อัตรา 7,000
 บาท/เดือน แผ่นที่ 20,001 ขึ้นไปค่าบริการแผ่นละ 0.30 บาท
*เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ราคารวมวัสดุสิ้นเปลือง ค่าอะไหล่ ค่า
บริการบํารุงรักษา และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ แต่ไม่รวมค่ากระดาษถ่ายเอกสาร 
3.2.ค่าจัดทําประกันภัยทรัพย์สิน ตั้งไว้ 120,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทําประกันภัยรถราชการ ซึ่งเป็นรถยนต์ส่วนกลางที่ใช้
ในการปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลปอ และ
ลักษณะการใช้รถยนต์มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ ได้มากกว่ารถยนต์
ส่วนกลางตามปกติ หรือเมื่อเกิดอุบัติเหตุแล้วมีโอกาสจะก่อให้เกิดความ
เสียหาย ส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลอื่นในวงกว้างหรือ
จานวนมาก โดยเป็นรถยนต์ส่วนกลางที่อยู่ในความรับผิดชอบของกอง
ช่าง ดังต่อไป เช่น รถตักหน้าขุดหลัง รถบรรทุกกระเช้า รถแทรคเตอร์ รถ
บรรทุกหระบะมิตซูบิชิใหม่ กพ 2712 เชียงราย โดยดําเนินการตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดทําประกันภัย
ทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562



รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และฉบับที่ 2 พ.ศ.2557 เจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่นตามความหมายของระเบียบ ดังนี้ ผู้บริหารท้องถิ่น,สภาท้องถิ่น,
พนักส่วนตําบล,พนักงานจ้าง,หรือเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับคําสั่งจาก อบต.
ให้ไปราชการเกี่ยวกับราชการท้องถิ่น 



ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 230,000 บาท
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาและหรือซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ซ่อมแซมเครื่องใช้สํานักงาน เช่น เครื่อง
คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ เครื่องปรับอากาศ ทีวี เครื่องเสียง ตู้เย็น เก้าอี้ ตู้
เก็บเอกสาร ฯลฯ ให้เบิกจ่ายเท่าที่จ่ายจริงและประหยัด
-กรณีเพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษายานพาหนะส่วนกลางที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบของกองช่างให้เบิกจ่ายตามเกณฑ์ดังนี้ 
(ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท0808.2/ว0746 ลงวันที่ 1 
กุมภาพันธ์ 2562)
 1.รถยนต์บรรทุกทุกขนาดไม่เกิน 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ เครื่องยนต์
กระบะ4ประตู ดีเซล 2,500 CC หมายเลขทะเบียน  กพ 2712
 เชียงราย (มิตซูบิชิไทรตัน)
2.รถยนต์บรรทุก 6 ล้อ พร้อมเครนกระเช้าไฟฟ้าขนาดไม่เกิน 6
 ตัน หมายเลขทะเบียน 81 – 9954 เชียงราย
3.รถตักหน้าขุดหลัง เครื่องยนต์ 90 แรงม้า หมายเลขทะเบียน ตค 3793
 เชียงราย (เจซีบี)
4. รถฟาร์มแทรกเตอร์(รถไถ) เครื่องยนต์ 85 แรงม้า 

 การซ่อมปกติ คือ การซ่อมบํารุงยานพาหนะที่วัสดุอะไหล่มีอายุการใช้งาน
ปกติระกว่าง 4-6 ปี หรือระยะทางใช้งานระหว่าง 60,000-120,000
 กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน
 1.ยานพาหนะที่จัดซื้อหามาใหม่และอายุใช้งานระหว่าง 4-6 ปี หรือระยะ
ทางใช้งานระหว่าง 60,000-120,000 กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน
 2.ยานพาหนะเดิมที่มีการซ่อมกลางเรียบร้อยแล้ว และยานพาหนะดัง
กล่าวมีอายุการใช้งานหลังจากการซ่อมดังกล่าวแล้ว ไม่เกิน 6 ปี หรือใช้
งานไม่เกิน 120,000 กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน

 การซ่อมกลาง คือ การซ่อมบํารุงยานพาหนะที่มีอายุการใช้งานครบ 6
 ปี หรือระยะทางใช้งานครบ 120,000 กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใดถึง
ก่อน ยานพาหนะที่เข้าข่ายซ่อมบํารุงระดับนี้ คือ
 1.ยานพาหนะใหม่ที่มีอายุการใช้งานครบ 6 ปี หรือระยะทางใช้งาน
ครบ 120,000 กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน
 2.ยานพาหนะเดิมที่หลังจากทําการซ่อมกลางแล้ว มีอายุการใช้งานหลัง
จากการซ่อมดังกล่าวครบ 6 ปี หรือระยะทางใช้งานครบ 120,000
 กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน

 การซ่อมบํารุงจะกําหนดตามอายุการใช้งานของวัสดุอะไหล่ หรือระยะทาง
การใช้งานของวัสดุอะไหล่ไม่เกี่ยวข้องกับอายุของยานพาหนะ เมื่อมีการ
ซ่อมบํารุงหรือเปลี่ยนวัสดุอะไหล่ยานพาหนะตามข้อกําหนดแล้ว อายุของ
วัสดุอะไหล่ที่ได้รับการซ่อมบํารุงเสร็จแล้ว จะต้องถือว่าเป็นของใหม่ 

หมายเหตุ : หลักเกณฑ์ข้างต้นภายใต้สมมติฐาน ดังนี้
-รถยนต์ที่ใช้ในราชการปกติวิ่งเฉลี่ย 20,000 กม./คัน/ปี
-ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาพาหนะใน 3 ปีแรกไม่มี เนื่องจากยังอยู่ในช่วง
รับประกัน
-รถจักรยานยนต์ไม่มีการรับประกันตั้งแต่ซื้อ



ค่าวัสดุ รวม 1,240,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุสํานักงานที่จําเป็นสําหรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานโดยใช้ตัวอย่างสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุโดยสภาพและครุภัณฑ์โดย
สภาพ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559เป็นแนวทางการจัดซื้อเท่าที่
ใช้จริงตามความจําเป็นและประหยัด  

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 300,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวม
ถึงรายจ่ายต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รายจ่ายที่ต้องชํารุพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตั้ง  เป็นต้น
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เป็นแนวทางการจัดซื้อเท่าที่ใช้จริง
ตามความจําเป็นและประหยัด 

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 350,000 บาท
1. เพื่อเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง     ตั้งไว้   50,000        บาท
 เพื่อเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง  เช่น  1.ไม้ต่างๆ  2.นํ้ามันทา
ไม้  3.ทินเนอร์ 4.สี  5. แปรงทาสี 6.ปูนซีเมนต์  7.ปูนขาว 8.ทราย 
9.อิฐหรือซีเมนต์บล๊อก  10.กระเบื้อง  11.สังกะสี   12. ตะปู 13.ค้อน
14.คีม 15.ชะแลง   16.จอบ17.เสียม  18.สิ่ว  19.ขวาน  20.สว่าน 
21.เลื่อย 22.กบไส้ไม้ 23.เหล็กเส้น 24.เครื่องวัดขนาด
เล็ก เช่น ตลับเมตร  ลูกดิ่ง 25.ท่อนํ้าบาดาล  26. ท่อนํ้าและอุปกรณ์
ประปา 27.ท่อต่างๆ 28.โถส้วม  29.อ่างล้างมือ  30.ราวพาดผ้าฯลฯ     
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เป็นแนวทางการจัดซื้อเท่าที่ใช้จริง
ตามความจําเป็นและประหยัด 
2.จัดซื้อวัสดุซ่อมแซมถนนในความรับผิดชอบ    ตั้งไว้   300,000  บาท
เพื่อเป็นค่าจัดซื้อวัสดุซ่อมแซมถนนในความรับผิดชอบ เช่น 1.หินคลุก  
2.หินฝุ่น 3.ลูกรัง  4.ยางมะตอย 5.ยางมะตอยสําเร็จรูป ฯลฯ 



วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 230,000 บาท
ค่าซ่อมบํารุงรักษารถยนต์
-เพื่อเป็นค่าวัสดุที่จําเป็นเกี่ยวกับยานพาหนะและขนส่งโดยใช้ตัวย่างสิ่ง
ของที่จัดเป็นวัสดุโดยสภาพและครุภัณฑ์โดยสภาพตามหนังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559เป็นแนวทางการจัดซื้อ และใช้หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้
จ่ายค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559
 เท่าที่ใช้จริงตามความจําเป็นและประหยัดสําหรับยานพาหนะดังนี้ (กรณี
เบิกจ่ายค่าซ่อมค่าวัสดุและค่าแรงรวมกันแล้วต้องไม่เกินเกณฑ์ตามตาราง
นี้ ทุก 20,000 กม./คัน/ปี หากมีค่าใช้จ่ายเกินจากนี้ สามารถดําเนินการ
เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริงตามความจําเป็นและความประหยัด)
1.รถยนต์บรรทุกทุกขนาดไม่เกิน 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ เครื่องยนต์
กระบะ4ประตู ดีเซล 2,500 CC หมายเลขทะเบียน  กพ 2712
 เชียงราย (มิตซูบิชิไทรตัน)
- ค่าซ่อมปกติค่าวัสดุและค่าแรง 15,300บาท/คัน/ปี
- ค่าซ่อมกลางค่าวัสดุและค่าแรง 96,000 บาท/คัน/ปี
2.รถยนต์บรรทุก 6 ล้อ พร้อมเครนกระเช้าไฟฟ้าขนาดไม่เกิน 6
 ตัน หมายเลขทะเบียน 81 – 9954 เชียงราย
- ค่าซ่อมปกติค่าวัสดุและค่าแรงเท่าที่จ่ายจริงตามความจําเป็นและ
ประหยัด
- ค่าซ่อมกลางค่าวัสดุและค่าแรง เท่าที่จ่ายจริงตามความจําเป็นและ
ประหยัด
3.รถตักหน้าขุดหลัง เครื่องยนต์ 90 แรงม้า หมายเลขทะเบียน ตค 3793
 เชียงราย (เจซีบี)
- ค่าซ่อมปกติค่าวัสดุและค่าแรงเท่าที่จ่ายจริงตามความจําเป็นและ
ประหยัด
- ค่าซ่อมกลางค่าวัสดุและค่าแรง เท่าที่จ่ายจริงตามความจําเป็นและ
ประหยัด
4. รถฟาร์มแทรกเตอร์(รถไถ) เครื่องยนต์ 85 แรงม้า 
- ค่าซ่อมปกติค่าวัสดุและค่าแรงเท่าที่จ่ายจริงตามความจําเป็นและ
ประหยัด
- ค่าซ่อมกลางค่าวัสดุและค่าแรง เท่าที่จ่ายจริงตามความจําเป็นและ
ประหยัด

หมายเหตุ: การซ่อมบํารุงจะกําหนดตามอายุการใช้งานของวัสดุ
อะไหล่ หรือระยะทางการใช้งานของวัสดุอะไหล่ ไม่เกี่ยวข้องกับอายุของ
ยานพาหนะ เมื่อมีการซ่อมบํารุงหรือเปลี่ยนวัสดุอะไหล่ยานพาหนะตามข้อ
กําหนดแล้วอายุของวัสดุอะไหล่ที่ได้รับการซ่อมบํารุงเสร็จแล้ว จะต้องถือ
ว่าเป็นของใหม่
*รถยนต์ใช้ในราชการปกติวิ่งเฉลี่ย 20,000กม./คัน/ปี
*รถจักรยานยนต์ใช้ในราชการปกติวิ่งเฉลี่ย 6,000 กม./คัน/ปี



วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 250,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่
มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึง
รายจ่าย ดังต่อไปนี้
1) รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2) รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3)รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น  ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกัน
ภัย  ค่าติดตั้ง เป็นต้นตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 1134  ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248  ลงวันที่ 27 มิถุนายน  2559  เรื่อ แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณสําหรับการเบิกจ่ายค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นยานพาหนะ 
ดังนี้
1.รถยนต์บรรทุกทุกขนาดไม่เกิน 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ เครื่องยนต์
กระบะ4ประตู ดีเซล 2,500 CC หมายเลขทะเบียน  กพ 2712
 เชียงราย (มิตซูบิชิไทรตัน)
- ค่าซ่อมปกติค่าวัสดุและค่าแรง 15,300บาท/คัน/ปี
- ค่าซ่อมกลางค่าวัสดุและค่าแรง 96,000 บาท/คัน/ปี
2.รถยนต์บรรทุก 6 ล้อ พร้อมเครนกระเช้าไฟฟ้าขนาดไม่เกิน 6
 ตัน หมายเลขทะเบียน 81 – 9954 เชียงราย
- ค่าซ่อมปกติค่าวัสดุและค่าแรงเท่าที่จ่ายจริงตามความจําเป็นและ
ประหยัด
- ค่าซ่อมกลางค่าวัสดุและค่าแรง เท่าที่จ่ายจริงตามความจําเป็นและ
ประหยัด
3.รถตักหน้าขุดหลัง เครื่องยนต์ 90 แรงม้า หมายเลขทะเบียน ตค 3793
 เชียงราย (เจซีบี)
- ค่าซ่อมปกติค่าวัสดุและค่าแรงเท่าที่จ่ายจริงตามความจําเป็นและ
ประหยัด
- ค่าซ่อมกลางค่าวัสดุและค่าแรง เท่าที่จ่ายจริงตามความจําเป็นและ
ประหยัด
4. รถฟาร์มแทรกเตอร์(รถไถ) เครื่องยนต์ 85 แรงม้า 
- ค่าซ่อมปกติค่าวัสดุและค่าแรงเท่าที่จ่ายจริงตามความจําเป็นและ
ประหยัด
- ค่าซ่อมกลางค่าวัสดุและค่าแรง เท่าที่จ่ายจริงตามความจําเป็นและ
ประหยัด

หมายเหตุ: เป็นเกณฑ์การเบิกจ่ายกรณีรถยนต์ใช้ในงานราชการปกติวิ่ง
เฉลี่ย  20,000 กม./คัน/ปี 
รถจักยานยนต์ใช้ในราชการปกติวิ่งเฉลี่ย 6,000 กม./คัน/ปีเป็นราคานํา
มันดีเซล หมุนเร็ว 20 บาท/ลิตร 
*เกณฑ์นี้เป็นค่าเฉลี่ยตามหนังสือสั่งการ การเบิกจ่ายอาจเกินกว่าค่าเฉลี่ยนี้
ได้ตามสภาพพื้นที่ ราคานํ้ามันตามท้องตลาด 
ซึ่งเกิดจากการใช้งานจริงตามความจําเป็นและประหยัดของหน่วยงาน



วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 60,000 บาท
 - เพื่อเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวม
ถึงรายจ่ายต่อไปนี้
1.รายจ่ายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2.รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รายจ่ายที่ต้องชํารุพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตั้ง  เป็นต้นตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559เป็นแนว
ทางการจัดซื้อเท่าที่ใช้จริงตามความจําเป็นและประหยัด

งบลงทุน รวม 885,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 185,500 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

ตู้เหล็ก 2 บาน  จํานวน  1 ตู้ จํานวน 5,500 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก ขนาด  2 บาท (มอก.) จํานวน 1 ตู้  โดยมี
ลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้
1.มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น
คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงาน
ประมาณ มกราคม 2561 ปรากฏตามบัญชีครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
โครงการติดตั้ง,ปรับปรุง,เครื่องขยายเสียง ประจําหมู่บ้านในพื้นที่ตําบลปอ จํานวน 150,000 บาท

-เพื่อจัดซื้อเครื่องขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์ในการติดตั้งให้แก่หมู่บ้านใน
พื้นที่ตําบลปอ

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับประมวลผล แบบที่ 2 จํานวน 1 เครื่อง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จํานวน 1 เครื่อง
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน โดยใช้ลักษณะพื้นฐาน ตามเกณฑ์
ราคากลางและครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม เป็นคุณลักษณะพื้นฐานเป็นร่างขอบเขต (TOR) ในการจัดซื้อ
จัดจ้างตามระเบียบพัสดุ  

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 700,000 บาท
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อ
ให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงาน จํานวน 700,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าออกแบบสิ่งก่อสร้าง เช่น หอถัง แชมเปญ อาคาร ถนนฯ
ลฯ ที่นอกเหนือจากแบบมาตรฐานของส่วนราชการกําหนด  เพื่อจ่ายให้แก่
เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอก  เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง



งานไฟฟ้าถนน รวม 10,653,400 บาท
งบลงทุน รวม 10,653,400 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 10,653,400 บาท
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก

1.โครงการต่อเติมสํานักงานที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลปอ จํานวน 81,400 บาท
 -เพื่อจ่ายเป็นค่าต่อเติมสํานักงานที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบล
ปอ  มีปริมาณ ดังนี้
หลังคาคลุม ขนาดกว้าง 4.30 เมตร ยาว 16.50 เมตร ตามแบบที่องค์การ
บริหารส่วนตําบลปอ กําหนดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 1  

2.โครงการต่อเติมสํานักงานที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลปอ (สํานักงาน
ปลัด)

จํานวน 358,300 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าต่อเติมสํานักงานที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบล
ปอ (สํานักงานปลัด)  มีปริมาณ ดังนี้ งานต่อเติมอาคารสํานักงานส่วน
หน้า ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 32.00
 ตารางเมตร ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตําบลปอกําหนดพร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์ จํานวน 1 ป้าย
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) ยุทธศาสตร์ที่ 1  

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
1.โครงการก่อสร้างระบบกรองนํ้าประปาเพื่ออุปโภค-บริโภค  หมู่ที่ 1 จํานวน 450,700 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างระบบกรองนํ้าประปาเพื่ออุปโภค – บริโภค ดังนี้
- ติดตั้งระบบกรองนํ้าประปาพร้อมโรงคลุมกรองนํ้า 1 หลัง ตามแบบที่
องค์การบริหารส่วนตําบลปอ   กําหนด พร้อมป้ายประชา
สัมพันธ์ จํานวน 1 ป้าย ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 1  

2.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 จํานวน 550,900 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ดังนี้
จุดที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง  4.00 เมตร ยาว 170.00 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร
จุดที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง  3.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร  หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 704.00 ตารางเมตร 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จํานวน 1 ป้าย  ตามแบบที่องค์การบริหารส่วน
ตําบลปอกําหนด ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  



3.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าสู่พื้นที่การเกษตร  
    หมู่ที่ 10

จํานวน 449,100 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ดังนี้
จุดที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง  3.00 เมตร ยาว 82.00 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร 
จุดที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง  4.00 เมตร ยาว 82.00 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร  หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 574.00 ตารางเมตร
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จํานวน 1 ป้าย ตามแบบที่องค์การบริหารส่วน
ตําบลปอกําหนด ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 

4.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว หมู่ที่ 11 จํานวน 351,300 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ดังนี้
ขนาดผิวจราจรกว้าง  3.00 เมตร ยาว 143.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15
 เมตร  หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 429.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชา
สัมพันธ์ จํานวน 1 ป้าย  ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตําบลปอ
กําหนด (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) ยุทธศาสตร์ที่ 1  

5.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 12 จํานวน 351,300 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าสู่พื้นที่การเกษตร 
ดังนี้
จุดที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง  3.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร 
จุดที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง  3.00 เมตร ยาว 91.00 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 423.00 ตารางเมตร 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จํานวน 1 ป้าย  ตามแบบที่องค์การบริหารส่วน
ตําบลปอกําหนด(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  

6.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 13 จํานวน 349,600 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าสู่พื้นที่การเกษตร 
ดังนี้
จุดที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง  3.00 เมตร ยาว 75.00 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร   
จุดที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง  3.00 เมตร ยาว 75.00 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 450.00 ตารางเมตร 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จํานวน 1 ป้าย  ตามแบบที่องค์การบริหารส่วน
ตําบลปอกําหนด (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ) 

7.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (บริเวณ 104) 
หมู่ที่ 14

จํานวน 569,900 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ดังนี้
จุดที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง  3.00 เมตร ยาว 60.00 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร 
จุดที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง  3.00 เมตร ยาว 197.00 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 771.00 ตารางเมตร 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จํานวน 1 ป้าย  ตามแบบที่องค์การบริหารส่วน
ตําบลปอกําหนด ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 1  



8.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 15 จํานวน 449,600 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าสู่พื้นที่การเกษตร 
ดังนี้
จุดที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง  3.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร 
จุดที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง  3.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร 
จุดที่ 3 ขนาดผิวจราจรกว้าง  3.00 เมตร ยาว 47.00 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร 
จุดที่ 4 ขนาดผิวจราจรกว้าง  3.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร  หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 591.00 ตารางเมตร 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จํานวน 1 ป้าย  ตามแบบที่องค์การบริหารส่วน
ตําบลปอกําหนด (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 1  

9.โครงการปรับปรุงลานกีฬา  หมู่ที่ 16 จํานวน 450,900 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงลานกีฬา ดังนี้
1.เทลานคอนกรีตเสริมเหล็กพื้นที่ไม่น้อยกว่า 231 ตารางเมตร หนา
เฉลี่ย 0.10 เมตร 
2.ก่อสร้างเวทีและดาดคอนกรีตข้างเวที กว้าง 7.00 เมตร.  
ยาว 14.00 เมตร 
3. ต่อเติมอาคารอเนกประสงค์  กว้าง 6.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร 
4.ก่อสร้างห้องนํ้าขนาด 3.10 เมตร ยาว 5.00 เมตร ตามแบบที่องค์การ
บริหารส่วนตําบลปอ กําหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จํานวน 1
 ป้าย ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) ยุทธศาสตร์ที่ 1  

10.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าสู่หมู่บ้าน หมู่ที่ 17 จํานวน 401,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ดังนี้
ขนาดผิวจราจรกว้าง  4.00 เมตร ยาว 135.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15
 เมตร  หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 540.00 ตารางเมตร 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จํานวน 1 ป้าย  ตามแบบที่องค์การบริหารส่วน
ตําบลปอกําหนด ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  

11.โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมทางระบายนํ้าเข้าสู่แหล่ง
      ท่องเที่ยว หมู่ที่ 18

จํานวน 350,500 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมทางระบายนํ้าเข้าสู่
แหล่งท่องเที่ยว ดังนี้
1.ขยายทางขึ้นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า  100.00 ตารางเมตร  หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พร้อมวางท่อระบายนํ้า
และบ่อพัก 
2.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00
 เมตร ยาว 50.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า  250.00 ตารางเมตร 
ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตําบลปอกําหนด พร้อมป้ายประชา
สัมพันธ์ จํานวน 1 ป้าย โดย อบต.ปอ จะดําเนินการก่อสร้างได้ก็ต่อเมื่อได้
รับอนุญาตก่อสร้างจากแขวงการทางหรือกรมทางหลวง ที่เป็นหน่วยงาน
รับผิดชอบถนนสาย 1093  (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 1  



12.โครงการก่อสร้างระบบกรองนํ้าประปา(แบบหยอดเหรียญ)เพื่อ
อุปโภค-บริโภค หมู่ที่  2

จํานวน 570,700 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างระบบกรองนํ้าประปา(แบบหยอดเหรียญ)เพื่อ
อุปโภค-บริโภค ดังนี้
ก่อสร้างอาคารขนาดกว้าง 2.50 เมตร  ยาว 4.00 เมตร  สูง 2.50
 เมตร พร้อมระบบเครื่องกรองนํ้า(แบบหยอดเหรียญ) จํานวน 2 หลัง ตาม
แบบที่องค์การบริหารส่วนตําบลปอ   กําหนด  พร้อมป้ายประชา
สัมพันธ์ จํานวน 1 ป้าย ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 1  

13.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าสู่หมู่บ้าน หมู่ที่ 19 จํานวน 311,400 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ดังนี้
จุดที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง  3.00 เมตร ยาว 55.00 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร  
จุดที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง  3.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร
จุดที่ 3 ขนาดผิวจราจรกว้าง  3.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร 
จุดที่ 4 ขนาดผิวจราจรกว้าง  3.00 เมตร ยาว 15.00 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร  หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 390.00 ตารางเมตร
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จํานวน 1 ป้าย  ตามแบบที่องค์การบริหารส่วน
ตําบลปอกําหนด (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 1  

14.โครงการเทลานคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณป่าสุสาน  หมู่ที่ 19 จํานวน 239,600 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเทลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ดังนี้
เทลานคอนกรีตเสริมเหล็กพื้นที่ไม่น้อยกว่า 507.00 ตารางเมตร หนา
เฉลี่ย 0.10 เมตร ตามแบบที่ องค์การบริหารส่วนตําบลปอ กําหนด 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จํานวน 1 ป้าย
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) ยุทธศาสตร์ที่ 1  

15.โครงการก่อสร้างถังเก็บนํ้าพร้อมระบบประปาเพื่ออุปโภค-บริโภค หมู่ที่ 
      20

จํานวน 350,400 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถังเก็บนํ้าพร้อมระบบประปาเพื่อ
อุปโภค-บริโภค ดังนี้
ถังเก็บนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร  ยาว 6.00
 เมตร สูง 2.40 เมตร ตามแบบที่ องค์การบริหารส่วนตําบลปอ 
กําหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จํานวน 1 ป้าย
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) ยุทธศาสตร์ที่ 1  



16.โครงการก่อสร้างลานจอดรถคอนกรีตเสริมเหล็กแหล่งท่องเที่ยวภูชีฟ้า 
บ้านร่มฟ้าทอง

จํานวน 459,900 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างลานจอดรถคอนกรีตเสริมเหล็กแหล่งท่องเที่ยวภูชี
ฟ้า  ดังนี้
เทลานคอนกรีตเสริมเหล็กพื้นที่ไม่น้อยกว่า 996.00 ตารางเมตร หนา
เฉลี่ย 0.10 เมตร  ตามแบบที่ องค์การบริหารส่วนตําบลปอ กําหนด 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จํานวน 1 ป้าย
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) ยุทธศาสตร์ที่ 1  

17.โครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองเตา -บ้าน
      ห้วยหาน

จํานวน 362,300 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองเตา –
 บ้านห้วยหาน ดังนี้
ลงหินคลุกไหล่ทาง 2 ข้าง ขนาดกว้างเฉลี่ย  0.40 เมตร  ยาว 2,390.00
 เมตร  หนา 0.15 เมตร 
ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตําบลปอ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ 
จํานวน 1 ป้าย ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  

18.โครงการปรับปรุงห้องนํ้าแหล่งท่องเที่ยวภูชี้ฟ้า บ้านร่มฟ้าทอง  หมู่ที่ 18 จํานวน 45,800 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงห้องนํ้าแหล่งท่องเที่ยวภูชี้ฟ้า  เพื่ออํานวยความ
สะดวกสบายแก่นักท่องเที่ยว ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตําบล
ปอ  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) ยุทธศาสตร์ที่ 1  

19.โครงการก่อสร้างระบบนํ้าประปาภูเขา เพื่ออุปโภค-บริโภค  หมู่ที่  3 จํานวน 573,200 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างระบบนํ้าประปาภูเขา เพื่ออุปโภค-บริโภค    ดังนี้
วางท่อระบบนํ้าประปาภูเขา  ยาว 5,200 เมตร ตามแบบที่องค์การบริหาร
ส่วนตําบลปอกําหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จํานวน 1 ป้าย     
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) ยุทธศาสตร์ที่ 1  

20.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 จํานวน 449,200 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ดังนี้
จุดที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง  3.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร
จุดที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง  3.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร 
จุดที่ 3 ขนาดผิวจราจรกว้าง  3.00 เมตร ยาว 16.00 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร 
จุดที่ 4 ขนาดผิวจราจรกว้าง  3.00 เมตร ยาว 24.00 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร
จุดที่ 5 ขนาดผิวจราจรกว้าง  3.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร 
จุดที่ 6 ขนาดผิวจราจรกว้าง  3.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร 
จุดที่ 7 ขนาดผิวจราจรกว้าง  3.00 เมตร ยาว 83.00 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 603 ตารางเมตร 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จํานวน 1 ป้าย ตามแบบที่องค์การบริหารส่วน
ตําบลปอกําหนด ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  



21.โครงการปรับปรุงระบบนํ้าประปาภูเขาเพื่ออุปโภค – บริโภค หมู่ที่  5 จํานวน 573,300 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงระบบนํ้าประปาภูเขาเพื่ออุปโภค – บริโภค ดังนี้
ซ่อมแซมท่อระบบนํ้าประปาภูเขา ระยะทางรวม 564.00 เมตร ตามแบบ
ที่องค์การบริหารส่วนตําบลปอกําหนด พร้อมป้ายประชา
สัมพันธ์ จํานวน 1 ป้าย  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 1  

22.โครงการก่อสร้างถังเก็บนํ้าเพื่ออุปโภค – บริโภค หมู่ที่  6 จํานวน 424,700 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถังเก็บนํ้าเพื่ออุปโภค – บริโภค ดังนี้
ถังเก็บนํ้ากลม คสล. ขนาดความ  ศก.2.20 เมตร  สูง  3.60
 เมตร จํานวน 9 ถัง ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตําบลปอ กําหนด  
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์  จํานวน 1 ป้าย
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) ยุทธศาสตร์ที่ 1  

23.โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์(โซล่าเซลล์)  
      หมู่ที่ 6

จํานวน 25,400 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งไฟฟ้าส่องแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์(โซล่า
เซลล์)  ดังนี้ติดตั้งชุดไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์  จํานวน 1 ต้น
ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตําบลปอ กําหนด
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) ยุทธศาสตร์ที่ 1  

24.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 จํานวน 550,200 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ดังนี้
จุดที่ 1 ซอย1 ขนาดผิวจราจรกว้าง  3.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร
จุดที่ 2 ซอย 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง  3.00 เมตร ยาว 149.00 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร 
จุดที่ 3 ซอย 7 ขนาดผิวจราจรกว้าง  3.00 เมตร ยาว 77.00 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร  หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 798.00 ตารางเมตร พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ์ จํานวน 1 ป้าย  ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตําบล
ปอกําหนด (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) ยุทธศาสตร์ที่ 1  

25.โครงการก่อสร้างถังเก็บนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่ออุปโภค – บริโภค  
      หมู่ที่ 8

จํานวน 552,800 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถังเก็บนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่ออุปโภค – 
บริโภค  ดังนี้
ถังเก็บนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร  ยาว 6.00
เมตร สูง 2.40 เมตร จํานวน 2 ถัง  ตามแบบที่ องค์การบริหารส่วนตําบล
ปอ กําหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จํานวน 1 ป้าย  ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) ยุทธศาสตร์ที่ 1  



แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 165,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 155,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 155,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1.โครงการฝึกอบรมส่งเสริมทักษะอาชีพกลุ่มสตรี จํานวน 20,000 บาท
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการดําเนินโครงการ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
ของโครงการในการส่งเสริมการประกอบอาชีพ การสร้างรายได้แก่กลุ่ม
สตรี เช่น เกษตรกรรม ปศุสัตว์ การทําอาหาร คหกรรม งานช่างต่างๆ งาน
หัตถกรรมสิ่งประดิษฐ์ การบริการเป็นต้น ซึ่งปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557  เป็นโครงการตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ยุทธศาสตร์ที่ 5

2.โครงการฝึกอบรมส่งเสริมทักษะอาชีพผู้สูงอายุ จํานวน 20,000 บาท
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการดําเนินโครงการ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
ของโครงการในการส่งเสริมการประกอบอาชีพ และสร้างรายได้แก่ผู้สูง
อายุ เกษตรกรรม ปศุสัตว์ การทําอาหาร คหกรรม งานช่างต่างๆ งาน
หัตถกรรม สิ่งประดิษฐ์ การบริการเป็นต้น ซึ่งปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 เป็นโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.
ศ.2561 - 2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 5 

3.โครงการฝึกอบรมส่งเสริมทักษะอาชีพผู้พิการ จํานวน 20,000 บาท
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการดําเนินโครงการ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
ของโครงการในการส่งเสริมการประกอบอาชีพ การสร้างรายได้แก่ผู้พิการ
ให้สามารถแบ่งเบาภาระของครอบครัวได้ เช่น เกษตรกรรม ปศุสัตว์ การ
ทําอาหาร คหกรรม งานช่างต่างๆ งานหัตถกรรมสิ่งประดิษฐ์ การบริการ
เป็นต้น ซึ่งปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.
2557  เป็นโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
ยุทธศาสตร์ที่ 5

4.โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีตําบลปอ จํานวน 15,000 บาท
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการดําเนินโครงการ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
ของโครงการในการส่งเสริมเพื่อพัฒนาและส่งเสริมภาวะผู้นําแก่สตรี และ
ส่งเสริมให้สตรีเข้ามามีบทบาทในการทํางานและมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ครอบครัวและชุมชนให้เข้มแข็ง ซึ่งปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 เป็นโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 5

5.โครงการส่งเสริมอาชีพตามพระราชดําริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 30,000 บาท
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการดําเนินโครงการ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
ของโครงการในการส่งเสริมการประกอบอาชีพ การสร้างรายได้ให้แก่
ประชาชนโดยนําหลักเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้เพื่อให้ประชาชนสามารถ
พึ่งพาตนเองได้  สร้างความเข้มแข็งให้ครอบครัวและ
ชุมชน  เช่น เกษตรกรรม ปศุสัตว์ การทําอาหาร คหกรรม งานช่าง
ต่างๆ งานหัตถกรรมสิ่งประดิษฐ์ การบริการ เป็นต้น ซึ่งปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 เป็นโครงการตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 5



6.โครงการครอบครัวสัมพันธ์ จํานวน 15,000 บาท
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการดําเนินโครงการ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
ของโครงการในการส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว สร้าง
ความรักความอบอุ่นในครอบครัว สถาบันครอบครอบครัวมีสัมพันธภาพที่
ดี  ซึ่งปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 เป็น
โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565) ยุทธศาสตร์ที่ 5

7.โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมของวัยรุ่น จํานวน 20,000 บาท
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการดําเนินโครงการ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
ของโครงการในการให้ความรู้ในการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมของวัย
รุ่น  ซึ่งปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 เป็น
โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565) ยุทธศาสตร 5

8.โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เทคโนโลยีสําหรับผู้สูงอายุ จํานวน 15,000 บาท
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการดําเนินโครงการ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
ของโครงการในการให้ความรู้ในการใช้เทคโนโลยีให้ผู้สูงอายุรู้ทันกับโลก
ปัจจุบัน และรู้เท่าทันภัยใกล้ตัว ซึ่งปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 เป็นโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561 - 2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 5

งบเงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

1.อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรีอําเภอเวียงแก่น จํานวน 10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพ
สตรีอําเภอเวียงแก่น ของคณะกรรมการพัฒนาสตรีอําเภอเวียงแก่น (ตาม
หนังสือสํานักงาน กพสอ.เวียงแก่น ที่ พิเศษ/2562 ลว10 เมษายน 
2562) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561 - 2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจอาชีพและรายได้ ตั้งงบประมาณตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2559



แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 545,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 230,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 230,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1.โครงการกีฬาปอสัมพันธ์ต้านยาเสพติด จํานวน 100,000 บาท
-  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่จําเป็นและเบิกจ่ายได้ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ในการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตําบลปอ (ปอคัพ) เพื่อส่งเสริม
ความสามารถทางกีฬาและเป็นกิจกรรมต้านยาเสพติดของเยาวชน 
ประชาชนตําบลปอและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องกับระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัด
การแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ยุทธศาสตร์ที่ 2  

2.โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา จํานวน 40,000 บาท
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาต่างๆ ซึ่ง
เป็นค่าใช้จ่ายอันจําเป็นในการดําเนินการ เช่น ค่าที่พัก ค่าเดินทาง 
ค่ายานพาหนะ ค่าอาหาร ฯลฯและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง
กับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
 การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561 - 2565)  

3.โครงการส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชน จํานวน 30,000 บาท
-  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ  อันจําเป็นในการดําเนินการให้บรรลุตามวัตถุ
ประสงค์ของโครงการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ 
ความสามารถ  สร้างภูมิคุ้มกันตนเอง ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องกับระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  และระเบียบกระทรวงมหาด
ไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬา
และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2559 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  
ยุทธศาสตร์ที่  2  



4.โครงการส่งเสริมทักษะอาชีพให้กับเด็กและเยาวชน จํานวน 30,000 บาท
-  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ  อันจําเป็นในการดําเนินการให้บรรลุตามวัตถุ
ประสงค์ของโครงการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้เด็กและเยาวชนได้เรียน
รู้ทักษะในการประกอบอาชีพ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องกับระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการ
ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2559 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  
ยุทธศาสตร์ที่  2  

5.โครงการเด็กและเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม จํานวน 30,000 บาท
-  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ อันจําเป็นในการดําเนินการให้บรรลุตามวัตถุ
ประสงค์ของโครงการเพื่อปลูกจิตสํานึกให้กับเด็กและเยาวชนในการ
อนุรักษ์ทรัพยกรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องกับ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2559 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  ยุทธศาสตร์ที่  2  

งบเงินอุดหนุน รวม 315,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 315,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

1.  อุดหนุนโรงเรียนปางหัดสหศาสตร์ จํานวน 20,000 บาท
-  เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนโครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพ
ติดตามหนังสือที่ ศธ 04046.5.08 / 084  ลว.  13  มีนาคม  2562 และ
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปก
ครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561 - 2565) ยุทธศาสตร์ที่  2  

2.อุดหนุนโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนชนัตถ์ปิยะอุย จํานวน 15,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนโครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติด
ตามหนังสือที่ ตช 0030.42 / 05  ลว.15  มีนาคม  2562 และ
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 
(พ.ศ. 2561- 2565) ยุทธศาสตร์ที่ 2  



3.อุดหนุนโรงเรียนบรรพตวิทยา จํานวน 60,000 บาท
-  เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนโครงการกีฬาเด็กและเยาวชนตําบลปอ
ตามหนังสือที่ ศธ 04046.5.16 / 174  ลว.  9  กรกฎาคม 2561
และ ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  ยุทธศาสตร์ที่  2  

4.อุดหนุนโรงเรียนปอวิทยา จํานวน 60,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนการดําเนินโครงการกีฬาเด็กและเยาวชน
อําเภอเวียงแก่นตามหนังสือที่ ศธ 04046.5.18 / 066  ลว.15  มีนาคม
2562 และ ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ของ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561 - 2565)  ยุทธศาสตร์ที่  2  ลําดับ ที่  4   หน้า  145

5.อุดหนุนศูนย์การเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยกุ๊ก จํานวน 15,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนเพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนโครงการแข่งขัน
กีฬาสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติดตามหนังสือ ที่  ตช  0030.62/29  ลว.
18  มีนาคม  2562 และ ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
เงินอุดหนุนของ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 - 2564) ยุทธศาสตร์ที่  2  ลําดับ
ที่  8  หน้า  146

6.อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองเตา จํานวน 15,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนโครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพ
ติดหนังสือที่ ศธ 04046.5.12 / 48  ลว.  21  มีนาคม  2562 และ 
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. (2561 - 2565) ยุทธศาสตร์ที่  2  
  

7.อุดหนุนโรงเรียนปอวิทยา จํานวน 20,000 บาท
-  เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนโครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพ
ติดตามหนังสือที่ ศธ 04046.5.18 / 167 ลว.  10 กรกฎาคม 2561 
และ ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  ยุทธศาสตร์ที่  2  



8.อุดหนุนโรงเรียนบ้านผาแล จํานวน 15,000 บาท
-  เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนโครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพ
ติด
 ศธ 04046.5.09 / 051 ลว.  21  มีนาคม  2562 และ ปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ  องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 - 2565) ยุทธศาสตร์ที่  2  

9.อุดหนุนโรงเรียนบ้านทรายทอง จํานวน 15,000 บาท
 -  เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนโครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพ
ติด
ตามหนังสือที่ ศธ 04046.5.03 / 32 ลว.  14  มีนาคม  2562
 และ ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ยุทธศาสตร์ที่  2   

10.อุดหนุนโรงเรียนบ้านห้วยคุ จํานวน 20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนโครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพ
ติด
ตามหนังสือที่ ศธ 04046.5.14 / 104  ลว.  14  มีนาคม  2562
 และ ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565 ) ยุทธศาสตร์ที่  2   

11.อุดหนุนโรงเรียนบ้านห้วยหาน จํานวน 20,000 บาท
-  เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนโครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพ
ติด
ตามหนังสือที่ ศธ 04046.5.16 / 174  ลว.  9  กรกฎาคม 2561
และ ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ยุทธศาสตร์ที่  2  

12.อุดหนุนโรงเรียนไตรมิตรวิทยา จํานวน 20,000 บาท
-  เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนโครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพ
ติด
ตามหนังสือที่ ศธ 04046.5.07 / 169  ลว.  10  กรกฎาคม  2561
และ ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564) ยุทธศาสตร์ที่  2 



13. อุดหนุนโรงเรียนบรรพตวิทยา จํานวน 20,000 บาท
-  เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนโครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพ
ติด
ตามหนังสือที่ ศธ 04046.5.01 / 245  ลว. 10  กรกฎาคม  2561
 และ ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ยุทธศาสตร์ที่  2  

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 1,190,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,120,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 1,120,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1.โครงการสนับสนุนจัดงานส้มโอของดี อําเภอเวียงแก่น จํานวน 150,000 บาท
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ อันจําเป็นเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวงานส้มโอ ของดีอําเภอเวียงแก่น และค่า
ใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนัก
กีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2559 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ยุทธศาสตร์ที่ 5  

2.โครงการสร้างแหล่งเรียนรู้ในพื้นที่ตําบลปอ จํานวน 30,000 บาท
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ  อันจําเป็นในการดําเนินการให้บรรลุตามวัตถุ
ประสงค์ของโครงการเพื่อจัดทําฐานข้อมูลและสร้างแหล่งเรียนรู้ในพื้นที่
ตําบลปอค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จําเป็นและเกี่ยวข้องกับระเบียบกระทรวงมหาด
ไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย                         ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้
จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2559 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  ยุทธศาสตร์ที่  2  

3.โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่นของประชาชนในพื้นที่
ตําบลปอ

จํานวน 30,000 บาท

-  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ  อันจําเป็นในการดําเนินการให้บรรลุตามวัตถุ
ประสงค์ของโครงการเพื่อประชาชนในเขตตําบลปอได้รับความรู้ความเข้า
ใจเห็นคุณค่าและความสําคัญของแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของตนเอง
จัดทําฐานข้อมูลและสร้างแหล่งเรียนรู้ในพื้นที่ตําบลปอค่าใช้จ่ายอื่นๆ         
ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ. 2557 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  
ยุทธศาสตร์ที่  2  



4.โครงการจัดทําฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น จํานวน 30,000 บาท
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ  อันจําเป็นในการดําเนินการให้บรรลุตามวัตถุ
ประสงค์ของโครงการเพื่อจัดทําฐานข้อมูลและสร้างแหล่งเรียนรู้ใน
พื้นที่ตําบลปอค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องกับระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2559 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  
ยุทธศาสตร์ที่  2  

5.โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมปีใหม่ชนเผ่าอาข่า จํานวน 50,000 บาท
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆอันจําเป็นในการดําเนินการให้บรรลุตามวัตถุ
ประสงค์ของโครงการสืบสานวัฒนธรรมชนเผ่าอาข่า ในพื้นที่ตําบลปอ 
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา
และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ  องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่นพ.ศ. 2559 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
ยุทธศาสตร์ที่  2   

6.โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตําบลปอ จํานวน 100,000 บาท
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการดําเนินโครงการ เพื่อให้บรรลุตามวัตถุ
ประสงค์ของโครงการและเพื่อเป็นการส่งเสริม สร้างขวัญกําลังใจแก่
ผู้สูงอายุ  รวมทั้งแสดงความเคารพ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็นและเกี่ยว
ข้องกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 
การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2559 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561 - 2565) ยุทธศาสตร์ที่  5  

7.โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ ใส่ใจสุขภาพ ตําบลปอ จํานวน 50,000 บาท
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ อันจําเป็นในการดําเนินการให้บรรลุตามวัตถุ
ประสงค์ของโครงการฯ  และเพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการสืบ
สานภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไปและปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขัน
กีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ. 2559 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  
ยุทธศาสตร์ที่  2  



8.โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมปีใหม่ชนเผ่าม้ง จํานวน 120,000 บาท
-  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ  อันจําเป็นในการดําเนินการให้บรรลุตามวัตถุ
ประสงค์ของโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมปีใหม่ชนเผ่าม้ง ในพื้นที่ตําบลปอ
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องกับระเบียบกระทรวงมหาด
ไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา
และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่นพ.ศ. 2559 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  
ยุทธศาสตร์ที่  2   

9.โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทลื้อ จํานวน 100,000 บาท
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆอันจําเป็นในการดําเนินการให้บรรลุตามวัตถุ
ประสงค์ของโครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทลื้อ ในพื้นที่ตําบลปอ
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องกับระเบียบกระทรวงมหาด
ไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา
และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่นพ.ศ. 2559 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
ยุทธศาสตร์ที่  2

10.โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมปีใหม่ชนเผ่าอิ้วเมี่ยน จํานวน 60,000 บาท
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆอันจําเป็นในการดําเนินการให้บรรลุตามวัตถุ
ประสงค์ของโครงการสืบสานวัฒนธรรมชนเผ่าอิ้วเมี่ยน (เย้า)ใน
พื้นที่ตําบลปอ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องกับ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ของ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2559 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ยุทธศาสตร์ที่  2   

11.โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทยประเพณีลอยกระทง จํานวน 250,000 บาท
-  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ  อันจําเป็นในการดําเนินการให้บรรลุตามวัตถุ
ประสงค์ของโครงการฯและเพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนประเพณีชน
เผ่า และค่าใช้จ่ายอื่น ๆที่จําเป็นและเกี่ยวข้องกับ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ของ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2559 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ยุทธศาสตร์ที่  2  



12.โครงการจัดนิทรรศการงานพ่อขุนเม็งราย  ประจําปี  2563 จํานวน 100,000 บาท
-  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ  อันจําเป็นในการดําเนินการให้บรรลุตามวัตถุ
ประสงค์ของโครงการฯและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องกับ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 
การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2559 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
 (พ.ศ. 2561 - 2565) ยุทธศาสตร์ที่  2  

13.โครงการลานภูมิปัญญาท้องถิ่น จํานวน 50,000 บาท
-  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ  อันจําเป็นในการดําเนินการให้บรรลุตามวัตถุ
ประสงค์ของโครงการส่งเสริมภูมิปัญญาและวัฒนธรรม ของกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่ตําบลปอ และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานการ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2559 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  ยุทธศาสตร์ที่  2  

งบเงินอุดหนุน รวม 70,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 70,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

1.อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอเวียงแก่น จํานวน 30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนเพื่อดําเนินโครงการจัดงาน
ราชพิธีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษางานสําคัญของสถาบันฯ
และงานส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมต่างๆ  ตามหนังสือ ชร 1318.1/ ว
1923  ลว. 10 กรกฎาคม 2561และปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาด
ไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565 ) ยุทธศาสตร์ที่  2  

2.อุดหนุนสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย จํานวน 5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนเพื่อดําเนินโครงการสืบสานประเพณีนมัสการ
และสรงนํ้าพระธาตุดอยตุง  ตามหนังสือ ชร 0031/ ว 917  ลว. 17
 มิถุนายน  2562 และปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
อุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565 ) ยุทธศาสตร์ที่  2  



3.อุดหนุนสํานักงานวัฒนธรรมอําเภอเวียงแก่น จํานวน 5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนเพื่อดําเนินโครงการอบรมให้ความรู้
ด้านวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิม  ตามหนังสือ ชร 005/2562  ลว. 20
 มิถุนายน 2562 และปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
อุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565 ) ยุทธศาสตร์ที่  2

4.อุดหนุนสํานักงานวัฒนธรรมอําเภอเวียงแก่น จํานวน 5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนเพื่อดําเนินโครงการงานสักการะบวงสรวงและ
สรงนํ้าเจ้าหลวงเวียงแก่น  ตามหนังสือ ชร 001/2562 ลว. 3
เมษายน 2562  และปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
อุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565 ) ยุทธศาสตร์ที่  2

5.อุดหนุนศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จํานวน 10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนเพื่อดําเนินโครงการกิจกรรมสานสัมพันธ์เครือ
ข่ายโรงเรียนผู้สูงอายุอําเภอเวียงแก่น ตามหนังสือ ที่  ศธ.0210.2815/219  ลว. 18
มีนาคม 2562  และปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
อุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565 ) ยุทธศาสตร์ที่  2

6.อุดหนุนศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จํานวน 15,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนเพื่อดําเนินโครงการฮอมฮักข่วงผญ๋าภูมิปัญญา
เวียงแก่นตามหนังสือ ที่  ศธ.0210.2815/ว.375  ลว. 7  มิถุนายน 2562  
และปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-25645)
          

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว รวม 340,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 340,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 340,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 100,000 บาท
-เพื่อเป็นค่าจ้างเหมาบริการจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว,ป้าย
บอกเส้นทางท่องเที่ยว,เอกสารแผ่นพับประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว,
จัดซุ้มกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวต่าง ๆ ในพื้นที่อําเภอเวียงแก่น



รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
1.โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครนําเที่ยวท้องถิ่น จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆอันจําเป็นในการดําเนินการให้บรรลุตามวัตถุ
ประสงค์ของโครงการฯในการส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวท้องถิ่น และปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561 - 2565)  ยุทธศาสตร์ที่ 5  

2.โครงการเที่ยวดอยผาตั้ง ชมทะเลหมอก ดอกซากุระบาน สืบสาน
วัฒนธรรมชนเผ่า

จํานวน 150,000 บาท

-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ อันจําเป็นในการดําเนินการให้บรรลุวัตถุ
ประสงค์ของโครงการฯในการส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวรวมถึง
การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการดําเนินงานด้านการท่องเที่ยวของชุมชน
 และเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการ
ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2559 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  
ยุทธศาสตร์ที่ 5  

3.โครงการเที่ยวงานองุ่นไร้เมล็ดของดีอําเภอเวียงแก่น จํานวน 10,000 บาท
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ อันจําเป็นในการดําเนินการให้บรรลุวัตถุ
ประสงค์ของโครงการฯในการส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวรวมถึง
การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการดําเนินงานด้านการท่องเที่ยวของชุมชน
และเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการ
ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2559 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
ยุทธศาสตร์ที่ 5   

4.โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว จํานวน 50,000 บาท
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ อันจําเป็นในการดําเนินการให้บรรลุวัตถุ
ประสงค์ของโครงการฯในการส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวรวมถึงการพัฒนาและเพิ่ม
ศักยภาพการดําเนินงานด้านการท่องเที่ยวของชุมชน และเพิ่มรายได้
ให้แก่ประชาชน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่า
ใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาของ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2559 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  ยุทธศาสตร์ที่ 5  



แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 205,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 205,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 155,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

1.ค่าจ้างเหมาบริการ จํานวน 20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานส่งเสริมการ
เกษตร เช่น เพาะชํากล้าไม้ ตัดแต่งกิ่งไม้ ทําสวนเกษตร สวนหย่อม
เกษตรพอเพียง แปลงสาธิต ขุดหลุมปลูกต้นไม้ ตัดหญ้า ฯลฯ ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวัน
ที่ 9 ธันวาคม 2559 หรือตามที่มีระเบียบ กฎหมาย แนวทางการปฏิบัติ
กําหนดไว้ โดยเบิกจ่ายจริงเท่าที่จําเป็นและประหยัด

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
1.โครงการอนุรักษ์พันธุ์พืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระกนิษฐาธิ
ราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอนุรักษ์พันธุ์พืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดา สยามบรมราชกุมารี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
 1. เพื่อสนองพระราชดําริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจาก
พระราชดําริฯ 
2. เพื่อทูลเกล้าฯถวายโครงการแด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
3. เพื่ออนุรักษ์พันธุกรรมพืช ในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลปอ
4. เพื่อให้การศึกษาและสร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชแก่นัก
เรียน นักศึกษา เยาวชน และประชาชน
เป้าหมายเพื่อ อนุรักษ์พันธุกรรมพืชในพื้นที่ปกปัก และดําเนินงานใน
กิจกรรมดังนี้ กิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืช กิจกรรมการสํารวจเก็บรวบ
รวมพันธุกรรมพืช กิจกรรมปลูก รักษาพันธุกรรมพืช กิจกรรมอนุรักษ์
และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช กิจกรรมข้อมูลพันุกรรมพืช กิจกรรมสร้าง
จิตสํานึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ทั้งนี้ ยังได้เน้นการศึกษาวิจัยด้าน
ความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ และการวิจัยและพัฒนาพืชมี
ศักยภาพในพื้นที่เพื่อเข้าสู่ระดับอุตสาหกรรมต่อไป โดยดําเนินการตามคู่
มือการดําเนินโครงการอนุรักษ์พันธุ์พืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ เป็น
โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 5

2.โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการเกษตร จํานวน 20,000 บาท
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมให้ความรู้ด้านการ
เกษตร ให้แก่เกษตรกร ผู้ประกอบอาชีพเกษตร ให้มีความรู้เกี่ยวกับ
เกษตรกรรม การปลูกพืชที่เหมาะสม พืชให้รายได้ทางเศรษฐกิจ การปลูก
พืชที่เหมาะสมกับดิน สภาพดินฟ้าอากาศ การดูแล เพาะปลูกพืชที่ถูกวิธีให้
ผลผลิตที่มีคุณภาพ ไม่ใช้สารเคมี ฯลฯ เป็นโครงการตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 5

3.โครงการส่งเสริมให้ความรู้ด้านการปลูกพืชเกษตรอินทรีย์ จํานวน 20,000 บาท
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมให้ความรู้ด้านการปลูก
พืชเกษตรอินทรีย์ โดยอบรมให้ความรู้ แลกเปลี่ยนความรู้ ดูงานเพื่อ
สังเกตการณ์ เพื่อให้มีความรู้นําไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม เป็นโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
 ยุทธศาสตร์ที่ 5



4.โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพผลิตพืชปลอดภัยและได้มาตรฐาน จํานวน 15,000 บาท
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพผลิตพืช
ปลอดภัยและได้มาตรฐาน โดยจัดอบรมให้ความรู้การรวมกลุ่มอาชีพเพื่อ
ปลูก ผลิต แปรรูปพืชปลอดสารเคมี ไม่มีอันตราย หรือสารตกค้าง และ
การผลิตพืชที่มีคุณภาพได้มาตรฐานที่ตลาดต้องการ วิธีการสร้างมูลค่า
พืช ผลผลิตจากพืชต่าง ๆ ในท้องถิ่น เพื่อสร้างรายได้ ความมั่นคงทาง
อาชีพแก่ประชาชน เป็นโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 5

5.โครงการส่งเสริมสนับสนุนการตรวจวิเคราะห์ดิน จํานวน 30,000 บาท
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมสนับสนุนการตรวจ
วิเคราะห์ดิน เพื่ออบรมให้ความรู้ การวิเคราะห์ดิน ดูสภาพดิน การปรับ
ปรุงบํารุงดิน การพัฒนาที่ดินที่ไม่เหมาะสมต่อการเกษตรให้สามารถใช้ทํา
การเพาะปลูกให้เจริญเติบโตและให้ผลผลิตได้ตามปกติ รวมทั้งการให้
ความรู้ การเลือกปลูกพืชที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ดังนี้ 
สภาพพื้นที่ลุ่ม ดินมีการระบายนํ้าไม่ดี เลือกชนิดพืชที่ทนต่อนํ้า
ขัง คือ โสนอัฟริกันสภาพพื้นที่ดอน ดินมีการระบายนํ้าและอากาศดี 
ควรปลูก ปอเทือง ถั่วพุ่ม ถั่วพร้า และ ถั่วมะแฮะ เป็นต้น 
เป็นโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 5

ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร สําหรับใช้ในงานส่งเสริมการเกษตร
ในพื้นที่ตําบลปอ ดังนี้
1.วัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุ
การใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้แล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไม่
สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแล้วไม่คุ้ม
ค่า เช่น เคียว สปริงเกอร์ จอบหมุน จานพรวน ผานไถกระทะ คราดซี่
พรวนดินระหว่างแถว เครื่องดักแมลง ตะแกรงร่อนเบนโธส อวน(สําเร็จ
รูป) กระชัง ฯลฯ
2.วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้น
เปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นหรือไม่
คงสภาพเดิม เช่น ปุ๋ย ยาป้องกันและกําจัดศัตรูพืช อาหารสัตว์ พืชและ
สัตว์ พันธุ์สัตว์ปีกและสัตว์นํ้า นํ้าเชื้อพันธุ์สัตว์ วัสดุเพาะชํา อุปกรณ์ใน
การขยายพันธุ์พืช เช่น ใบมีด เชือก ผ้าใบหรือผ้าพลาสติก หน้ากาก
ป้องกันแก๊สพิษ ฯลฯ 



งานอนุรักษ์แหล่งนํ้าและป่าไม้ รวม 470,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 470,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 470,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1.โครงการจัดทําฝายชะลอนํ้าตามแนวพระราชดําริ จํานวน 200,000 บาท
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดทําฝายชะลอนํ้าตามแนวพระ
ราชดําริ โดยจัดทําฝายชะลอนํ้า หรือฝายชะลอความชุ่มชื้น ในพื้นที่ต้นนํ้า
ของหมู่บ้านในพื้นที่ตําบลปอ  2 แบบ คือ 
1.ฝายต้นนํ้าลําธาร หรือฝายชะลอความชุ่มชื้น เป็นฝายที่กักเก็บนํ้าให้
ไหลช้าลง และสามารถซึมลงใต้ผิวดิน เพื่อสร้างความชุ่มชื้นให้แก่พื้น
บริเวณนั้น
2.ฝายดักตะกอนดิน ทราย เป็นฝายที่ดักตะกอนดินและทรายไม่ให้ไหลลง
สู่แหล่งนํ้าเบื้องล่าง
รูปแบบของฝายสามารถแบ่งออกได้ 3 แบบ คือ
1. แบบท้องถิ่นเบื้องต้น หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า "ฝายแม้ว" เป็นการก่อ
สร้างด้วยวัสดุมีอยู่ตามธรรมชาติที่ เช่น กิ่งไม้ ท่อนไม้ ขนาบด้วยก้อนหิน
ขนาดต่าง ๆ ในลําห้วย หรือร่องนํ้า โดยจะสามารถดักตะกอน ชะลอการ
ไหลของนํ้าและเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่บริเวณพื้นที่รอบ ๆ ฝายได้ 
2. แบบเรียงด้วยหินค่อนข้างถาวร เป็นการก่อสร้างด้วยการเรียงหินเป็น
ผนังกั้นนํ้า ก่อสร้างบริเวณตอนกลางและตอนล่างของลําห้วย หรือร่อง
นํ้า จะสามารถดักตะกอน และเก็บกักนํ้าในช่วงฤดูแล้งได้บางส่วน 
3. แบบคอนกรีตเสริมเหล็ก เป็นการก่อสร้างแบบถาวร ส่วนมากจะดําเนิน
การในบริเวณตอนปลายของลําห้วยหรือร่องนํ้า ทําให้สามารถดัก
ตะกอน และเก็บกักนํ้าในฤดูแล้งได้ดี ค่าก่อสร้างขึ้นอยู่กับขนาดของ
ลําห้วย ซึ่งควรมีความกว้างไม่เกิน 4 เมตร เป็นโครงการตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 5

2.โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติในวันสําคัญต่าง ๆ จํานวน 50,000 บาท
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติในวัน
สําคัญต่าง ๆ ในพื้นที่ตําบลปอ เช่น ที่สาธารณะ ป่าเสื่อมโทรม ป่า
ชุมชน จุดชมวิวดอยผาตั้ง ฯลฯ โดยเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อต้นไม้ กล้า
ไม้ ไม้ดอก ไม้ประกับ ไม้ยืนต้น ปุ๋ยบํารุงดิน บํารุงต้นไม้ วัสดุอุปกรณ์จํา
เป็นในการดําเนินการ  เป็นโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) ยุทธศาสตร์ที่ 5

3.โครงการจัดทําแนวกันไฟ จํานวน 200,000 บาท
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําแนวกันไฟ โดยในช่วงเดือน
มกราคม-มีนาคม ของทุกปีจะเป็นช่วงแห้งแล้ง มีไฟป่าเกิดขึ้น ซึ่งมาจาก
วิถีชีวิตของชุมชนที่ต้องการเผาป่า เพื่อทําไร่ปลูกข้าว ข้าวโพด ดังนั้น เพื่อ
เป็นการป้องกันไฟป่าที่ลุกลามไปยังป่าไม้ที่สําคัญ ป่าชุมชน ป่าอนุรักษ์ ป่า
ต้นนํ้า สวนเกษตรกรรม สวนไม้ยืนต้น ฯลฯ เกิดความเสียหาย จึงจัดทํา
แนวกันไฟป่าในบริเวณพื้นที่เสี่ยงของแต่ละหมู่บ้านในตําบลปอ  เป็น
โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 5



4.โครงการเสริมสร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวด
ล้อม

จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเสริมสร้างจิตสํานึกในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยจัดอบรมให้ความรู้ รวม
ทั้งการศึกษาดูงาน สังเกตการณ์ หรือกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อสร้าง
จิตสํานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวด
ล้อม เช่น ป่า ดิน นํ้า ในพื้นที่ตําบลปอได้รับการอนุรักษ์และเกิดการ
บริหารจัดการ ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน เป็นโครงการตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 5

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 20,149,029 บาท

งบกลาง รวม 20,149,029 บาท
งบกลาง รวม 20,149,029 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 360,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ
และพนักงานจ้างทั่วไปสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลปอ โดยถือปฏิบัติ
ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต.ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 9
 ลว.22 มกราคม 2557และตามประกาศคณะกรรมการก ลางพนักงาน
ส่วนตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 3) ลงวัน
ที่ 10 กรกฎาคม 2557  ข้อ 33 “ให้พนักงานจ้างได้รับสิทธิประโยชน์และ
มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม”ในอัตราร้อยละ 5
 และให้หักเงินค่าจ้างพนักงานจ้างสมทบในอัตราเดียวกัน

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนพนักงานจ้าง ในอัตราร้อย
ละ 0.2 ของค่าจ้างที่ตั้งงบประมาณทั้งปีเพื่อให้ความคุ้มครองแก่พนักงาน
จ้างที่ประสบอันตราย เจ็บป่วย ตาย หรือสูญหาย อันเนื่องมาจากการทํา
งานให้แก่นายจ้าง (องค์การบริหารส่วนตําบลปอ) ตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว4132 ลงวัน
ที่ 24 ธันวาคม 2561 และตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.
ศ.2561  

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 11,094,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2552 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2560 (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ
.2561 และ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 ซึ่งเป็นผู้สูงอายุที่ได้รับการขึ้นทะเบียน
ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลปอ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับเบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563  (จ่ายตามอัตราแบบขั้น
บันใดช่วงอายุ อายุ 60-69 ปี รายละ 600 บาทต่อ
เดือน/อายุ 70-79 ปี รายละ 700 บาทต่อเดือน/อายุ 80-89 ปี ราย
ละ 800 บาทต่อเดือน/อายุ 90 ขึ้นไป รายละ 1,000 บาทต่อเดือน) ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 5



เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 5,923,200 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยความพิการให้แก่คนพิการ ที่มีคุณสมบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คน
พิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ซึ่งเป็นผู้พิการที่ได้รับ
การขึ้นทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการตามประกาศองค์การ
บริหารส่วนตําบลปอ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับเบี้ยความพิการ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 กําหนดจ่ายอัตรารายละ 800 บาทต่อ
เดือน จํานวน 12 เดือน  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
ยุทธศาสตร์ที่ 5

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 210,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ในพื้นที่ตําบลปอที่ยื่นคําขอรับเบี้ย
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยัง
ชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2548 ข้อ 16 และ ข้อ 17 และ
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.6/ว2076  ลง
วันที่ 5  กรกฎาคม 2561 (จํานวน 33 ราย อัตรารายละ 500 บาทต่อ
เดือน)ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 5

สํารองจ่าย จํานวน 1,425,229 บาท
-เพื่อนําไปใช้จ่ายกรณีฉุกเฉิน เร่งด่วน เช่นเกิดสาธารณภัยใน
พื้นที่ ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน หากไม่ดําเนินการ อาจกระทบ
ต่อชีวิตและทรัพย์สิน ความเดือดร้อนแก่ประชาชนหมู่มาก โดยนําระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 และหนังสือสั่งการของกระทรวง
มหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ปรากฏตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมากที่ มท 0809.2/ว 3028 ลงวัน
ที่ 6 มิถุนายน 2561 เป็นแนวทางการใช้จ่ายเงินสํารองจ่าย  

รายจ่ายตามข้อผูกพัน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร จํานวน 300,000 บาท

-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจราจร ที่ประชาชนได้
รับประโยชน์โดยตรง เช่น การทาสีตีเส้น สัญญาณไฟจราจร สามเหลี่ยม
หยุดตรวจ ป้ายจราจร กระจกโค้งจราจร กระบองไฟจราจร กรวย
จราจร แผงกั้นจราจร แผงพลาสติกใส่นํ้า เสาล้มลุกจราจร เสื้อจราจร ยาง
ชะลอความเร็วรถ ราวเหล็กลูกฟูก ฯลฯ ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว3892 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562



เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นหรือพื้นที่ องค์การบริหารส่วน
ตําบลปอ (กสท.ปอ)

จํานวน 446,600 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นหรือพื้นที
องค์การบริหารส่วนตําบลปอ ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นดําเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2561 ข้อ 8 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตกลง
สมทบเงินเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพในอัตราร้อยละของเงินที่ได้รับจัด
สรรจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (๓) สมทบเงินไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 กรณีรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่รวมเงินอุด
หนุน  สูงกว่า 20 ล้านบาท และในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ซึ่ง ณ วันที่
เสนอร่างข้อบัญญัตินี้ยังไม่สิ้นปีงบประมาณ (31 กรกฎาคม 2562) จึงใช้
เกณฑ์รายได้ที่ไม่รวมเงินอุดหนุนของปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 จํานวน 36,606,313.51 บาท มาใช้เป็นเกณฑ์ในการจ่ายเงิน
สมทบ ดังนั้น อบต.ปอ ต้องสมทบเงินเข้ากองทุนฯไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 50 ของเงินที่ได้รับจัดสรรจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ซึ่ง
กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้แจ้งยอดการจัดสรรในปีงบ
ประมาณ 2563 มาแล้ว (หนังสือสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่ง
ชาติ เขต 1 เชียงใหม่ ที่ สปสช.5.31/ว.233 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 
2562)  จํานวนประชากรที่ใช้เป็นเกณ์การจัดสรร จํานวน 19,845 คน ๆ
 ละ 45 บาท เป็นเงิน 893,025 บาท ดังนั้น ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
อบต.ปอ ต้องสมทบเงินเข้ากองทุนฯ จํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
ของเงินจัดสรรจาก สปสช.จํานวน 893,025 บาท จึงเป็นเงิน
จํานวน 446,600 บาท 

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จํานวน 370,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น ตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2500 มาตรา 6 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2546 ข้อ 8 เงินที่สมทบให้คํานวณ
จากประมาณการรายรับตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีดัง
กล่าว (พ.ศ.2557) โดยไม่ต้องนํารายรับประเภทพันธบัตร เงินกู้ หรือเงิน
ที่มีผู้อุทิศให้และเงินอุดหนุนมารวมคํานวณ สําหรับองค์การบริหารส่วน
ตําบลให้คํานวณในอัตราร้อยละ 1 
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