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ส่วนที่ 1 
 
 

ค าแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
 
 
 
 

ของ 
เทศบาลต าบลริมปิง 

อ าเภอเมืองล าพูน  จังหวัดล าพนู 
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ค าแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
             ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลริมปิง 
     

           บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู๎บริหารท๎องถิ่นของเทศบาลต าบลริมปิง จะได๎เสนอรํางเทศบัญญัติงบประมาณรายจําย
ประจ าปีตํอสภาเทศบาลต าบลริมปิงอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู๎บริหารท๎องถิ่นเทศบาลต าบลริมปิง จึงขอชี้แจงให๎
ทํานประธานและสมาชิกทุกทํานได๎ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการด าเนินการ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังตํอไปนี้ 
 1. สถานะการคลัง 

  1.1 งบประมาณรายจํายทั่วไป 

                ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2564 องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นมีสถานะการเงิน 
ดังนี้ 

   1.1.1 เงินฝากธนาคาร จ านวน 36,150,126.31 บาท 
   1.1.2 เงินสะสม จ านวน 20,016,596.2 บาท 
   1.1.3 เงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 14,213,232.19 บาท 
   1.1.4 รายการกันเงินไว๎แบบกํอหนี้ผูกพันและยังไมํได๎เบิกจําย จ านวน 1 โครงการ รวม 169,000.00 บาท 
   1.1.5 รายการกันเงินไว๎โดยยังไมํได๎กํอหนี้ผูกพัน จ านวน 38 โครงการ รวม 3,238,673.00 บาท 
  1.2 เงินกู๎คงค๎าง จ านวน 4,837,443.19 บาท 
 2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
  2.1 รายรับจริง จ านวน 59,281,393.25 บาท ประกอบด๎วย 
   หมวดภาษีอากร จ านวน 311,498.50 บาท 

   หมวดคําธรรมเนียม คําปรับ และใบอนุญาต จ านวน 563,346.30 บาท 

   หมวดรายได๎จากทรัพย๑สิน จ านวน 396,081.69 บาท 

   หมวดรายได๎จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย๑ จ านวน 0.00 บาท 

   หมวดรายได๎เบ็ดเตล็ด จ านวน 45,740.00 บาท 

   หมวดรายได๎จากทุน จ านวน 2,240.00 บาท 

   หมวดภาษีจัดสรร จ านวน 29,644,886.76 บาท 

   หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จ านวน 28,317,600.00 บาท 
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  2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให๎โดยระบุวัตถุประสงค๑ จ านวน 25,713.00 บาท 
  2.3 รายจํายจริง จ านวน 51,136,645.14 บาท ประกอบด๎วย 
   งบกลาง จ านวน 18,172,479.41 บาท 
   งบบุคลากร จ านวน 15,043,790.25 บาท 
   งบด าเนินงาน จ านวน 14,673,933.40 บาท 
   งบลงทุน จ านวน 1,859,020.00 บาท 
   งบเงินอุดหนุน จ านวน 1,362,047.08 บาท 
   งบรายจํายอื่น จ านวน 25,375.00 บาท 
  2.4 รายจํายที่จํายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให๎โดยระบุวัตถุประสงค๑ จ านวน 25,713.00 บาท 
  2.5 มีการจํายเงินสะสมเพื่อด าเนินการตามอ านาจหน๎าที่ จ านวน 218,471.00 บาท 
  2.6 รายจํายที่จํายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 0.00 บาท 
  2.7 รายจํายที่จํายจากเงินกู๎ จ านวน 0.00 บาท 
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 ค าแถลงงบประมาณ   

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
เทศบาลต าบลริมปิง 

อ าเภอเมืองล าพูน  จังหวัดล าพูน 
    

1. รายรับ    

        

รายรับ 
รายรับจริง 
ปี  2563 

ประมาณการ 
ปี 2564 

ประมาณการ 
ปี 2565 

รายได้จัดเก็บเอง       

  หมวดภาษีอากร 311,498.50 640,000.00 330,000.00 

  หมวดคําธรรมเนียม คําปรับ และ
ใบอนุญาต 

563,346.30 488,500.00 529,400.00 

  หมวดรายได๎จากทรัพย๑สิน 396,081.69 370,000.00 400,000.00 

  หมวดรายได๎เบ็ดเตล็ด 45,740.00 71,500.00 50,600.00 

  หมวดรายได๎จากทุน 2,240.00 2,000.00 2,000.00 

  รวมรายได้จัดเก็บเอง 1,318,906.49 1,572,000.00 1,312,000.00 

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

  หมวดภาษีจัดสรร 29,644,886.76 29,278,000.00 29,688,000.00 

  รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

29,644,886.76 29,278,000.00 29,688,000.00 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

      

  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 28,317,600.00 30,950,000.00 30,000,000.00 

  รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

28,317,600.00 30,950,000.00 30,000,000.00 

รวม 59,281,393.25 61,800,000.00 61,000,000.00 
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ค าแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
เทศบาลต าบลริมปิง 

อ าเภอเมืองล าพูน  จังหวัดล าพูน 
 

2. รายจ่าย 

รายจ่าย 
รายจ่ายจริง 

ปี 2563 
ประมาณการ 

ปี 2564 
ประมาณการ 

ปี 2565 

จ่ายจากงบประมาณ       

  งบกลาง 18,172,479.41 20,184,000.00 21,251,000.00 

  งบบุคลากร 15,043,790.25 20,138,568.00 20,489,076.00 

  งบด าเนินงาน 14,673,933.40 17,650,232.00 14,121,434.00 

  งบลงทุน 1,859,020.00 2,295,200.00 3,456,490.00 

  งบเงินอุดหนุน 1,362,047.08 1,502,000.00 1,652,000.00 

  งบรายจํายอื่น 25,375.00 30,000.00 30,000.00 

รวมจ่ายจากงบประมาณ 51,136,645.14 61,800,000.00 61,000,000.00 
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ส่วนที่ 2 

เทศบัญญัติ 
 

 
 

เรื่อง 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 
 
 
 

ของ 

เทศบาลต าบลริมปิง 
อ าเภอเมืองล าพูน  จังหวัดล าพูน 
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บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบรํางเทศบัญญัติ งบประมาณรายจําย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลต าบลริมปิง 
อ าเภอเมืองล าพูน  จังหวัดล าพูน 

        

      ด้าน รวม 
ด้านบริหารทั่วไป   

  แผนงานบริหารงานทั่วไป 16,609,492 

  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,563,620 

ด้านบริการชุมชนและสังคม   

  แผนงานการศึกษา 5,116,656 

  แผนงานสาธารณสุข 4,042,730 

  แผนงานสังคมสงเคราะห๑ 1,666,240 

  แผนงานเคหะและชุมชน 1,300,000 

  แผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน 684,400 

  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 923,000 

ด้านการเศรษฐกิจ   

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 7,665,862 

  แผนงานการเกษตร 177,000 

ด้านการด าเนนิงานอ่ืน   

  แผนงานงบกลาง 21,251,000 

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น 61,000,000 
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 
เทศบาลต าบลริมปิง 

อ าเภอเมืองล าพูน  จังหวัดล าพูน 
 
แผนงานงบกลาง 
           งาน 

งบกลาง รวม  งบ   
     
       
 งบกลาง 21,251,000 21,251,000 
     งบกลาง 21,251,000 21,251,000 
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แผนงานบริหารงานทั่วไป 

                     งาน 
งานบริหารทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ งานบริหารงานคลัง 

งานควบคุมภายในและการ
ตรวจสอบภายใน 

รวม งบ   
    

      

งบบุคลากร 7,003,800 1,701,600 3,289,380 355,320 12,350,100 

    เงินเดือน (ฝุายการเมือง) 2,848,320 0 0 0 2,848,320 

    เงินเดือน (ฝุายประจ า) 4,155,480 1,701,600 3,289,380 355,320 9,501,780 

งบด าเนินงาน 2,574,700 611,692 1,020,000 0 4,206,392 

    คําตอบแทน 203,000 85,000 355,000 0 643,000 

    คําใช๎สอย 1,060,000 381,692 570,000 0 2,011,692 

    คําวัสดุ 590,000 140,000 95,000 0 825,000 

    คําสาธารณูปโภค 721,700 5,000 0 0 726,700 

งบเงินอุดหนุน 23,000 0 0 0 23,000 

    เงินอุดหนุน 23,000 0 0 0 23,000 

งบรายจ่ายอ่ืน 30,000 0 0 0 30,000 

    รายจํายอื่น 30,000 0 0 0 30,000 
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

             งาน 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานจราจร รวม งบ   

    
      

งบบุคลากร 337,620 0 337,620 

    เงินเดือน (ฝุายประจ า) 337,620 0 337,620 

งบด าเนินงาน 1,181,000 45,000 1,226,000 

    คําตอบแทน 35,000 0 35,000 

    คําใช๎สอย 1,036,000 15,000 1,051,000 

    คําวัสดุ 110,000 30,000 140,000 
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แผนงานการศึกษา 
               งาน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

การศึกษา 
งานระดับก่อนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา 
งานศึกษาไม่ก าหนดระดับ รวม งบ   

    
      

งบบุคลากร 924,840 1,296,816 0 2,221,656 

    เงินเดือน (ฝุายประจ า) 924,840 1,296,816 0 2,221,656 

งบด าเนินงาน 487,000 1,103,000 55,000 1,645,000 

    คําตอบแทน 104,000 0 0 104,000 

    คําใช๎สอย 268,000 385,000 55,000 708,000 

    คําวัสดุ 115,000 685,000 0 800,000 

    คําสาธารณูปโภค 0 33,000 0 33,000 

งบลงทุน 0 50,000 0 50,000 

    คําครุภัณฑ๑ 0 50,000 0 50,000 

งบเงินอุดหนุน 0 1,200,000 0 1,200,000 

    เงินอุดหนุน 0 1,200,000 0 1,200,000 
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แผนงานสาธารณสุข 

               งาน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข 

งานโรงพยาบาล 
งานบริการสาธารณสุขและงาน

สาธารณสุขอื่น 
รวม งบ   

    
      

งบบุคลากร 1,765,200 0 229,920 1,995,120 

    เงินเดือน (ฝุายประจ า) 1,765,200 0 229,920 1,995,120 

งบด าเนินงาน 1,460,200 0 367,410 1,827,610 

    คําตอบแทน 147,000 0 0 147,000 

    คําใช๎สอย 1,126,200 0 367,410 1,493,610 

    คําวัสดุ 187,000 0 0 187,000 

งบเงินอุดหนุน 0 20,000 200,000 220,000 

    เงินอุดหนุน 0 20,000 200,000 220,000 
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แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

             งาน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคม
สงเคราะห ์

งานสวัสดิการสังคมและสังคม
สงเคราะห ์

รวม งบ   
    

      

งบบุคลากร 477,600 480,240 957,840 

    เงินเดือน (ฝุายประจ า) 477,600 480,240 957,840 

งบด าเนินงาน 164,000 525,900 689,900 

    คําตอบแทน 87,000 47,000 134,000 

    คําใช๎สอย 25,000 478,900 503,900 

    คําวัสดุ 52,000 0 52,000 

งบลงทุน 5,900 12,600 18,500 

    คําครุภัณฑ๑ 5,900 12,600 18,500 
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แผนงานเคหะและชุมชน 
             งาน 

งานไฟฟ้าและประปา งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม งบ   
    

      

งบด าเนินงาน 0 1,120,000 1,120,000 

    คําใช๎สอย 0 620,000 620,000 

    คําวัสดุ 0 500,000 500,000 

งบลงทุน 0 80,000 80,000 

    คําครุภัณฑ๑ 0 80,000 80,000 

งบเงินอุดหนุน 100,000 0 100,000 

    เงินอุดหนุน 100,000 0 100,000 

 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

             งาน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

งานส่งเสริมและสนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน 

รวม งบ   
    

      

งบบุคลากร 389,400 0 389,400 

    เงินเดือน (ฝุายประจ า) 389,400 0 389,400 

งบด าเนินงาน 50,000 245,000 295,000 

    คําตอบแทน 15,000 0 15,000 

    คําใช๎สอย 35,000 245,000 280,000 
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

             งาน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
และการโยธา 

งานก่อสร้าง รวม งบ   
    

      

งบบุคลากร 1,867,860 369,480 2,237,340 

    เงินเดือน (ฝุายประจ า) 1,867,860 369,480 2,237,340 

งบด าเนินงาน 2,170,532 0 2,170,532 

    คําตอบแทน 194,400 0 194,400 

    คําใช๎สอย 1,456,132 0 1,456,132 

    คําวัสดุ 420,000 0 420,000 

    คําสาธารณูปโภค 100,000 0 100,000 

งบลงทุน 24,990 3,233,000 3,257,990 

    คําครุภัณฑ๑ 24,990 0 24,990 

    คําท่ีดินและสิ่งกํอสร๎าง 0 3,233,000 3,233,000 
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แผนงานการเกษตร 
             งาน 

งานส่งเสริมการเกษตร 
งานสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

รวม งบ   
    

      

งบด าเนินงาน 70,000 95,000 165,000 

    คําใช๎สอย 50,000 95,000 145,000 

    คําวัสดุ 20,000 0 20,000 

งบเงินอุดหนุน 12,000 0 12,000 

    เงินอุดหนุน 12,000 0 12,000 
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เทศบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เทศบาลต าบลริมปิง 
อ าเภอเมืองล าพูน  จังหวัดล าพูน 

                       โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจํายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  อาศัยอ านาจตามความใน
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก๎ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562  มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว๎
โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลต าบลริมปิง และโดยเห็นชอบของของสภาเทศบาลต าบลริมปิงและโดยความ
เห็นชอบของนายอ าเภอเมืองล าพูน ปฏิบัติราชการแทนผู๎วําราชการจังหวัดล าพูน ดังตํอไปนี้ 

 
ข๎อ 1 เทศบัญญัติ นี้เรียกวํา เทศบัญญัติงบประมาณรายจํายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
ข๎อ 2 เทศบัญญัติ นี้ให๎ใช๎บังคับตั้งแตํวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เป็นต๎นไป 

 
ข๎อ 3 งบประมาณรายจํายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น 61,000,000 บาท 

 
ข๎อ 4 งบประมาณรายจํายทั่วไป จํายจากรายได๎จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น 61,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได๎ดังนี้ 

แผนงาน ยอดรวม 
ด้านบริหารทั่วไป   

  แผนงานบริหารงานทั่วไป 16,609,492 

  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,563,620 

ด้านบริการชุมชนและสังคม   

  แผนงานการศึกษา 5,116,656 

  แผนงานสาธารณสุข 4,042,730 

  แผนงานสังคมสงเคราะห๑ 1,666,240 

  แผนงานเคหะและชุมชน 1,300,000 

  แผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน 684,400 

  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 923,000 

ด้านการเศรษฐกิจ   

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 7,665,862 

  แผนงานการเกษตร 177,000 

ด้านการด าเนนิงานอ่ืน   

  แผนงานงบกลาง 21,251,000 

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น 61,000,000 
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ข๎อ 5 งบประมาณรายจํายเฉพาะการ จํายจากรายได๎ เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้  
        งบ ยอดรวม 

รวมรายจ่าย 0 
        

 

ข๎อ 6 ให๎นายกเทศมนตรีต าบลริมปิง ปฏิบัติการเบิกจํายเงินงบประมาณท่ีได๎รับอนุมัติให๎เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยวิธีการงบประมาณขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการรับเงิน การเบิกจํายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน
ขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

         ข๎อ 7 ให๎นายกเทศมนตรีต าบลริมปิง  มีหน๎าที่รักษาการให๎เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ 
    
  ประกาศ ณ วันที่ ...................................................................... 
   

 
   

 
   (ลงนาม).................................................. 

   
(นายเอนก    มหาเกียรติคุณ) 

   
ต าแหนํง นายกเทศมนตรีต าบลริมปิง 

เห็นชอบ 
 

    

    
       (ลงนาม).................................................. 

 
(นายโยธิน  ประสงค๑ความดี) 

 
ต าแหนํง นายอ าเภอเมืองล าพูน  ปฏิบัติราชการแทน  

ผู๎วําราชการจังหวัดล าพูน  
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รายงานประมาณการรายรับ 

ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2565 
เทศบาลต าบลริมปงิ 

อ าเภอเมืองล าพูน  จังหวัดล าพูน 
  รายรับจริง ประมาณการ 

  ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565 

หมวดภาษีอากร             

     ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 701,540.50 0.00 0.00 0.00 % 0.00 

     ภาษีบ ารุงท๎องท่ี 247,255.56 138.70 0.00 0.00 % 0.00 

     ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร๎าง 0.00 136,648.80 500,000.00 -70.00 % 150,000.00 

     ภาษีปูาย 172,985.00 174,711.00 140,000.00 28.57 % 180,000.00 

รวมหมวดภาษีอากร 1,121,781.06 311,498.50 640,000.00     330,000.00 

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต             

     คําธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา 2,560.80 2,415.30 2,800.00 0.00 % 2,800.00 

     คําธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน 0.00 0.00 400.00 0.00 % 400.00 

     คําธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 394,100.00 439,300.00 390,000.00 15.38 % 450,000.00 

     คําธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ๎งสถานท่ีจ าหนํายอาหารหรือสะสมอาหาร 0.00 0.00 0.00 100.00 % 5,000.00 

     คําธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร 2,910.00 1,850.00 3,000.00 -33.33 % 2,000.00 

     คําธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 0.00 0.00 0.00 100.00 % 4,400.00 

     คําธรรมเนียมค าขอรับใบอนุญาตเป็นผู๎รับจ๎างให๎บริการ 800.00 300.00 1,000.00 -100.00 % 0.00 

     คําธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย๑ 1,210.00 1,340.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00 

     คําธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ ามันเชื้อเพลิง 0.00 0.00 0.00 100.00 % 1,800.00 

     คําธรรมเนียมอื่น ๆ 4,184.00 2,918.00 4,000.00 -100.00 % 0.00 

     คําปรับผู๎กระท าผิดกฎหมายจราจรทางบก 7,000.00 3,800.00 4,000.00 0.00 % 4,000.00 
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     คําปรับผู๎กระท าผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร๎อยของ
บ๎านเมือง 

100.00 0.00 100.00 0.00 % 100.00 

     คําปรับผู๎กระท าผิดกฎหมายและข๎อบังคับท๎องถิ่น 0.00 0.00 100.00 0.00 % 100.00 

     คําปรับการผิดสัญญา 63,702.00 52,094.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00 

     คําใบอนุญาตประกอบการค๎าส าหรับกิจการท่ีเป็นอันตรายตํอสุขภาพ 53,500.00 42,300.00 55,000.00 -18.18 % 45,000.00 

     คําใบอนุญาตจัดตั้งสถานท่ีจ าหนํายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหารในครัว หรือพื้นท่ีใด 
ซ่ึงมีพื้นท่ีเกิน 200 ตารางเมตร 

15,000.00 9,650.00 16,000.00 -93.75 % 1,000.00 

     คําใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน 0.00 0.00 0.00 100.00 % 4,000.00 

     คําใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 6,075.00 6,879.00 5,000.00 -66.00 % 1,700.00 

     คําใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช๎เครื่องขยายเสียง 120.00 0.00 100.00 0.00 % 100.00 

     คําใบอนุญาตอื่น ๆ 0.00 500.00 0.00 0.00 % 0.00 

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 551,261.80 563,346.30 488,500.00     529,400.00 

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน             

     ดอกเบี้ย 374,341.32 396,081.69 370,000.00 8.11 % 400,000.00 

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 374,341.32 396,081.69 370,000.00     400,000.00 

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด             

     คําขายเอกสารการจัดซ้ือจัดจ๎าง 0.00 0.00 6,000.00 -91.67 % 500.00 

     คํารับรองส าเนาและถํายเอกสาร 123.00 0.00 500.00 -80.00 % 100.00 

     รายได๎เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 62,150.00 45,740.00 65,000.00 -23.08 % 50,000.00 

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 62,273.00 45,740.00 71,500.00     50,600.00 

หมวดรายได้จากทุน             

     คําขายทอดตลาดทรัพย๑สิน 2,772.00 2,240.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00 

รวมหมวดรายได้จากทุน 2,772.00 2,240.00 2,000.00     2,000.00 

หมวดภาษีจัดสรร             

     ภาษีรถยนต๑ 576,726.64 582,174.47 600,000.00 0.00 % 600,000.00 
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     ภาษีมูลคําเพิ่มตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ 18,885,513.47 17,545,526.03 17,900,000.00 -1.68 % 17,600,000.00 

     ภาษีมูลคําเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได๎ฯ 3,191,493.52 3,121,661.73 3,300,000.00 -3.03 % 3,200,000.00 

     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 122,879.92 167,175.21 150,000.00 5.33 % 158,000.00 

     ภาษีสรรพสามิต 5,988,646.08 5,190,620.71 4,878,000.00 2.50 % 5,000,000.00 

     คําภาคหลวงแรํ 86,691.21 78,527.47 100,000.00 -20.00 % 80,000.00 

     คําภาคหลวงปิโตรเลียม 52,759.29 46,143.14 50,000.00 0.00 % 50,000.00 

     คําธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายท่ีดิน 2,278,847.00 2,913,058.00 2,300,000.00 30.43 % 3,000,000.00 

รวมหมวดภาษีจัดสรร 31,183,557.13 29,644,886.76 29,278,000.00     29,688,000.00 

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป             

     เงินอุดหนุนท่ัวไป 27,112,326.00 28,317,600.00 30,950,000.00 -3.07 % 30,000,000.00 

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 27,112,326.00 28,317,600.00 30,950,000.00     30,000,000.00 

รวมทุกหมวด 60,408,312.31 59,281,393.25 61,800,000.00     61,000,000.00 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 

เทศบาลต าบลริมปิง 
อ าเภอเมืองล าพูน  จังหวัดล าพูน 

        
ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น  61,000,000   บาท  แยกเป็น 

  
รายได้จัดเก็บเอง 

 
หมวดภาษีอากร รวม 330,000 บาท 

  
ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร๎าง จ านวน 150,000 บาท 

    ประมาณการใกล๎เคียงกับปีงบประมาณที่ผํานมา   

  
ภาษีปูาย จ านวน 180,000 บาท 

    ประมาณการใกล๎เคียงกับปีงบประมาณที่ผํานมา   

 
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 529,400 บาท 

  
คําธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา จ านวน 2,800 บาท 

    ประมาณการใกล๎เคียงกับปีงบประมาณที่ผํานมา   

  
คําธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญาตการพนัน จ านวน 400 บาท 

    ประมาณการใกล๎เคียงกับปีงบประมาณที่ผํานมา   

  
คําธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จ านวน 450,000 บาท 

    ประมาณการใกล๎เคียงกับปีงบประมาณที่ผํานมา   

  
คําธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ๎งสถานที่
จ าหนํายอาหารหรือสะสมอาหาร 

จ านวน 5,000 บาท 

    ประมาณการใกล๎เคียงกับปีงบประมาณที่ผํานมา   

  
คําธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียนราษฎร จ านวน 2,000 บาท 

    ประมาณการใกล๎เคียงกับปีงบประมาณที่ผํานมา   

  
คําธรรมเนียมเก่ียวกับการควบคุมอาคาร จ านวน 4,400 บาท 

    ประมาณการใกล๎เคียงกับปีงบประมาณที่ผํานมา   

  
คําธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียนพาณิชย๑ จ านวน 2,000 บาท 

    ประมาณการใกล๎เคียงกับปีงบประมาณที่ผํานมา   

  
คําธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ ามันเชื้อเพลิง จ านวน 1,800 บาท 

    
ประมาณการใกล๎เคียงกับปีงบประมาณที่ผํานมา 
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คําปรับผู๎กระท าผิดกฎหมายจราจรทางบก จ านวน 4,000 บาท 

    ประมาณการใกล๎เคียงกับปีงบประมาณที่ผํานมา   

  
คําปรับผู๎กระท าผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความ
เป็นระเบียบเรียบร๎อยของบ๎านเมือง 

จ านวน 100 บาท 

    ประมาณการใกล๎เคียงกับปีงบประมาณที่ผํานมา   

  
คําปรับผู๎กระท าผิดกฎหมายและข๎อบังคับท๎องถิ่น จ านวน 100 บาท 

    ประมาณการใกล๎เคียงกับปีงบประมาณที่ผํานมา   

  
คําปรับการผิดสัญญา จ านวน 5,000 บาท 

    ประมาณการใกล๎เคียงกับปีงบประมาณที่ผํานมา   

  
คําใบอนุญาตประกอบการค๎าส าหรับกิจการที่เป็นอันตราย
ตํอสุขภาพ 

จ านวน 45,000 บาท 

    ประมาณการใกล๎เคียงกับปีงบประมาณที่ผํานมา   

  
คําใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จ าหนํายอาหารหรือสถานที่สะสม
อาหารในครัว หรือพ้ืนที่ใด ซึ่งมีพ้ืนที่เกิน 200 ตารางเมตร 

จ านวน 1,000 บาท 

    ประมาณการใกล๎เคียงกับปีงบประมาณที่ผํานมา   

  
คําใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน จ านวน 4,000 บาท 

    ประมาณการใกล๎เคียงกับปีงบประมาณที่ผํานมา   

  
คําใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จ านวน 1,700 บาท 

    ประมาณการใกล๎เคียงกับปีงบประมาณที่ผํานมา   

  
คําใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช๎เครื่องขยายเสียง จ านวน 100 บาท 

    ประมาณการใกล๎เคียงกับปีงบประมาณที่ผํานมา   

 
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 400,000 บาท 

  
ดอกเบี้ย จ านวน 400,000 บาท 

    ประมาณการใกล๎เคียงกับปีงบประมาณที่ผํานมา   

 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 50,600 บาท 

  
คําขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ๎าง จ านวน 500 บาท 

    ประมาณการใกล๎เคียงกับปีงบประมาณที่ผํานมา   

  
คํารับรองส าเนาและถํายเอกสาร จ านวน 100 บาท 

    ประมาณการใกล๎เคียงกับปีงบประมาณที่ผํานมา   

  
รายได๎เบ็ดเตล็ดอ่ืน ๆ จ านวน 50,000 บาท 

    ประมาณการใกล๎เคียงกับปีงบประมาณที่ผํานมา   
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หมวดรายได้จากทุน รวม 2,000 บาท 

  
คําขายทอดตลาดทรัพย๑สิน จ านวน 2,000 บาท 

    ประมาณการใกล๎เคียงกับปีงบประมาณที่ผํานมา   

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
หมวดภาษีจัดสรร รวม 29,688,000 บาท 

  
ภาษีรถยนต๑ จ านวน 600,000 บาท 

    ประมาณการใกล๎เคียงกับปีงบประมาณที่ผํานมา   

  
ภาษีมูลคําเพ่ิมตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ จ านวน 17,600,000 บาท 

    ประมาณการใกล๎เคียงกับปีงบประมาณที่ผํานมา   

  
ภาษีมูลคําเพ่ิมตาม พ.ร.บ. จดัสรรรายได๎ฯ จ านวน 3,200,000 บาท 

    ประมาณการใกล๎เคียงกับปีงบประมาณที่ผํานมา   

  
ภาษีธุรกิจเฉพาะ จ านวน 158,000 บาท 

    ประมาณการใกล๎เคียงกับปีงบประมาณที่ผํานมา   

  
ภาษีสรรพสามิต จ านวน 5,000,000 บาท 

    ประมาณการใกล๎เคียงกับปีงบประมาณที่ผํานมา   

  
คําภาคหลวงแรํ จ านวน 80,000 บาท 

    ประมาณการใกล๎เคียงกับปีงบประมาณที่ผํานมา   

  
คําภาคหลวงปิโตรเลียม จ านวน 50,000 บาท 

    ประมาณการใกล๎เคียงกับปีงบประมาณที่ผํานมา   

  
คําธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน 

จ านวน 3,000,000 บาท 

    ประมาณการใกล๎เคียงกับปีงบประมาณที่ผํานมา   

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 30,000,000 บาท 

  
เงินอุดหนุนทั่วไป จ านวน 30,000,000 บาท 

    
ประมาณการใกล๎เคียงกับยอดวงเงินที่ได๎รับจัดสรรใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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รายงานประมาณการรายจ่าย 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 
เทศบาลต าบลริมปงิ 

อ าเภอเมืองล าพูน  จังหวัดล าพูน 
  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

  ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565 

แผนงานงบกลาง             

งบกลาง             

  งบกลาง             

  งบกลาง             

    คําช าระหน้ีเงินกู๎ 2,202,566.17 726,074.43 760,000 2.24 % 777,000 

    คําช าระดอกเบี้ย 223,419.06 166,905.53 170,000 -38.82 % 104,000 

    เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 30,612 28,373 63,200 -20.89 % 50,000 

    เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 1,278 1,273 5,000 0 % 5,000 

    เบี้ยยังชีพผู๎สูงอายุ 11,289,400 11,791,400 12,950,000 5.22 % 13,626,000 

    เบี้ยยังชีพความพิการ 3,515,200 3,630,400 3,950,000 11.8 % 4,416,000 

    เบี้ยยังชีพผู๎ปุวยเอดส๑ 222,000 232,000 234,000 -2.56 % 228,000 

    เงินส ารองจําย 199,968 199,557.03 200,000 -22.5 % 155,000 

    รายจํายตามข๎อผูกพัน             

      เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข๎าราชการสํวนท๎องถิ่น (ก.บ.ท.) 0 0 0 100 % 930,000 

      เงินบ าเหน็จลูกจ๎างประจ า 0 0 0 100 % 320,000 

      คําใช๎จํายเกี่ยวกับการจราจร 0 0 20,000 -100 % 0 

      คําบ ารุงสันนิบาตแหํงประเทศไทย 51,862.27 54,496.42 60,000 16.67 % 70,000 

      เงินสบทบกองทุนสวัสดิการสังคมต าบลริมปิง 350,000 350,000 300,000 0 % 300,000 
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      เงินสบทบกองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลริมปิง 375,000 375,000 375,000 -28 % 270,000 

    เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข๎าราชการสํวนท๎องถิ่น (กบท.) 617,000 617,000 925,500 -100 % 0 

    เงินบ าเหน็จลูกจ๎างประจ า 0 0 881,940 -100 % 0 

รวมงบกลาง 19,078,305.5 18,172,479.41 20,894,640     21,251,000 

รวมงบกลาง 19,078,305.5 18,172,479.41 20,894,640     21,251,000 

รวมงบกลาง 19,078,305.5 18,172,479.41 20,894,640     21,251,000 

รวมแผนงานงบกลาง 19,078,305.5 18,172,479.41 20,894,640     21,251,000 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป             

งานบริหารทั่วไป             

  งบบุคลากร             

  เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)             

    เงินเดือนนายก/รองนายกองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 725,760 725,760 575,760 26.05 % 725,760 

    คําตอบแทนประจ าต าแหนํงนายก/รองนายก 180,000 180,000 150,000 20 % 180,000 

    คําตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 180,000 180,000 141,000 27.66 % 180,000 

    
คําตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค๑การบริหารสํวน
ต าบล 

207,360 207,360 157,360 31.77 % 207,360 

    
คําตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค๑กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น 

1,363,680 1,313,280 1,225,200 26.93 % 1,555,200 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,656,800 2,606,400 2,249,320     2,848,320 

  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)             

    เงินเดือนข๎าราชการ หรือพนักงานสํวนท๎องถิ่น 2,283,240 2,395,899.03 2,731,710 4.44 % 2,853,120 

    เงินเพิ่มตําง ๆ ของข๎าราชการ หรือพนักงานสํวนท๎องถิ่น 0 0 84,780 -0.92 % 84,000 

    เงินประจ าต าแหนํง 246,000 238,596.77 147,000 10.2 % 162,000 

    คําจ๎างลูกจ๎างประจ า 689,760 729,540 395,860 -15.03 % 336,360 

    คําตอบแทนพนักงานจ๎าง 126,888 131,964 169,464 282.38 % 648,000 
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    เงินเพิ่มตําง ๆ ของพนักงานจ๎าง 24,000 24,000 44,176 62.98 % 72,000 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 3,369,888 3,519,999.8 3,572,990     4,155,480 

รวมงบบุคลากร 6,026,688 6,126,399.8 5,822,310     7,003,800 

  งบด าเนินงาน             

  ค่าตอบแทน             

    คําตอบแทนผู๎ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน๑แกํองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 5,600 5,150 330,000 -96.97 % 10,000 

    คําเบี้ยประชุม 89,812.5 69,062.5 100,000 -30 % 70,000 

    คําตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 20,000 -75 % 5,000 

    คําเชําบ๎าน 0 40,000 130,000 -16.92 % 108,000 

    เงินชํวยเหลือการศึกษาบุตร             

      เงินชํวยเหลือการศึกษาบุตรข๎าราชการ/พนักงาน/ลูกจ๎างประจ า 0 0 0 100 % 10,000 

รวมค่าตอบแทน 99,552.5 116,282.5 590,000     203,000 

  ค่าใช้สอย             

    รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซ่ึงบริการ             

      รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซ่ึงบริการ 1,970,651.6 1,843,166.13 2,177,200 -65.55 % 750,000 

    รายจํายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 73,780 68,470 100,000 -50 % 50,000 

    รายจํายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไมํเข๎าลักษณะรายจํายงบรายจํายอื่น ๆ             

      คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 126,744 105,778 115,800 -56.82 % 50,000 

      คําใช๎จํายในการเลือกตั้งผู๎บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลต าบลริมปิง 0 0 178,000 -100 % 0 

      คําใช๎จํายในงานราชพิธีตํางๆ 16,620 0 20,000 0 % 20,000 

      คําพวงมาลัย ชํอดอกไม๎ กระเช๎าดอกไม๎และพวงมาลา 3,000 0 0 100 % 5,000 

      คําลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 50,000 

      
โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ๎าสิริกิติ์ พระบรมราชนนีพันปีหลวง 
เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 

0 0 73,000 -79.45 % 15,000 
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โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ๎าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรม
ราชชนนีพันปีหลวง เน่ืองในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 12 สิงหาคม 
2563 

0 55,585 0 0 % 0 

      
โครงการพัฒนาศักยภาพผู๎บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ลูกจ๎างและ
พนักงานจ๎างของเทศบาลต าบลริมปิง 

57,100 71,900 80,000 -62.5 % 30,000 

      โครงการรักน้ า รักปุา รักษาแผํนดิน 0 0 10,000 -100 % 0 

      
โครงการวันคล๎ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ วันพํอแหํงชาติ 

0 0 0 100 % 10,000 

      
โครงการวันคล๎ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพํอแหํงชาติ 
พุทธศักราช 2562 

0 17,220 0 0 % 0 

      
โครงการวันคล๎ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ วันพํอแหํงชาติ 

0 0 21,000 -100 % 0 

      โครงการวันต๎นไม๎แหํงชาติ 0 0 5,000 0 % 5,000 

      โครงการวันท๎องถิ่นไทย 500 500 0 100 % 5,000 

      โครงการวันเทศบาล 15,000 0 0 100 % 10,000 

      โครงการวันปิยมหาราช 4,500 4,500 10,500 -100 % 0 

      โครงการวันปิยะมหาราช 0 0 0 100 % 5,000 

      โครงการสถานท่ีท างานนําอยูํ นําท างาน ด๎วยกิจกรรม 5 ส. 0 0 10,000 -50 % 5,000 

      
โครงการอนุรักษ๑พันธุกรรมพืช อันเน่ืองมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

0 0 15,000 -100 % 0 

      
โครงการอบรมให๎ความรู๎ด๎านกฎหมายแกํคณะผู๎บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล
ต าบลริมปิง 

0 0 10,000 0 % 10,000 

    คําบ ารุงรักษาและซํอมแซม 252,669.87 254,512.47 200,000 -80 % 40,000 

รวมค่าใช้สอย 2,520,565.47 2,421,631.6 3,025,500     1,060,000 

  ค่าวัสดุ             
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    วัสดุส านักงาน 127,234 141,069 120,000 -16.67 % 100,000 

    วัสดุไฟฟูาและวิทยุ 66,005 52,336 50,000 -60 % 20,000 

    วัสดุงานบ๎านงานครัว 52,686.2 60,181 70,000 -28.57 % 50,000 

    วัสดุกํอสร๎าง 66,934 50,376.29 122,000 -59.02 % 50,000 

    วัสดุยานพาหนะและขนสํง 12,240 40,200 30,000 0 % 30,000 

    วัสดุเชื้อเพลิงและหลํอลื่น 286,651.3 209,009.2 260,000 15.38 % 300,000 

    วัสดุวิทยาศาสตร๑หรือการแพทย๑ 8,837 5,530 6,704 -100 % 0 

    วัสดุการเกษตร 9,132.5 18,941 20,000 -100 % 0 

    วัสดุคอมพิวเตอร๑ 31,925 29,063 40,000 0 % 40,000 

รวมค่าวัสดุ 661,645 606,705.49 718,704     590,000 

  ค่าสาธารณูปโภค             

    คําไฟฟูา 542,712.04 519,132 543,000 -26.34 % 400,000 

    คําน้ าประปา คําน้ าบาดาล 7,815 15,050 17,000 17.65 % 20,000 

    คําบริการโทรศัพท๑ 50,228.47 48,561.93 60,000 -16.67 % 50,000 

    คําบริการไปรษณีย๑ 12,158 32,522 51,000 -41.18 % 30,000 

    คําบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 146,761.2 146,029.32 222,000 -0.14 % 221,700 

รวมค่าสาธารณูปโภค 759,674.71 761,295.25 893,000     721,700 

รวมงบด าเนินงาน 4,041,437.68 3,905,914.84 5,227,204     2,574,700 

  งบลงทุน             

  ค่าครุภัณฑ์             

    ครุภัณฑ๑ส านักงาน             

      เก๎าอี้ผู๎บริหาร 0 0 2,900 -100 % 0 

      เก๎าอี้ส านักงานเบาะหนัง ขาเหล็ก  0 0 1,500 -100 % 0 

      เคาน๑เตอร๑ 0 22,750 0 0 % 0 
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      โต๏ะท างาน 0 0 7,400 -100 % 0 

    ครุภัณฑ๑ไฟฟูาและวิทยุ             

      เครื่องขยายเสียง(แอมป์) 0 14,900 0 0 % 0 

    ครุภัณฑ๑งานบ๎านงานครัว             

      เครื่องท าน้ าเย็น - น้ าร๎อน 0 0 6,500 -100 % 0 

    ครุภัณฑ๑คอมพิวเตอร๑หรืออิเล็กทรอนิกส๑             

      เครื่องคอมพิวเตอร๑ส าหรับงานส านักงาน(จอขนาดไมํน๎อยกวํา 19 น้ิว) 0 0 34,000 -100 % 0 

      
เครื่องคอมพิวเตอร๑ส าหรับงานส านักงาน(จอขนาดไมํน๎อยกวํา 19 น้ิว) งานกิจการ
สภา 

0 0 17,000 -100 % 0 

      เครื่องพิมพ๑ชนิดเลเซอร๑หรือชนิด LED ขาวด า(18 หน๎า/นาที) 0 2,590 0 0 % 0 

      เครื่องพิมพ๑แบบฉีดหมึกพร๎อมติดตั้งถังหมึกพิมพ๑ (lnk Tank Printer) 0 0 8,600 -100 % 0 

      
เครื่องพิมพ๑แบบฉีดหมึกพร๎อมติดตั้งถังหมึกพิมพ๑ (lnk Tank Printer) งานกิจการ
สภา 

0 0 4,300 -100 % 0 

      เครื่องพิมพ๑แบบฉีดหมึกพร๎อมติดตั้งถังหมึกพิมพ๑(Ink Tank Printer) 0 8,600 0 0 % 0 

      เครื่องส ารองไฟฟูา ขนาด 800 VA 2,500 0 2,500 -100 % 0 

      อุปกรณ๑อํานบัตรแบบอเนกประสงค๑(Smart Card Reader) 700 3,450 0 0 % 0 

รวมค่าครุภัณฑ์ 3,200 52,290 84,700     0 

รวมงบลงทุน 3,200 52,290 84,700     0 

  งบเงินอุดหนุน             

  เงินอุดหนุน             

    เงินอุดหนุนองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น             

      
โครงการจัดต้ังศูนย๑ปฏิบัติการรํวมในการชํวยเหลือประชาชนขององค๑กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน 

0 17,000 17,000 -100 % 0 

    เงินอุดหนุนสํวนราชการ             

      โครงการปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติด 0 0 5,000 -100 % 0 
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อุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอเมือง ตามโครงการจัดตั้งศูนย๑ปฏิบัติการรํวมใน
การชํวยเหลือประชาชนขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น อ าเภอเมืองล าพูน 
จังหวัดล าพูน 

0 0 0 100 % 18,000 

      
อุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอเมืองล าพูน  ตามโครงการฝึกอบรมการให๎ความรู๎
ด๎านการอ านวยความเป็นธรรมให๎กับประชาชนในหมูํบ๎าน/ชุมชนในพื้นท่ีอ าเภอ
เมืองล าพูน ประจ าปี พ.ศ.2565 

0 0 0 100 % 5,000 

รวมเงินอุดหนุน 0 17,000 22,000     23,000 

รวมงบเงินอุดหนุน 0 17,000 22,000     23,000 

  งบรายจ่ายอื่น             

  รายจ่ายอื่น             

    รายจํายอื่น             

      
การประเมินความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตํอการให๎บริการของเทศบาลต าบล
ริมปิง 

24,875 25,375 30,000 0 % 30,000 

รวมรายจ่ายอื่น 24,875 25,375 30,000     30,000 

รวมงบรายจ่ายอื่น 24,875 25,375 30,000     30,000 

รวมงานบริหารทั่วไป 10,096,200.68 10,126,979.64 11,186,214     9,631,500 

งานวางแผนสถิติและวิชาการ             

  งบบุคลากร             

  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)             

    เงินเดือนข๎าราชการ หรือพนักงานสํวนท๎องถิ่น 1,066,440 1,132,980 1,543,650 -21.38 % 1,213,560 

    เงินเพิ่มตําง ๆ ของข๎าราชการ หรือพนักงานสํวนท๎องถิ่น 54,000 40,500 0 0 % 0 

    เงินประจ าต าแหนํง 42,000 46,500 60,000 0 % 60,000 

    คําจ๎างลูกจ๎างประจ า 260,280 273,480 293,400 4.99 % 308,040 

    คําตอบแทนพนักงานจ๎าง 0 0 26,400 309.09 % 108,000 

    เงินเพิ่มตําง ๆ ของพนักงานจ๎าง 0 0 7,000 71.43 % 12,000 
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รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,422,720 1,493,460 1,930,450     1,701,600 

รวมงบบุคลากร 1,422,720 1,493,460 1,930,450     1,701,600 

  งบด าเนินงาน             

  ค่าตอบแทน             

    คําตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 1,160 0 10,000 -50 % 5,000 

    คําเชําบ๎าน 0 10,000 60,000 0 % 60,000 

    เงินชํวยเหลือการศึกษาบุตร             

      เงินชํวยเหลือการศึกษาบุตรข๎าราชการ/พนักงาน/ลูกจ๎างประจ า 0 0 0 100 % 20,000 

รวมค่าตอบแทน 17,660 23,600 90,000     85,000 

  ค่าใช้สอย             

    รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซ่ึงบริการ             

      รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซ่ึงบริการ 406,342.3 401,164.09 453,632 -52.23 % 216,692 

    รายจํายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 0 100 % 5,000 

    รายจํายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไมํเข๎าลักษณะรายจํายงบรายจํายอื่น ๆ             

      คําใช๎จํายในการจัดประชุมราชการขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 0 0 5,000 -100 % 0 

      คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 23,268 59,292 30,000 -33.33 % 20,000 

      คําลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 45,000 

      โครงการเทศกาลล าไยไทย ล าไยล าพูน 0 0 25,000 -100 % 0 

      โครงการปรับปรุงศูนย๑ข๎อมูลขําวสารเทศบาลต าบลริมปิง 0 0 5,000 -100 % 0 

      โครงการยกยํองเชิดชูเกียรติผู๎ท าความดีมีความซ่ือสัตย๑สุจริต 0 4,900 5,000 -100 % 0 

      โครงการสร๎างความเข๎มแข็งเครือขํายยุติธรรมชุมชนต าบลริมปิง 5,000 0 5,000 -100 % 0 

      
โครงการสร๎างจิตส านึกและคํานิยมความซ่ือสัตย๑สุจริต คุณธรรมจริยธรรมเพื่อ
ปูองกันการทุจริต 

0 9,340 10,000 -100 % 0 

      
โครงการเสริมสร๎างศักยภาพการจัดท าแผนพัฒนาหมํูบ๎านเพื่อการขับเคลื่อนแผน
แบบบูรณาการ 

58,925 38,670 50,000 0 % 50,000 
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      โครงการเสริมสร๎างศักยภาพคณะกรรมการแผนพัฒนาเทศบาลต าบลริมปิง 0 0 5,000 0 % 5,000 

      
โครงการอบรมให๎ความรู๎เรื่องพระราชบัญญัติข๎อมูลขําวสารของทางราชการ และ
กฎหมายท๎องถิ่น 

6,200 0 5,000 -100 % 0 

      โครงการอาสาสมัครปูองกันการทุจริตต าบลริมปิง (อส.ปปช.) 2,200 0 5,000 -100 % 0 

    คําบ ารุงรักษาและซํอมแซม 17,600 10,300 50,000 -20 % 40,000 

รวมค่าใช้สอย 519,535.3 523,666.09 653,632     381,692 

  ค่าวัสดุ             

    วัสดุส านักงาน 41,470 49,242 50,000 -20 % 40,000 

    วัสดุไฟฟูาและวิทยุ 79,600 53,513 72,000 -44.44 % 40,000 

    วัสดุกํอสร๎าง 1,300 4,591.07 5,000 0 % 5,000 

    วัสดุยานพาหนะและขนสํง 0 0 10,000 0 % 10,000 

    วัสดุเชื้อเพลิงและหลํอลื่น 18,414.2 15,520.9 30,000 0 % 30,000 

    วัสดุโฆษณาและเผยแพรํ 1,695 1,074 5,000 0 % 5,000 

    วัสดุเครื่องแตํงกาย 0 0 3,000 -100 % 0 

    วัสดุคอมพิวเตอร๑ 6,920 6,980 20,000 -50 % 10,000 

รวมค่าวัสดุ 149,399.2 130,920.97 195,000     140,000 

  ค่าสาธารณูปโภค             

    คําบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 5,000 5,000 5,000 0 % 5,000 

รวมค่าสาธารณูปโภค 5,000 5,000 5,000     5,000 

รวมงบด าเนินงาน 691,594.5 683,187.06 943,632     611,692 

  งบลงทุน             

  ค่าครุภัณฑ์             

    ครุภัณฑ๑ส านักงาน             

      เก๎าอี้ผู๎บริหาร 0 2,900 0 0 % 0 
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      เก๎าอี้ระดับผู๎บริหารหลังพิงสูง 0 0 3,300 -100 % 0 

      เก๎าอี้ส านักงานเบาะหนัง ขาเหล็ก โช๏คแก๏ส 0 3,000 0 0 % 0 

      ตู๎เหล็ก แบบ 2 บาน 0 5,500 0 0 % 0 

      โต๏ะท างานไม๎ ระดับ 3-6  0 3,900 0 0 % 0 

    ครุภัณฑ๑ไฟฟูาและวิทยุ             

      เครื่องขยายเสียง 19,500 0 0 0 % 0 

      เครื่องขยายเสียง(แอมส๑)ขนาด 1,000 W 0 17,000 0 0 % 0 

      เครื่องขยายเสียง(แอมส๑)ขนาด 550 W 0 15,000 0 0 % 0 

    ครุภัณฑ๑โฆษณาและเผยแพรํ             

      กล๎องถํายภาพ ระบบดิจิตอล 0 30,000 0 0 % 0 

      กล๎องส าหรับการประชุมทางไกลผํานจอภาพแบบ conference 0 0 41,900 -100 % 0 

      โดรน  0 0 34,500 -100 % 0 

      ล าโพงภาคสนาม (ชนิดมีล๎อลาก)  0 0 18,600 -100 % 0 

    ครุภัณฑ๑คอมพิวเตอร๑หรืออิเล็กทรอนิกส๑             

      เครื่องคอมพิวเตอร๑ ส าหรับงานส านักงาน 0 17,000 17,000 -100 % 0 

      เครื่องคอมพิวเตอร๑ ส าหรับงานส านักงาน(จอแสดงภาพขนาดไมํน๎อยกวํา 19 น้ิว) 0 0 17,000 -100 % 0 

      เครื่องคอมพิวเตอร๑โน็ตบุ๏ก 0 22,000 0 0 % 0 

      เครื่องพิมพ๑แบบฉีดหมึกพร๎อมติดตั้งถังหมึกพิมพ๑ (Ink Tank Printer) 0 0 4,300 -100 % 0 

      เครื่องพิมพ๑เลเซอร๑หรือ LED ขาวด า ชนิด Network แบบท่ี 1 0 8,900 0 0 % 0 

      เครื่องส ารองไฟ ขนาด 800 VA 0 0 5,000 -100 % 0 

รวมค่าครุภัณฑ์ 19,500 125,200 141,600     0 

รวมงบลงทุน 19,500 125,200 141,600     0 

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 2,133,814.5 2,301,847.06 3,015,682     2,313,292 

งานบริหารงานคลัง             
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  งบบุคลากร             

  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)             

    เงินเดือนข๎าราชการ หรือพนักงานสํวนท๎องถิ่น 1,695,420 1,794,471.06 2,812,800 2.42 % 2,880,960 

    เงินเพิ่มตําง ๆ ของข๎าราชการ หรือพนักงานสํวนท๎องถิ่น 0 17,693 16,780 -96.07 % 660 

    เงินประจ าต าแหนํง 42,000 51,000 78,000 0 % 78,000 

    คําจ๎างลูกจ๎างประจ า 460,440 484,680 522,600 -36.9 % 329,760 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 2,197,860 2,347,844.06 3,430,180     3,289,380 

รวมงบบุคลากร 2,197,860 2,347,844.06 3,430,180     3,289,380 

  งบด าเนินงาน             

  ค่าตอบแทน             

    คําตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 33,020 20,300 52,000 -61.54 % 20,000 

    คําเชําบ๎าน 0 26,064.52 180,000 41.67 % 255,000 

    เงินชํวยเหลือการศึกษาบุตร             

      เงินชํวยเหลือการศึกษาบุตรข๎าราชการ/พนักงาน/ลูกจ๎างประจ า 0 0 0 100 % 80,000 

รวมค่าตอบแทน 60,220 76,264.52 342,000     355,000 

  ค่าใช้สอย             

    รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซ่ึงบริการ             

      รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซ่ึงบริการ 617,026.4 705,527.4 850,000 -47.06 % 450,000 

    รายจํายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไมํเข๎าลักษณะรายจํายงบรายจํายอื่น ๆ             

      คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 74,200 16,546 100,000 -60 % 40,000 

      คําลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 50,000 

      โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได๎ ประจ าปี 2565 0 0 0 100 % 10,000 

      
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได๎ด๎วยการปรับปรุงระบบและ
ฐานข๎อมูลแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย๑สิน เพื่อเตรียมความพร๎อมรองรับการ

349,073 0 0 0 % 0 
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จัดเก็บภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร๎าง ประจ าปีงบประมาณ 2561 - 2562 

      
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได๎ด๎วยการปรับปรุงระบบและ
ฐานข๎อมูลแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย๑สินเพื่อเตรียมความพร๎อมรองรับการ
จัดเก็บภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร๎าง 

0 0 300,000 -100 % 0 

      
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได๎ด๎วยการปรับปรุงระบบและ
ฐานข๎อมูลแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย๑สินเพื่อเตรียมความพร๎อมรองรับการ
จัดเก็บภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร๎าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

0 148,305 0 0 % 0 

      โครงการสร๎างความเข๎มแข็งในการปูองกันการทุจริต คณะกรรมการจัดซ้ือจัดจ๎าง 0 0 5,000 -100 % 0 

    คําบ ารุงรักษาและซํอมแซม 24,190 20,980 38,000 -47.37 % 20,000 

รวมค่าใช้สอย 1,064,489.4 891,358.4 1,293,000     570,000 

  ค่าวัสดุ             

    วัสดุส านักงาน 59,920.01 34,773.7 60,000 -33.33 % 40,000 

    วัสดุยานพาหนะและขนสํง 0 0 2,000 0 % 2,000 

    วัสดุเชื้อเพลิงและหลํอลื่น 2,140.2 2,233.8 3,000 0 % 3,000 

    วัสดุคอมพิวเตอร๑ 48,970 49,520 70,000 -28.57 % 50,000 

รวมค่าวัสดุ 111,030.21 86,527.5 135,000     95,000 

รวมงบด าเนินงาน 1,235,739.61 1,054,150.42 1,770,000     1,020,000 

  งบลงทุน             

  ค่าครุภัณฑ์             

    ครุภัณฑ๑ส านักงาน             

      เก๎าอี้ท างาน 0 5,700 0 0 % 0 

      เก๎าอี้ผู๎บริหาร 0 5,800 0 0 % 0 

      เก๎าอี้ส านักงาน 0 950 0 0 % 0 

      เครื่องพิมพ๑เช็ค 0 0 29,800 -100 % 0 

      เคาน๑เตอร๑ส าหรับรับช าระภาษี 0 21,000 0 0 % 0 
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      โต๏ะท างานระดับ 1 - 2 0 2,500 0 0 % 0 

      โต๏ะท างานระดับ 3-6 0 11,700 0 0 % 0 

    ครุภัณฑ๑คอมพิวเตอร๑หรืออิเล็กทรอนิกส๑             

      เครื่องคอมพิวเตอร๑ ส าหรับงานส านักงาน 0 100,500 0 0 % 0 

      เครื่องพิมพ๑ Multifunction เลเซอร๑ หรือ LED ขาวด า 0 0 10,000 -100 % 0 

      เครื่องพิมพ๑ชนิดเลเซอร๑ หรือชนิด LED ขาวด า ชนิด Network แบบท่ี 1 7,900 0 0 0 % 0 

      เครื่องพิมพ๑เลเซอร๑ หรือ LED ขาวด า ชนิด Network แบบท่ี 1 0 8,900 0 0 % 0 

      เครื่องส ารองไฟฟูา ขนาด 800 VA 0 17,150 17,500 -100 % 0 

      สแกนเนอร๑ ส าหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย๑บริการ แบบท่ี 1 18,000 0 0 0 % 0 

      อุปกรณ๑อํานบัตรแบบอเนกประสงค๑(smart Card Reader) 1,400 0 0 0 % 0 

รวมค่าครุภัณฑ์ 27,300 174,200 57,300     0 

รวมงบลงทุน 27,300 174,200 57,300     0 

รวมงานบริหารงานคลัง 3,460,899.61 3,576,194.48 5,257,480     4,309,380 

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน             

  งบบุคลากร             

  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)             

    เงินเดือนข๎าราชการ หรือพนักงานสํวนท๎องถิ่น 0 0 0 100 % 355,320 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 0 0 0     355,320 

รวมงบบุคลากร 0 0 0     355,320 

รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 0 0 0     355,320 

รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 15,690,914.79 16,005,021.18 19,459,376     16,609,492 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน             

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน             

  งบด าเนินงาน             
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  ค่าวัสดุ             

    วัสดุยานพาหนะและขนสํง 0 0 20,000 -100 % 0 

รวมค่าวัสดุ 0 0 20,000     0 

รวมงบด าเนินงาน 0 0 20,000     0 

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 0 0 20,000     0 

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย             

  งบบุคลากร             

  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)             

    เงินเดือนข๎าราชการ หรือพนักงานสํวนท๎องถิ่น 0 0 0 100 % 178,200 

    คําตอบแทนพนักงานจ๎าง 0 0 0 100 % 142,728 

    เงินเพิ่มตําง ๆ ของพนักงานจ๎าง 0 0 0 100 % 16,692 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 0 0 0     337,620 

รวมงบบุคลากร 0 0 0     337,620 

  งบด าเนินงาน             

  ค่าตอบแทน             

    คําตอบแทนผู๎ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน๑แกํองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 0 0 0 100 % 2,500 

    คําตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 100 % 2,500 

    คําเชําบ๎าน 0 0 0 100 % 30,000 

รวมค่าตอบแทน 0 0 0     35,000 

  ค่าใช้สอย             

    รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซ่ึงบริการ             

      รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซ่ึงบริการ 0 0 0 100 % 725,000 

    รายจํายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไมํเข๎าลักษณะรายจํายงบรายจํายอื่น ๆ             

      คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 0 0 0 100 % 20,000 
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      คําลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 20,000 

      โครงการกีฬาประชาชนต๎านภัยยาเสพติด 282,352 282,854 0 0 % 0 

      โครงการซ๎อมแผนปูองกันสาธารณภัยต าบลริมปิง 15,000 0 15,000 -100 % 0 

      โครงการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ภัยแล๎งและหมอกควัน 0 0 10,000 -100 % 0 

      โครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชํวงเทศกาล 0 0 36,000 0 % 36,000 

      โครงการฝึกทบทวนกู๎ชีพต าบลริมปิง 6,200 7,250 10,000 -100 % 0 

      โครงการฝึกอบรมชุดปฎิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ าเทศบาลต าบลริมปิง 0 0 68,700 -100 % 0 

      
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อลดความเสี่ยงตํอการเกิดอัคคีภัยและการซ๎อม
แผนการปูองกันอัคคีภัย 

0 0 0 100 % 35,000 

      โครงการเฝูาระวังและแก๎ไขปัญหายาเสพติดต าบลริมปิง 0 3,840 15,000 -100 % 0 

      
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาล
ต าบลริมปิง 

0 0 0 100 % 30,000 

      โครงการฟื้้นฟูและบ าบัดผู๎เสพยาเสพติดในเขตเทศบาลต าบลริมปิง 0 0 20,000 -100 % 0 

      
โครงการรวมพลังไทยท้ังชาติ ขจัดส้ินยาเสพติด ศูนย๑ปฏิบัติการปูองกันและ
ปราบปรามยาเสพติดเทศบาลต าบลริมปิง(ศป.ปส.ทต.ริมปิง) 

0 0 15,000 -100 % 0 

      
โครงการสํงเสริมสนับสนุนการสร๎างความปรองดองและสมานฉันท๑เทศบาลต าบล
ริมปิง 

0 0 15,000 -100 % 0 

      
โครงการสร๎างจิตส านึกด๎านการใช๎รถใช๎ถนนแกํเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาล
ต าบลริมปิง 

14,721 0 15,000 -100 % 0 

      โครงการให๎ความรู๎แกํสมาชิก อปพร. ต าบลริมปิง ด๎านการปูองกันภัยทางถนน 0 0 10,000 0 % 10,000 

      โครงการอบรมด๎านสาธารณภัยและซ๎อมแผนสาธารณภัยในสถานศึกษา 0 0 0 100 % 10,000 

    คําบ ารุงรักษาและซํอมแซม 0 0 0 100 % 150,000 

รวมค่าใช้สอย 318,273 293,944 229,700     1,036,000 

  ค่าวัสดุ             

    วัสดุยานพาหนะและขนสํง 39,800 77,350 100,000 -70 % 30,000 
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    วัสดุเครื่องแตํงกาย 0 0 0 100 % 30,000 

    วัสดุเครื่องดับเพลิง 0 0 0 100 % 50,000 

    วัสดุอื่น 59,800 43,150 90,000 -100 % 0 

รวมค่าวัสดุ 99,600 120,500 190,000     110,000 

รวมงบด าเนินงาน 417,873 414,444 419,700     1,181,000 

  งบลงทุน             

  ค่าครุภัณฑ์             

    ครุภัณฑ๑ไฟฟูาและวิทยุ             

      กล๎องโทรทัศน๑วงจรปิด 0 0 250,000 -100 % 0 

    ครุภัณฑ๑อื่น             

      เลื่อยโซํยนต๑ 7,500 0 0 0 % 0 

รวมค่าครุภัณฑ์ 7,500 0 250,000     0 

รวมงบลงทุน 7,500 0 250,000     0 

รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 425,373 414,444 669,700     1,518,620 

งานจราจร             

  งบด าเนินงาน             

  ค่าใช้สอย             

    รายจํายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไมํเข๎าลักษณะรายจํายงบรายจํายอื่น ๆ             

      
โครงการสร๎างจิตส านึกด๎านการใช๎ถนนแกํเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลต าบล
ริมปิง 

0 0 0 100 % 15,000 

รวมค่าใช้สอย 0 0 0     15,000 

  ค่าวัสดุ             

    วัสดุจราจร 0 0 0 100 % 30,000 

รวมค่าวัสดุ 0 0 0     30,000 
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รวมงบด าเนินงาน 0 0 0     45,000 

รวมงานจราจร 0 0 0     45,000 

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 425,373 414,444 689,700     1,563,620 

แผนงานการศึกษา             

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา             

  งบบุคลากร             

  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)             

    เงินเดือนข๎าราชการ หรือพนักงานสํวนท๎องถิ่น 940,990 1,082,400 1,455,024 -40.56 % 864,840 

    เงินประจ าต าแหนํง 42,000 46,500 60,000 0 % 60,000 

    เงินวิทยฐานะ 42,000 42,000 134,400 -100 % 0 

    คําตอบแทนพนักงานจ๎าง 410,064 426,456 443,520 -100 % 0 

    เงินเพิ่มตําง ๆ ของพนักงานจ๎าง 51,132 48,000 44,352 -100 % 0 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,486,186 1,645,356 2,137,296     924,840 

รวมงบบุคลากร 1,486,186 1,645,356 2,137,296     924,840 

  งบด าเนินงาน             

  ค่าตอบแทน             

    คําตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 3,000 0 % 3,000 

    คําเชําบ๎าน 49,500 60,000 70,000 1.43 % 71,000 

    เงินชํวยเหลือการศึกษาบุตร             

      เงินชํวยเหลือการศึกษาบุตรข๎าราชการ/พนักงาน/ลูกจ๎างประจ า 0 0 0 100 % 30,000 

รวมค่าตอบแทน 53,700 64,200 103,000     104,000 

  ค่าใช้สอย             

    รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซ่ึงบริการ             

      รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซ่ึงบริการ 442,308.6 366,445.8 480,000 -62.5 % 180,000 
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    รายจํายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 0 100 % 5,000 

    รายจํายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไมํเข๎าลักษณะรายจํายงบรายจํายอื่น ๆ             

      คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 24,480 27,820 60,000 -50 % 30,000 

      คําลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 30,000 

    คําบ ารุงรักษาและซํอมแซม 3,000 3,000 23,000 0 % 23,000 

รวมค่าใช้สอย 469,788.6 397,265.8 563,000     268,000 

  ค่าวัสดุ             

    วัสดุส านักงาน 78,044 76,855 100,000 -20 % 80,000 

    วัสดุไฟฟูาและวิทยุ 0 0 2,000 0 % 2,000 

    วัสดุงานบ๎านงานครัว 0 19,954 30,000 -100 % 0 

    วัสดุเชื้อเพลิงและหลํอลื่น 347.4 506.7 3,000 0 % 3,000 

    วัสดุกีฬา 11,500 7,143 20,000 0 % 20,000 

    วัสดุคอมพิวเตอร๑ 3,000 6,350 10,000 0 % 10,000 

รวมค่าวัสดุ 92,891.4 110,808.7 165,000     115,000 

รวมงบด าเนินงาน 616,380 572,274.5 831,000     487,000 

  งบลงทุน             

  ค่าครุภัณฑ์             

    ครุภัณฑ๑ส านักงาน             

      เก๎าอี้ท างานเบาะหนัง ขาเหล็ก 0 2,850 0 0 % 0 

      โต๏ะท างานเหล็ก 5 ฟุต พร๎อมกระจก 0 6,700 0 0 % 0 

    ครุภัณฑ๑คอมพิวเตอร๑หรืออิเล็กทรอนิกส๑             

      เครื่องคอมพิวเตอร๑ ส าหรับงานส านักงาน (จอขนาดไมํน๎อยกวํา 19 น้ิว) 16,000 0 0 0 % 0 

รวมค่าครุภัณฑ์ 16,000 9,550 0     0 

รวมงบลงทุน 16,000 9,550 0     0 
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รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 2,118,566 2,227,180.5 2,968,296     1,411,840 

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา             

  งบบุคลากร             

  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)             

    เงินเดือนข๎าราชการ หรือพนักงานสํวนท๎องถิ่น 0 0 0 100 % 667,800 

    เงินเพิ่มตําง ๆ ของข๎าราชการ หรือพนักงานสํวนท๎องถิ่น 0 0 0 100 % 67,200 

    เงินวิทยฐานะ 0 0 0 100 % 67,200 

    คําตอบแทนพนักงานจ๎าง 0 0 0 100 % 461,232 

    เงินเพิ่มตําง ๆ ของพนักงานจ๎าง 0 0 0 100 % 33,384 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 0 0 0     1,296,816 

รวมงบบุคลากร 0 0 0     1,296,816 

  งบด าเนินงาน             

  ค่าใช้สอย             

    รายจํายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไมํเข๎าลักษณะรายจํายงบรายจํายอื่น ๆ             

      โครงการประชุมพบปะผู๎ปกครองศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลริมปิง 0 0 10,000 0 % 10,000 

      โครงการเศรษฐกิจพอเพียงศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลริมปิง 0 0 5,000 0 % 5,000 

      โครงการสนับสนุนคําใช๎จํายการบริหารสถานศึกษา 499,740 431,570 350,000 0 % 350,000 

      
โครงการเสริมสร๎างพัฒนาการเรียนรู๎ให๎แกํเด็กกํอนวัยเรียนศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลริมปิง 

6,600 0 20,000 0 % 20,000 

รวมค่าใช้สอย 506,340 431,570 385,000     385,000 

  ค่าวัสดุ             

    วัสดุงานบ๎านงานครัว 0 0 0 100 % 680,000 

    คําอาหารเสริม (นม) 574,876.84 584,155.52 650,000 -100 % 0 

    วัสดุกํอสร๎าง 3,520 0 5,000 0 % 5,000 
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รวมค่าวัสดุ 578,396.84 584,155.52 655,000     685,000 

  ค่าสาธารณูปโภค             

    คําไฟฟูา 2,827.52 2,630.09 5,000 0 % 5,000 

    คําน้ าประปา คําน้ าบาดาล 6,960 2,915 8,000 0 % 8,000 

    คําบริการโทรศัพท๑ 1,755.87 1,707.72 4,000 0 % 4,000 

    คําบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 11,363.4 7,575.6 16,000 0 % 16,000 

รวมค่าสาธารณูปโภค 22,906.79 14,828.41 33,000     33,000 

รวมงบด าเนินงาน 1,107,643.63 1,030,553.93 1,073,000     1,103,000 

  งบลงทุน             

  ค่าครุภัณฑ์             

    ครุภัณฑ๑ส านักงาน             

      โต๏ะพร๎อมเก๎าอี้เด็กยาว(โต๏ะอาหาร) 0 35,000 0 0 % 0 

    ครุภัณฑ๑การศึกษา             

      เครื่องเลํนสนามกลางแจ๎ง 0 0 50,000 0 % 50,000 

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 35,000 50,000     50,000 

รวมงบลงทุน 0 35,000 50,000     50,000 

  งบเงินอุดหนุน             

  เงินอุดหนุน             

    เงินอุดหนุนสํวนราชการ             

      
โครงการสํงเสริมโภชนาการเด็กนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. (อาหารกลางวัน) 
ในเขตเทศบาลต าบลริมปิง 

1,027,400 1,026,820 1,100,000 9.09 % 1,200,000 

รวมเงินอุดหนุน 1,027,400 1,026,820 1,100,000     1,200,000 

รวมงบเงินอุดหนุน 1,027,400 1,026,820 1,100,000     1,200,000 

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 2,135,043.63 2,092,373.93 2,223,000     3,649,816 
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งานศึกษาไม่ก าหนดระดับ             

  งบด าเนินงาน             

  ค่าใช้สอย             

    รายจํายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไมํเข๎าลักษณะรายจํายงบรายจํายอื่น ๆ             

      โครงการโตไปไมํโกง 0 0 10,000 0 % 10,000 

      โครงการเป็นคนดีมีคุณธรรมหนูท าได๎ 25,000 0 25,000 0 % 25,000 

      โครงการพัฒนาศักยภาพการท างานของสภาเด็กและเยาวชนต าบลริมปิง 0 0 5,000 -100 % 0 

      โครงการพัฒนาสติปัญญาเด็กต าบลริมปิง 0 0 5,000 0 % 5,000 

      โครงการเยาวชนวัยใสต๎านภัยยาเสพติด 0 0 25,000 -40 % 15,000 

รวมค่าใช้สอย 25,000 0 70,000     55,000 

รวมงบด าเนินงาน 25,000 0 70,000     55,000 

รวมงานศึกษาไม่ก าหนดระดับ 25,000 0 70,000     55,000 

รวมแผนงานการศึกษา 4,278,609.63 4,319,554.43 5,261,296     5,116,656 

แผนงานสาธารณสุข             

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข             

  งบบุคลากร             

  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)             

    เงินเดือนข๎าราชการ หรือพนักงานสํวนท๎องถิ่น 698,160 649,782.58 915,600 3.92 % 951,480 

    เงินประจ าต าแหนํง 42,000 35,225.81 60,000 0 % 60,000 

    คําจ๎างลูกจ๎างประจ า 429,060 451,800 490,572 4.72 % 513,720 

    คําตอบแทนพนักงานจ๎าง 0 0 99,400 117.3 % 216,000 

    เงินเพิ่มตําง ๆ ของพนักงานจ๎าง 0 0 24,000 0 % 24,000 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,169,220 1,136,808.39 1,589,572     1,765,200 

รวมงบบุคลากร 1,169,220 1,136,808.39 1,589,572     1,765,200 
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  งบด าเนินงาน             

  ค่าตอบแทน             

    คําตอบแทนผู๎ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน๑แกํองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 15,300 600 10,000 -50 % 5,000 

    คําตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 101,640 104,160 100,000 -30 % 70,000 

    คําเชําบ๎าน 54,500 60,000 72,000 0 % 72,000 

รวมค่าตอบแทน 171,440 164,760 182,000     147,000 

  ค่าใช้สอย             

    รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซ่ึงบริการ             

      รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซ่ึงบริการ 1,351,322.4 1,518,302.26 1,581,100 -33.2 % 1,056,200 

    รายจํายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 0 100 % 10,000 

    รายจํายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไมํเข๎าลักษณะรายจํายงบรายจํายอื่น ๆ             

      คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 18,746 9,316 30,000 -50 % 15,000 

      คําลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 15,000 

    คําบ ารุงรักษาและซํอมแซม 29,677 53,700 100,000 -70 % 30,000 

รวมค่าใช้สอย 1,399,745.4 1,581,318.26 1,711,100     1,126,200 

  ค่าวัสดุ             

    วัสดุส านักงาน 6,273 9,385 10,000 -50 % 5,000 

    วัสดุไฟฟูาและวิทยุ 0 0 0 100 % 2,000 

    วัสดุงานบ๎านงานครัว 1,392 3,000 5,000 0 % 5,000 

    วัสดุกํอสร๎าง 0 0 30,000 -83.33 % 5,000 

    วัสดุยานพาหนะและขนสํง 0 1,200 20,000 -50 % 10,000 

    วัสดุเชื้อเพลิงและหลํอลื่น 74,600.7 6,276.3 100,000 0 % 100,000 

    วัสดุวิทยาศาสตร๑หรือการแพทย๑ 84,070 0 23,296 -14.15 % 20,000 

    วัสดุการเกษตร 36,600 18,550 50,000 -60 % 20,000 
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    วัสดุโฆษณาและเผยแพรํ 0 0 5,000 0 % 5,000 

    วัสดุเครื่องแตํงกาย 7,040 3,770 15,000 -33.33 % 10,000 

    วัสดุคอมพิวเตอร๑ 4,485 3,030 10,000 -50 % 5,000 

รวมค่าวัสดุ 214,460.7 45,211.3 268,296     187,000 

รวมงบด าเนินงาน 1,785,646.1 1,791,289.56 2,161,396     1,460,200 

  งบลงทุน             

  ค่าครุภัณฑ์             

    ครุภัณฑ๑ส านักงาน             

      เก๎าอี้ระดับผู๎บริหาร 0 2,900 0 0 % 0 

      เก๎าอี้ส านักงานเบาะหนัง ขาเหล็ก 0 950 0 0 % 0 

      ตู๎เก็บแบบฟอร๑ม 15 ลิ้นชัก 0 0 4,000 -100 % 0 

      ตู๎เหล็ก 0 0 27,600 -100 % 0 

      โต๏ะท างานไม๎ระดับ 3-6 0 7,800 0 0 % 0 

    ครุภัณฑ๑งานบ๎านงานครัว             

      อํางแสตนเลส 0 0 2,000 -100 % 0 

    ครุภัณฑ๑คอมพิวเตอร๑หรืออิเล็กทรอนิกส๑             

      เครื่องคอมพิวเตอร๑ 0 16,500 0 0 % 0 

      อุปกรณ๑อํานบัตรแบบอเนกประสงค๑(smart Card Reader) 700 0 0 0 % 0 

รวมค่าครุภัณฑ์ 700 28,150 33,600     0 

รวมงบลงทุน 700 28,150 33,600     0 

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 2,955,566.1 2,956,247.95 3,784,568     3,225,400 

งานโรงพยาบาล             

  งบเงินอุดหนุน             

  เงินอุดหนุน             
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    เงินอุดหนุนสํวนราชการ             

      

อุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอเมืองล าพูน (ศูนย๑ปฏิบัติการปูองกันและ
ปราบปรามยาเสพติดอ าเภอเมืองล าพูน) (ศป.ปส.อ.เมืองล าพูน) ตามโครงการ
บริหารจัดการแบบบูรณาการของศูนย๑ปฏิบัติการปูองกันและปราบปรามยาเสพ
ติด อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน ประจ าปีงบประมาณ 2565 

0 0 0 100 % 20,000 

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0     20,000 

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0     20,000 

รวมงานโรงพยาบาล 0 0 0     20,000 

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น             

  งบบุคลากร             

  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)             

    เงินเดือนข๎าราชการ หรือพนักงานสํวนท๎องถิ่น 0 0 0 100 % 229,920 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 0 0 0     229,920 

รวมงบบุคลากร 0 0 0     229,920 

  งบด าเนินงาน             

  ค่าใช้สอย             

    รายจํายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไมํเข๎าลักษณะรายจํายงบรายจํายอื่น ๆ             

      โครงการแก๎ไขปัญหาด๎านสิ่งแวดล๎อมในเขตเทศบาลต าบลริมปิง 20,000 20,000 20,000 -100 % 0 

      โครงการคนฮิมปิงฮํวมใจ๐ ไมํใช๎โฟมบรรจุอาหาร 10,000 10,000 0 0 % 0 

      
โครงการควบคุมประชากรสุนัขและแมวจรจัด เทศบาลต าบลริมปิง ประจ าปี 
2565 

0 0 0 100 % 35,000 

      โครงการจัดการขยะโดยชุมชน 30,000 28,950 30,000 -100 % 0 

      โครงการท าปุ๋ยหมักจากขยะเปียก 20,000 0 0 0 % 0 

      
โครงการปฏิบัติงานชุดปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต๎นตามระบบบริการการแพทย๑
ฉุกเฉิน เทศบาลต าบลริมปิง ประจ าปี พ.ศ.2565 

0 0 0 100 % 10,000 
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      โครงการประชาคมสุขภาพต าบลริมปิง 30,000 30,000 30,000 0 % 30,000 

      โครงการปูองกันและควบคุมโรคไข๎เลือดออก 0 171,008.6 171,200 13.56 % 194,410 

      โครงการปูองกันและควบคุมโรคติดตํอ 0 0 0 100 % 10,000 

      โครงการรณรงค๑ฉีดวัคซีนปูองกันโรคพิษสุนัขบ๎า 71,480 0 0 0 % 0 

      
โครงการสัตว๑ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ๎า ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย๑ ดร.สมเด็จพระเจ๎าน๎องนางเธอ เจ๎าฟูาจุฬาภรณวลัยลักษณ๑ อัคร
ราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 

0 67,550 113,000 -22.12 % 88,000 

      โครงการอนุรักษ๑และฟื้นคืนสภาพล าเหมืองในเขตเทศบาลต าบลริมปิง 80,000 80,000 80,000 -100 % 0 

      
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให๎ความรู๎ในการเฝูาระวังปูองกันโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 (COVID-19) และการจดัท าหน๎ากากอนามัยแบบเรํงดํวนเพื่อการ
ปูองกันตนเอง 

0 68,385.5 0 0 % 0 

      โครงการอาสาสมัครบริบาลท๎องถิ่นเพื่อดูแลผู๎สูงอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิง 0 0 120,000 -100 % 0 

รวมค่าใช้สอย 261,480 475,894.1 564,200     367,410 

รวมงบด าเนินงาน 261,480 475,894.1 564,200     367,410 

  งบเงินอุดหนุน             

  เงินอุดหนุน             

    เงินอุดหนุนองค๑กรประชาชน             

      
เงินอุดหนุนส าหรับการด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริด๎าน
สาธารณสุข 

200,000 200,000 200,000 0 % 200,000 

รวมเงินอุดหนุน 200,000 200,000 200,000     200,000 

รวมงบเงินอุดหนุน 200,000 200,000 200,000     200,000 

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 461,480 675,894.1 764,200     797,330 

รวมแผนงานสาธารณสุข 3,417,046.1 3,632,142.05 4,548,768     4,042,730 

แผนงานสังคมสงเคราะห์             

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์             
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  งบบุคลากร             

  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)             

    เงินเดือนข๎าราชการ หรือพนักงานสํวนท๎องถิ่น 314,580 437,100 840,560 -48.18 % 435,600 

    เงินประจ าต าแหนํง 0 4,500 60,000 -30 % 42,000 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 314,580 441,600 900,560     477,600 

รวมงบบุคลากร 314,580 441,600 900,560     477,600 

  งบด าเนินงาน             

  ค่าตอบแทน             

    คําตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 3,000 66.67 % 5,000 

    คําเชําบ๎าน 0 7,000 60,000 20 % 72,000 

    เงินชํวยเหลือการศึกษาบุตร             

      เงินชํวยเหลือการศึกษาบุตรข๎าราชการ/พนักงาน/ลูกจ๎างประจ า 0 0 0 100 % 10,000 

รวมค่าตอบแทน 4,500 13,600 73,000     87,000 

  ค่าใช้สอย             

    รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซ่ึงบริการ             

      รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซ่ึงบริการ 669,476.8 644,646 720,000 -100 % 0 

    รายจํายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 0 100 % 5,000 

    รายจํายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไมํเข๎าลักษณะรายจํายงบรายจํายอื่น ๆ             

      คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 0 550 55,000 -90.91 % 5,000 

      คําลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 5,000 

      โครงการจ๎างนักเรียน นักศึกษาท างานชํวงปิดภาคฤดูร๎อน 114,000 174,000 120,000 -100 % 0 

      โครงการพาลูกจูงหลานเข๎าวัด 0 0 30,000 -100 % 0 

      
โครงการส ารวจและจัดเก็บข๎อมูลพื้นฐานในการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบล
ริมปิง 

0 0 10,000 -100 % 0 
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      โครงการอบรมและสํงเสริมการยุติความรุนแรงตํอเด็กและสตรี 0 0 5,000 -100 % 0 

    คําบ ารุงรักษาและซํอมแซม 7,380 2,675 10,000 0 % 10,000 

รวมค่าใช้สอย 790,856.8 821,871 950,000     25,000 

  ค่าวัสดุ             

    วัสดุส านักงาน 19,958 24,914 20,000 0 % 20,000 

    วัสดุไฟฟูาและวิทยุ 720 0 2,000 0 % 2,000 

    วัสดุงานบ๎านงานครัว 2,992 785 3,000 0 % 3,000 

    วัสดุกํอสร๎าง 1,565 7,955 2,000 0 % 2,000 

    วัสดุเชื้อเพลิงและหลํอลื่น 0 0 3,000 0 % 3,000 

    วัสดุการเกษตร 1,940 0 2,000 0 % 2,000 

    วัสดุคอมพิวเตอร๑ 19,300 19,730 20,000 0 % 20,000 

รวมค่าวัสดุ 46,475 53,384 52,000     52,000 

รวมงบด าเนินงาน 841,831.8 888,855 1,075,000     164,000 

  งบลงทุน             

  ค่าครุภัณฑ์             

    ครุภัณฑ๑ส านักงาน             

      เก๎าอี้ระดับผู๎บริหาร 0 5,800 0 0 % 0 

      ตู๎เหล็ก แบบ 2 บาน 0 0 5,500 7.27 % 5,900 

      โต๏ะระดับ 3-6  0 3,900 0 0 % 0 

      โต๏ะระดับ 7-9 0 5,500 0 0 % 0 

    ครุภัณฑ๑คอมพิวเตอร๑หรืออิเล็กทรอนิกส๑             

      เครื่องคอมพิวเตอร๑ 0 33,000 0 0 % 0 

      เครื่องส ารองไฟฟูา ขนาด 800 VA 0 2,450 0 0 % 0 

      อุปกรณ๑อํานบัตรแบบอเนกประสงค๑ (Smart Card Reader) 1,400 0 0 0 % 0 
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รวมค่าครุภัณฑ์ 1,400 50,650 5,500     5,900 

รวมงบลงทุน 1,400 50,650 5,500     5,900 

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 1,157,811.8 1,381,105 1,981,060     647,500 

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์             

  งบบุคลากร             

  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)             

    เงินเดือนข๎าราชการ หรือพนักงานสํวนท๎องถิ่น 0 0 0 100 % 462,240 

    เงินประจ าต าแหนํง 0 0 0 100 % 18,000 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 0 0 0     480,240 

รวมงบบุคลากร 0 0 0     480,240 

  งบด าเนินงาน             

  ค่าตอบแทน             

    คําตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 100 % 5,000 

    คําเชําบ๎าน 0 0 0 100 % 42,000 

รวมค่าตอบแทน 0 0 0     47,000 

  ค่าใช้สอย             

    รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซ่ึงบริการ             

      รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซ่ึงบริการ 0 0 0 100 % 338,900 

    รายจํายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไมํเข๎าลักษณะรายจํายงบรายจํายอื่น ๆ             

      คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 0 0 0 100 % 5,000 

      คําลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 5,000 

      โครงการจ๎างนักเรียน นักศึกษาท างานชํวงปิดภาคฤดูร๎อน 0 0 0 100 % 120,000 

      โครงการสํงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 0 0 0 100 % 10,000 

รวมค่าใช้สอย 0 0 0     478,900 
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รวมงบด าเนินงาน 0 0 0     525,900 

  งบลงทุน             

  ค่าครุภัณฑ์             

    ครุภัณฑ๑คอมพิวเตอร๑หรืออิเล็กทรอนิกส๑             

      เครื่องพิมพ๑ Multifunction เลเซอร๑ หรือ LED ขาวด า 0 0 0 100 % 10,000 

      เครื่องพิมพ๑เลเซอร๑ หรือ LED ขาวด า (18 หน๎า/นาที) 0 0 0 100 % 2,600 

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0     12,600 

รวมงบลงทุน 0 0 0     12,600 

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 0 0 0     1,018,740 

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 1,157,811.8 1,381,105 1,981,060     1,666,240 

แผนงานเคหะและชุมชน             

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน             

  งบบุคลากร             

  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)             

    เงินเดือนข๎าราชการ หรือพนักงานสํวนท๎องถิ่น 1,360,808 1,756,629 1,928,280 -100 % 0 

    เงินเพิ่มตําง ๆ ของข๎าราชการ หรือพนักงานสํวนท๎องถิ่น 0 17,693 17,780 -100 % 0 

    เงินประจ าต าแหนํง 68,950 78,000 78,000 -100 % 0 

    คําตอบแทนพนักงานจ๎าง 0 0 38,000 -100 % 0 

    เงินเพิ่มตําง ๆ ของพนักงานจ๎าง 0 0 1,300 -100 % 0 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,429,758 1,852,322 2,063,360     0 

รวมงบบุคลากร 1,429,758 1,852,322 2,063,360     0 

  งบด าเนินงาน             

  ค่าตอบแทน             

    คําตอบแทนผู๎ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน๑แกํองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 11,800 81,750 110,000 -100 % 0 
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    คําตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 19,740 29,820 30,000 -100 % 0 

    คําเชําบ๎าน 41,000 48,000 59,400 -100 % 0 

    เงินชํวยเหลือการศึกษาบุตร 13,000 76,300 65,000 -100 % 0 

รวมค่าตอบแทน 85,540 235,870 264,400     0 

  ค่าใช้สอย             

    รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซ่ึงบริการ             

      รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซ่ึงบริการ 1,304,535 1,219,557.48 1,650,000 -100 % 0 

    รายจํายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไมํเข๎าลักษณะรายจํายงบรายจํายอื่น ๆ             

      คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 19,060 4,804 20,000 -100 % 0 

      โครงการน้ าสะอาด ผู๎บริโภคปลอดภัย 0 0 30,000 -100 % 0 

      
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการวางและปรับปรุงผังเมืองรวม เมือง/
ชุมชน ต าบลริมปิง 

0 0 10,000 -100 % 0 

    คําบ ารุงรักษาและซํอมแซม 109,636.9 29,800 60,000 -100 % 0 

รวมค่าใช้สอย 1,433,231.9 1,254,161.48 1,770,000     0 

  ค่าวัสดุ             

    วัสดุส านักงาน 13,137 27,836 20,000 -100 % 0 

    วัสดุไฟฟูาและวิทยุ 160,922 205,034.54 250,000 -100 % 0 

    วัสดุกํอสร๎าง 57,300.59 73,641.74 155,000 -100 % 0 

    วัสดุยานพาหนะและขนสํง 0 0 10,000 -100 % 0 

    วัสดุเชื้อเพลิงและหลํอลื่น 53,108.7 39,441.9 75,000 -100 % 0 

    วัสดุเครื่องแตํงกาย 0 0 10,000 -100 % 0 

    วัสดุคอมพิวเตอร๑ 4,680 10,320 20,000 -100 % 0 

รวมค่าวัสดุ 289,148.29 356,274.18 540,000     0 

  ค่าสาธารณูปโภค             
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    คําไฟฟูา 122,507.87 140,218.92 145,000 -100 % 0 

    คําบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 239,999.64 111,359.91 0 0 % 0 

รวมค่าสาธารณูปโภค 362,507.51 251,578.83 145,000     0 

รวมงบด าเนินงาน 2,170,427.7 2,097,884.49 2,719,400     0 

  งบลงทุน             

  ค่าครุภัณฑ์             

    ครุภัณฑ๑ส านักงาน             

      เก๎าอี้ท างาน 2,500 2,450 2,500 -100 % 0 

      โต๏ะท างานระดับ 1 - 2 0 2,500 0 0 % 0 

      โต๏ะท างานเหล็ก 5 ฟุต พร๎อมกระจก 0 0 6,700 -100 % 0 

    ครุภัณฑ๑กํอสร๎าง             

      เครื่องปั๊มแชํไดโวํ 2" 0 9,300 0 0 % 0 

      เครื่องสกัดคอนกรีต ขนาด 11/16" 0 11,400 0 0 % 0 

      สวํานเจาะกระแทกโรตารี่้ 0 7,500 0 0 % 0 

    ครุภัณฑ๑คอมพิวเตอร๑หรืออิเล็กทรอนิกส๑             

      เครื่องคอมพิวเตอร๑ 17,000 0 0 0 % 0 

      เครื่องพิมพ๑แบบฉีดหมึก(Inkjet Printer) ส าหรับกระดาษขนาด A3 0 6,290 0 0 % 0 

      เครื่องพิมพ๑แบบฉีดหมึกพร๎อมติดตั้งถังหมึกพิมพ๑(Ink Tank Printer) 4,300 0 0 0 % 0 

      เครื่องพิมพ๑เลเซอร๑ หรือ LED ขาวด า 0 2,590 0 0 % 0 

      เครื่องส ารองไฟ ขนาด 800 VA  0 7,350 0 0 % 0 

      จอแสดงภาพ 0 0 3,700 -100 % 0 

      อุปกรณ๑อํานบัตรแบบอเนกประสงค๑(smart Card Reader) 700 0 0 0 % 0 

    ครุภัณฑ๑อื่น             

      เลื่อยโซํยนต๑ 7,500 0 0 0 % 0 
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      เลื่อยยนต๑ 0 0 12,000 -100 % 0 

รวมค่าครุภัณฑ์ 32,000 49,380 24,900     0 

รวมงบลงทุน 32,000 49,380 24,900     0 

  งบเงินอุดหนุน             

  เงินอุดหนุน             

    เงินอุดหนุนกิจการท่ีเป็นสาธารณประโยชน๑             

      ขยายเขตไฟฟูาภายในเขตเทศบาลต าบลริมปิง 1,076,509.6 38,227.08 100,000 -100 % 0 

รวมเงินอุดหนุน 1,076,509.6 38,227.08 100,000     0 

รวมงบเงินอุดหนุน 1,076,509.6 38,227.08 100,000     0 

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 4,708,695.3 4,037,813.57 4,907,660     0 

งานไฟฟ้าและประปา             

  งบลงทุน             

  ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง             

    คํากํอสร๎างสิ่งสาธารณูปการ             

      
คํากํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ถนนสาธารณะซอยบ๎านนายถนอม  ยาชว
นา หมูํท่ี 6 ต าบลริมปิง อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน   

98,700 0 0 0 % 0 

      
คํากํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ถนนสาธารณะซอยสวนสัมพันธ๑ (ตํอเน่ือง
ของเดิม)  หมูํท่ี 9  ต าบลริมปิง อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน 

97,000 0 0 0 % 0 

      
คํากํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาธารณะซอย 3  หมูํท่ี 10  ต าบลริมปิง 
อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน 

98,700 0 0 0 % 0 

      
คํากํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาธารณะซอย 5 (ตํอเนื่องของเดิม) หมูํ
ท่ี 4 ต าบลริมปิง อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน  

196,900 0 0 0 % 0 

    คํากํอสร๎างสิ่งสาธารณูปโภค             

      
โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาธารณะซอย 1 หมูํท่ี 2 ต าบล
ริมปิง อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน 

0 0 160,000 -100 % 0 
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โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาธารณะซอย 6 หมูํท่ี 3 ต าบล
ริมปิง อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน 

0 0 160,000 -100 % 0 

      
โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาธารณะซอยหน๎าสวนนางสาย 
สิงห๑แก๎ว(ตํอเน่ืองของเดิม) หมูํท่ี 4 ต าบลริมปิง อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน 

0 0 65,000 -100 % 0 

      
โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาธารณะซอยหน๎าสวนนายถา 
จันต๏ะรังษี หมูํท่ี 5 ต าบลริมปิง อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน 

0 0 57,000 -100 % 0 

      
โครงการกํอสร๎างทํอเหลี่ยมระบายน้ า บริเวณล าเหมืองสาธารณะหน๎าวัดเชตุ้วัน
หนองผ า หมูํท่ี 7 ต าบลริมปิง อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน 

0 0 75,000 -100 % 0 

      
โครงการกํอสร๎างระบบระบายน้ าอัตโนมัติพร๎อมทํอระบายน้ า PVC และบํอพัก 
ถนนสาธารณะซอยบ๎านเกาะ หมํูท่ี 6 ต าบลริมปิง อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน 

0 0 50,000 -100 % 0 

      
โครงการกํอสร๎างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาธารณะซอยหลังตลาด
ริมปิง หมูํท่ี 6 ต าบลริมปิง อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน 

0 0 150,000 -100 % 0 

      
โครงการกํอสร๎างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู ถนนสาธารณะซอย 4 
หมูํท่ี 5 ต าบลริมปิง อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน 

0 0 160,000 -100 % 0 

      
โครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาธารณะสายหลักจากบ๎านนาย
ค ามูล ลาพิงค๑ ถึงบ๎านนางบัวจันทร๑ ภัทรสุธา หมูํท่ี 8 ต าบลริมปิง อ าเภอเมือง 
จังหวัดล าพูน 

0 0 100,000 -100 % 0 

      
โครงการติดตั้งราวกันตก Guard Rail เลียบล าเหมืองแมํแกบก๎อง ต าบลริมปิง 
อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน 

0 147,000 0 0 % 0 

      
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาธารณะซอยข๎าง
บ๎านนางมาลี ธรรมลัย(ตํอเนื่องของเดิม) หมูํท่ี 8 ต าบลริมปิง อ าเภอเมือง จังหวัด
ล าพูน 

0 88,300 0 0 % 0 

      
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาธารณะซอยข๎าง
บ๎านนายสุรสิทธิ์ อุํนเรือนพิงค๑ หมูํท่ี 10 ต าบลริมปิง อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน 

0 0 200,000 -100 % 0 

      
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาธารณะซอยสวน
สัมพันธ๑(ตํอเน่ืองของเดิม) หมูํท่ี 9 ต าบลริมปิง อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน 

0 0 100,000 -100 % 0 

      
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาธารณะเลียบล า
เหมืองเสียน้ าทางทิศใต๎(ข๎างประปา) หมูํท่ี 8 ต าบลริมปิง อ าเภอเมือง จังหวัด

0 0 100,000 -100 % 0 
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ล าพูน 

      
โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาธารณะซอย
จัดสรรหลังเทศบาลต าบลริมปิง หมูํท่ี 6 ต าบลริมปิง อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน 

0 91,500 0 0 % 0 

      
โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาธารณะซอย
บ๎านนายถนอม ยาชวนา(ตํอเนื่องของเดิม) หมูํท่ี 6 ต าบลริมปิง อ าเภอเมือง 
จังหวัดล าพูน  

0 175,500 0 0 % 0 

      
โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท๑เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาธารณะซอย 
8 หมูํท่ี 7 ต าบลริมปิง อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน 

0 0 175,000 -100 % 0 

      
โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาธารณะสายปุายาง – วัด
สบปะ(ตํอเนื่องของเดิม) หมูํท่ี 8 ต าบลริมปิง อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน 

0 199,500 0 0 % 0 

      
โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท๑ติกคอนกรีต ถนนสาธารณะซอย 11 หมูํท่ี 6 
ต าบลริมปิง อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน 

0 0 160,000 -100 % 0 

      
โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท๑ติกคอนกรีต ถนนสาธารณะซอย 7 หมูํท่ี 6 
ต าบลริมปิง อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน 

0 111,000 0 0 % 0 

      
โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท๑ติกคอนกรีต ถนนสาธารณะซอย 9 (ตํอเนื่อง
ของเดิม) หมูํท่ี 7 ต าบลริมปิง อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน 

0 120,000 0 0 % 0 

      
โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท๑ติกคอนกรีต ถนนสาธารณะซอย5 หมูํท่ี 7 
ต าบลริมปิง อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน 

0 250,000 0 0 % 0 

      
โครงการปรับปรุงผิวถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาธารณะซอย
บ๎านนายพล เสนเสาร๑(ตํอเนื่องของเดิม) หมูํท่ี 4 ต าบลริมปิง อ าเภอเมือง จังหวัด
ล าพูน 

0 58,000 0 0 % 0 

      
โครงการวางทํอ PVC ถนนสาธารณะซอย 1 และ ซอย 5 หมูํท่ี 3 ต าบลริมปิง 
อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน 

0 45,000 0 0 % 0 

      
โครงการวางทํอระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณล าเหมืองสาธารณะบ๎าน
นางนวลจันทร๑ น๎อยตัน หมูํท่ี 5 ต าบลริมปิง อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน 

0 0 44,000 -100 % 0 

      
โครงการวางทํอระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณล าเหมืองสาธารณะบ๎าน
นายพินิจ น๎อยตัน หมูํท่ี 5 ต าบลริมปิง อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน 

0 0 28,000 -100 % 0 

      โครงการวางทํอระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ล าเหมืองสาธารณะกอโจ๎ก หมํูท่ี 5 0 0 28,000 -100 % 0 
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ต าบลริมปิง อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน 

      
โครงการวางทํอระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กพร๎อมมบํอพัก ถนนสาธารณะซอย
สวนนายจันตา เสนา หมูํท่ี 4 ต าบลริมปิง อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน 

0 0 88,000 -100 % 0 

รวมค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 491,300 1,285,800 1,900,000     0 

รวมงบลงทุน 491,300 1,285,800 1,900,000     0 

  งบเงินอุดหนุน             

  เงินอุดหนุน             

    เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ             

      
อุดหนุนการไฟฟูาจังหวัดล าพูน เพื่อขยายเขตไฟฟูาภายในเขตเทศบาลต าบล
ริมปิง 

0 0 0 100 % 100,000 

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0     100,000 

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0     100,000 

รวมงานไฟฟ้าและประปา 491,300 1,285,800 1,900,000     100,000 

งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล             

  งบด าเนินงาน             

  ค่าใช้สอย             

    รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซ่ึงบริการ             

      รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซ่ึงบริการ 1,007,892 1,018,223.7 1,100,000 -45.45 % 600,000 

    รายจํายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไมํเข๎าลักษณะรายจํายงบรายจํายอื่น ๆ             

      
โครงการจัดการขยะโดยชุมชน (ชมชนต๎นแบบ) เทศบาลต าบลริมปิง อ าเภอเมือง 
จังหวัดล าพูน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

0 0 0 100 % 20,000 

รวมค่าใช้สอย 1,007,892 1,018,223.7 1,100,000     620,000 

  ค่าวัสดุ             

    วัสดุเชื้อเพลิงและหลํอลื่น 177,635 159,617.8 220,000 36.36 % 300,000 

    วัสดุอื่น 230,000 280,000 250,000 -20 % 200,000 
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รวมค่าวัสดุ 407,635 439,617.8 470,000     500,000 

รวมงบด าเนินงาน 1,415,527 1,457,841.5 1,570,000     1,120,000 

  งบลงทุน             

  ค่าครุภัณฑ์             

    คําบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ๑             

      คําบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ๑ 0 0 0 100 % 80,000 

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0     80,000 

รวมงบลงทุน 0 0 0     80,000 

รวมงานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 1,415,527 1,457,841.5 1,570,000     1,200,000 

รวมแผนงานเคหะและชุมชน 6,615,522.3 6,781,455.07 8,377,660     1,300,000 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน             

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน             

  งบบุคลากร             

  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)             

    เงินเดือนข๎าราชการ หรือพนักงานสํวนท๎องถิ่น 0 0 0 100 % 389,400 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 0 0 0     389,400 

รวมงบบุคลากร 0 0 0     389,400 

  งบด าเนินงาน             

  ค่าตอบแทน             

    คําตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 100 % 5,000 

    เงินชํวยเหลือการศึกษาบุตร             

      เงินชํวยเหลือการศึกษาบุตรข๎าราชการ/พนักงาน/ลูกจ๎างประจ า 0 0 0 100 % 10,000 

รวมค่าตอบแทน 0 0 0     15,000 

  ค่าใช้สอย             
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    รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซ่ึงบริการ             

      รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซ่ึงบริการ 0 0 0 100 % 20,000 

    รายจํายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 0 100 % 5,000 

    รายจํายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไมํเข๎าลักษณะรายจํายงบรายจํายอื่น ๆ             

      คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 0 0 0 100 % 5,000 

      คําลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 5,000 

รวมค่าใช้สอย 0 0 0     35,000 

รวมงบด าเนินงาน 0 0 0     50,000 

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 0 0 0     439,400 

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน             

  งบด าเนินงาน             

  ค่าใช้สอย             

    รายจํายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไมํเข๎าลักษณะรายจํายงบรายจํายอื่น ๆ             

      โครงการกีฬาสานสัมพันธ๑คนพิการต าบลริมปิง 0 0 15,000 0 % 15,000 

      โครงการกีฬาสานสัมพันธ๑ผ๎ูสูงอายุต าบลริมปิง 14,680 0 15,000 0 % 15,000 

      
โครงการชํวยเหลือผู๎เดือดร๎อนด๎านท่ีอยูํอาศัยส าหรับผู๎ด๎อยโอกาสในชุมชนต าบล
ริมปิง 

0 0 20,000 -100 % 0 

      โครงการดูแลหํวงใยเพื่อนสูงวัย 0 0 5,000 -100 % 0 

      โครงการดูแลหํวงใยใสํใจคนพิการ 0 0 5,000 0 % 5,000 

      โครงการฝึกอบรมอาชีพคนพิการต าบลริมปิง 10,000 0 10,000 0 % 10,000 

      โครงการฝึกอบรมอาชีพส าหรับผู๎ด๎อยโอกาสต าบลริมปิง 0 0 10,000 0 % 10,000 

      โครงการฝึกอบรมอาชีพส าหรับผู๎สูงอายุต าบลริมปิง 9,964 0 10,000 -100 % 0 

      โครงการพัฒนาการผลิตล าไยคุณภาพ 0 0 10,000 -100 % 0 

      โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผ๎ูด๎อยโอกาสต าบลริมปิง 0 0 10,000 -100 % 0 
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      โครงการพาลูกจูงหลานเข๎าวัด 0 0 0 100 % 40,000 

      โครงการศูนย๑พัฒนาคุณภาพชีวิตและสํงเสริมอาชีพผ๎ูสูงอายุต าบลริมปิง 9,850 0 10,000 0 % 10,000 

      โครงการสํงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการต าบลริมปิง 0 0 5,000 100 % 10,000 

      โครงการสํงเสริมศูนย๑การเรียนรู๎วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงต าบลริมปิง 0 0 30,000 -33.33 % 20,000 

      โครงการสํงเสริมเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ 0 0 10,000 0 % 10,000 

      โครงการสํงเสริมสนับสนุนและพัฒนาผลิตภัณฑ๑ในชุมชนต าบลริมปิง 9,950 0 10,000 -100 % 0 

      โครงการสร๎างความเข๎มแข็งกลุํมเกษตรกรท าไรํ 9,950 9,950 10,000 -100 % 0 

      โครงการสร๎างความเข๎มแข็งกลุํมเกษตรกรท าสวน 19,950 19,550 20,000 -100 % 0 

      โครงการสร๎างความเข๎มแข็งกลุํมอาชีพในชุมชน 59,994 0 60,000 -16.67 % 50,000 

      
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพผู๎น ากลุํมสตรีและคณะกรรมการกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีต าบลริมปิง 

0 0 10,000 0 % 10,000 

      โครงการอบรมสํงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู๎สูงอายุต าบลริมปิง 32,850 17,002 40,000 0 % 40,000 

รวมค่าใช้สอย 177,188 46,502 315,000     245,000 

รวมงบด าเนินงาน 177,188 46,502 315,000     245,000 

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 177,188 46,502 315,000     245,000 

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 177,188 46,502 315,000     684,400 

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ             

งานกีฬาและนันทนาการ             

  งบด าเนินงาน             

  ค่าใช้สอย             

    รายจํายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไมํเข๎าลักษณะรายจํายงบรายจํายอื่น ๆ             

      โครงการจัดการแขํงขันกีฬาเด็กและเยาวชนต าบลริมปิง 0 0 0 100 % 50,000 

      โครงการจัดการแขํงขันกีฬาเปตองต าบลริมปิง 0 0 15,000 0 % 15,000 

      โครงการจัดงานวันเด็กแหํงชาติ 27,076 29,942 0 100 % 30,000 
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โครงการสํงเสริมสนับสนุนการแขํงขันกีฬาเด็ก เยาวชนและประชาชนต าบลริมปิง 
ท้ังภายในและภายนอกเขตเทศบาลต าบลริมปิง 

7,500 5,100 20,000 -50 % 10,000 

รวมค่าใช้สอย 34,576 35,042 35,000     105,000 

รวมงบด าเนินงาน 34,576 35,042 35,000     105,000 

  งบลงทุน             

  ค่าครุภัณฑ์             

    ครุภัณฑ๑กีฬา             

      เครื่องออกก าลังกายในรํม (Fitness) 0 48,800 50,000 0 % 50,000 

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 48,800 50,000     50,000 

รวมงบลงทุน 0 48,800 50,000     50,000 

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 34,576 83,842 85,000     155,000 

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น             

  งบด าเนินงาน             

  ค่าใช้สอย             

    รายจํายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไมํเข๎าลักษณะรายจํายงบรายจํายอื่น ๆ             

      โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 115,300 166,400 1,500 19,900 % 300,000 

      โครงการปฏิบัติธรรมสัญจรต าบลริมปิงเฉลิมพระเกียรติฯ 10,950 10,950 20,000 0 % 20,000 

      โครงการลานศิลปวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนต าบลริมปิง 90,000 0 0 100 % 120,000 

      โครงการสํงเสริมประเพณีสลากภัตต๑(สลากย๎อม)ต าบลริมปิง 0 0 15,000 0 % 15,000 

      โครงการสํงเสริมสืบสานศิลปวัฒนธรรมล๎านนา 10,150 0 0 100 % 25,000 

      โครงการสรงน้ าพระธาตุวัดในเขตเทศบาลต าบลริมปิง 25,000 5,000 0 100 % 35,000 

      โครงการสรงน้ าพระบรมธาตุหริภุญชัย 5,000 0 5,000 -100 % 0 

      โครงการสืบทอดภูมิปัญญาท๎องถิ่นอุ๎ยสอนหลาน 15,300 0 16,000 0 % 16,000 

      โครงการหลํอเทียนและถวายเทียนพรรษา 17,675 0 20,000 0 % 20,000 
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      โครงการไหว๎สาปารมีครูบาเจ๎าศรีวิชัยนักบุญแหํงล๎านนา 8,450 0 0 100 % 10,000 

      โครงการอนุรักษ๑ประเพณีพื้นบ๎าน การฟูอนผีเสือบ๎าน 10,000 0 0 100 % 30,000 

      โครงการอนุรักษ๑วัฒนธรรมประเพณีท๎องถิ่น(รุกขมูลกรรม) 0 37,750 0 100 % 50,000 

      โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม(ธรรมะนํารู๎)ส าหรับเด็กและเยาวชน 0 0 10,000 0 % 10,000 

      โครงการอบรมสามเณรภาคฤดูร๎อน 10,500 0 20,000 0 % 20,000 

รวมค่าใช้สอย 318,325 220,100 107,500     671,000 

รวมงบด าเนินงาน 318,325 220,100 107,500     671,000 

  งบเงินอุดหนุน             

  เงินอุดหนุน             

    เงินอุดหนุนสํวนราชการ             

      
อุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอเมืองล าพูน  ตามโครงการจัดงานประเพณีสรงน้ า
พระธาตุหริภุญชัย จังหวัดล าพูน ประจ าปีงบประมาณ 2565 

0 0 0 100 % 5,000 

    เงินอุดหนุนองค๑กรประชาชน             

      โครงการสอนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย๑ 0 0 0 100 % 80,000 

    เงินอุดหนุนกิจการท่ีเป็นสาธารณประโยชน๑             

      โครงการสอนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย๑ 80,000 80,000 80,000 -100 % 0 

รวมเงินอุดหนุน 80,000 80,000 80,000     85,000 

รวมงบเงินอุดหนุน 80,000 80,000 80,000     85,000 

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 398,325 300,100 187,500     756,000 

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว             

  งบเงินอุดหนุน             

  เงินอุดหนุน             

    เงินอุดหนุนสํวนราชการ             

      
อุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอเมืองล าพูน ตามโครงการจัดงานพระนางจามเทวี 
และงานฤดูหนาวจังหวัดล าพูน ประจ าปีงบประมาณ 2565 

0 0 0 100 % 12,000 
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รวมเงินอุดหนุน 0 0 0     12,000 

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0     12,000 

รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว 0 0 0     12,000 

รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 432,901 383,942 272,500     923,000 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา             

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา             

  งบบุคลากร             

  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)             

    เงินเดือนข๎าราชการ หรือพนักงานสํวนท๎องถิ่น 0 0 0 100 % 1,669,200 

    เงินเพิ่มตําง ๆ ของข๎าราชการ หรือพนักงานสํวนท๎องถิ่น 0 0 0 100 % 660 

    เงินประจ าต าแหนํง 0 0 0 100 % 78,000 

    คําตอบแทนพนักงานจ๎าง 0 0 0 100 % 108,000 

    เงินเพิ่มตําง ๆ ของพนักงานจ๎าง 0 0 0 100 % 12,000 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 0 0 0     1,867,860 

รวมงบบุคลากร 0 0 0     1,867,860 

  งบด าเนินงาน             

  ค่าตอบแทน             

    คําตอบแทนผู๎ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน๑แกํองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 0 0 0 100 % 50,000 

    คําตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 100 % 10,000 

    คําเชําบ๎าน 0 0 0 100 % 59,400 

    เงินชํวยเหลือการศึกษาบุตร             

      เงินชํวยเหลือการศึกษาบุตรข๎าราชการ/พนักงาน/ลูกจ๎างประจ า 0 0 0 100 % 75,000 

รวมค่าตอบแทน 0 0 0     194,400 

  ค่าใช้สอย             
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    รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซ่ึงบริการ             

      รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซ่ึงบริการ 0 0 0 100 % 1,341,132 

    รายจํายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไมํเข๎าลักษณะรายจํายงบรายจํายอื่น ๆ             

      คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 0 0 0 100 % 10,000 

      คําลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 10,000 

      โครงการน้ าสะอาด ผู๎บริโภคปลอดภัย 0 0 0 100 % 10,000 

      โครงการผังเมืองรวม 0 0 0 100 % 5,000 

    คําบ ารุงรักษาและซํอมแซม 0 0 0 100 % 80,000 

รวมค่าใช้สอย 0 0 0     1,456,132 

  ค่าวัสดุ             

    วัสดุส านักงาน 0 0 0 100 % 20,000 

    วัสดุไฟฟูาและวิทยุ 0 0 0 100 % 170,000 

    วัสดุกํอสร๎าง 0 0 0 100 % 150,000 

    วัสดุยานพาหนะและขนสํง 0 0 0 100 % 10,000 

    วัสดุเชื้อเพลิงและหลํอลื่น 0 0 0 100 % 50,000 

    วัสดุคอมพิวเตอร๑ 0 0 0 100 % 20,000 

รวมค่าวัสดุ 0 0 0     420,000 

  ค่าสาธารณูปโภค             

    คําไฟฟูา 0 0 0 100 % 100,000 

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 0     100,000 

รวมงบด าเนินงาน 0 0 0     2,170,532 

  งบลงทุน             

  ค่าครุภัณฑ์             

    ครุภัณฑ๑คอมพิวเตอร๑หรืออิเล็กทรอนิกส๑             
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      เครื่องพิมพ๑ระบบแท็งค๑หมึก ขนาด A3 0 0 0 100 % 24,990 

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0     24,990 

รวมงบลงทุน 0 0 0     24,990 

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 0     4,063,382 

งานก่อสร้าง             

  งบบุคลากร             

  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)             

    เงินเดือนข๎าราชการ หรือพนักงานสํวนท๎องถิ่น 0 0 0 100 % 369,480 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 0 0 0     369,480 

รวมงบบุคลากร 0 0 0     369,480 

  งบลงทุน             

  ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง             

    คําตํอเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร๎างตําง ๆ             

      
01) โครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค๑ หมูํท่ี 3 บ๎านฮ๎องแล๎ง ต าบลริมปิง 
อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน 

0 0 0 100 % 250,000 

    คํากํอสร๎างสิ่งสาธารณูปการ             

      
01) โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก เลียบล าเหมืองชลประทาน (ตํอเน่ืองของเดิม)  
หมูํท่ี  1 บ๎านปุาแก  ต าบลริมปิง  อ าเภอเมือง  จังหวัดล าพูน 

0 0 0 100 % 200,000 

      
02) โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบล าเหมือง
ชลประทาน (ตํอเนื่องของเดิม) ซอย 2 หมูํท่ี 2 บ๎านบ๎านรํองกาศ ต าบลริมปิง 
อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน 

0 0 0 100 % 200,000 

      
03) โครงการวางทํอระบายน้ าพร๎อมบํอพัก เลียบถนนสาธารณะซอยโรงพยาบาล
สํงเสริมสุขภาพต าบลริมปิงจากหน๎าบ๎าน นายทรงเดช นันตะวันนา ถึง ล าเหมือง
เสียน้ า หมูํท่ี  4  บ๎านศรีบังวัน  ต าบลริมปิง  อ าเภอเมือง  จังหวัดล าพูน 

0 0 0 100 % 240,000 

      
04) โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท๑ติกคอนกรีต ถนนสาธารณะซอย 6 หมูํท่ี  
4  บ๎านศรีบังวัน ต าบลริมปิง อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน 

0 0 0 100 % 100,000 
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05) โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยปั้นพระเชื่อม
ถนนแมํแกบก๎อง หมูํท่ี 5 บ๎านเจดีย๑ขาว ต าบลริมปิง อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน 

0 0 0 100 % 100,000 

      
06) โครงการกํอสร๎างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู ถนนสาธารณะ 
ซอย 4 (ตํอเนื่องของเดิม)  หมูํท่ี  5  บ๎านเจดีย๑ขาว  ต าบลริมปิง  อ าเภอเมือง  
จังหวัดล าพูน 

0 0 0 100 % 150,000 

      
07) โครงการกํอสร๎างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก หน๎าบ๎านนายบุญชํวย ค า
ชําง(ตํอเนื่องของเดิม) หมูํท่ี  5  บ๎านเจดีย๑ขาว  ต าบลริมปิง  อ าเภอเมือง  
จังหวัดล าพูน 

0 0 0 100 % 115,000 

      
08) โครงการกํอสร๎างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 8 จากหน๎าบ๎านนาย
จิต ค ามา ถึง ล าเหมืองสาธารณะ หมูํท่ี  6   บ๎านสันริมปิง  ต าบลริมปิง  อ าเภอ
เมือง  จังหวัดล าพูน 

0 0 0 100 % 160,000 

      
09) โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท๑ติกคอนกรีต ซอย 1 หมูํท่ี 6 บ๎านสัน
ริมปิง  ต าบลริมปิง  อ าเภอเมือง  จังหวัดล าพูน 

0 0 0 100 % 106,000 

      
10) โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท๑ติกคอนกรีต  ซอย  3 หมูํท่ี  6  บ๎านสัน
ริมปิง  ต าบลริมปิง  อ าเภอเมือง  จังหวัดล าพูน 

0 0 0 100 % 374,000 

      
11) โครงการเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายหลัก บริเวณปากทางเข๎า
หมูํบ๎าน หมูํท่ี  7  บ๎านหนองผ า  ต าบลริมปิง  อ าเภอเมือง  จังหวัดล าพูน 

0 0 0 100 % 90,000 

      
12) โครงการติดตั้งราวกันตกถนนสาธารณะเลียบล าเหมืองปูุโอ๏ด หมูํท่ี 7 บ๎าน
หนองผ า ต าบลริมปิง  อ าเภอเมือง  จังหวัดล าพูน 

0 0 0 100 % 210,000 

      
13) โครงการขยายถนนสายหลักโดยการเทคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ๎านนาย
ณรงค๑  อินต๏ะพิงค๑ ถึงบ๎านนายเย็น  อ๎ายพิงค๑ หมูํท่ี 8 บ๎านปุายาง ต าบลริมปิง 
อ าเภอเมือง  จังหวัดล าพูน 

0 0 0 100 % 206,000 

      
14) โครงการวางทํอระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ล าเหมืองสาธารณะปากทาง
ซอย  1 หมูํท่ี  8 บ๎านปุายาง  ต าบลริมปิง  อ าเภอเมือง  จังหวัดล าพูน 

0 0 0 100 % 94,000 

      
15) โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสาธารณะซอย
สวนสัมพันธ๑ (ตํอเนื่องของเดิม) หมูํท่ี 9 บ๎านสบปะ ต าบลริมปิง อ าเภอเมือง 
จังหวัดล าพูน 

0 0 0 100 % 100,000 

      16) โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาธารณะ 0 0 0 100 % 120,000 



69 

 
ซอย  2 (ตํอเนื่องของเดิม) หมูํท่ี  10  บ๎านกลางทํุง  ต าบลริมปิง  อ าเภอเมือง  
จังหวัดล าพูน 

      
17) โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสาธารณะซอย
ข๎างบ๎านนางแสงหล๎า  มะโนใจ (ตํอเน่ืองของเดิม)  หมูํท่ี  10  บ๎านกลางทํุง  
ต าบลริมปิง  อ าเภอเมือง  จังหวัดล าพูน 

0 0 0 100 % 100,000 

      
18) โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัด ถนนสาธารณะแยกสวนนายจรัล พรม
พิงค๑หมูํท่ี  10 บ๎านกลางทํุง ต าบลริมปิง อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน 

0 0 0 100 % 80,000 

    คํากํอสร๎างสิ่งสาธารณูปโภค             

      
01) โครงการขยายเขตประปาโดยวางทํอ PVC ถนนสาธารณะซอยเลียบล าเหมือง
โค๎ง หมํูท่ี 9 บ๎านสบปะ ต าบลริมปิง อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน 

0 0 0 100 % 98,000 

    คําปรับปรุงที่ดินและสิ่งกํอสร๎าง             

      
01) โครงการกํอสร๎างประตูระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ล าเหมืองสาธารณะกอ
โก๐  ,  เหมืองเจ๎า หมูํท่ี  9  บ๎านสบปะ  ต าบลริมปิง  อ าเภอเมือง  จังหวัดล าพูน 

0 0 0 100 % 130,000 

    คําชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได๎ (คํา K)             

      
คําชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได๎ (คํา K) คํากํอสร๎างสิ่งสาธารณูปโภคและสิ่ง
สาธารณูปการ 

0 0 0 100 % 10,000 

รวมค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 0     3,233,000 

รวมงบลงทุน 0 0 0     3,233,000 

รวมงานก่อสร้าง 0 0 0     3,602,480 

รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 0     7,665,862 

แผนงานการเกษตร             

งานส่งเสริมการเกษตร             

  งบด าเนินงาน             

  ค่าใช้สอย             

    รายจํายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไมํเข๎าลักษณะรายจํายงบรายจํายอื่น ๆ             

      โครงการพัฒนาการผลิตล าไยคุณภาพ ประจ าปีงบประมาณ 2565 0 0 0 100 % 10,000 
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      โครงการสร๎างความเข๎มแข็งกลุํมเกษตรกรท าไรํต าบลริมปิง 0 0 0 100 % 10,000 

      โครงการสร๎างความเข๎มแข็งกลุํมเกษตรกรท าสวนต าบลริมปิง 0 0 0 100 % 20,000 

      โครงการให๎ความชํวยเหลือเกษตรกรผู๎มีรายได๎น๎อย 0 0 0 100 % 10,000 

รวมค่าใช้สอย 0 0 0     50,000 

  ค่าวัสดุ             

    วัสดุการเกษตร 0 0 0 100 % 20,000 

รวมค่าวัสดุ 0 0 0     20,000 

รวมงบด าเนินงาน 0 0 0     70,000 

  งบเงินอุดหนุน             

  เงินอุดหนุน             

    เงินอุดหนุนสํวนราชการ             

      
อุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอเมืองล าพูน ตามโครงการจัดงานล าไยเพื่อ
สนับสนุนสิ้นค๎าไทย ประจ าปี 2565 (ล าไยไทย ล าไยล าพูน) 

0 0 0 100 % 12,000 

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0     12,000 

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0     12,000 

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 0 0 0     82,000 

งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ             

  งบด าเนินงาน             

  ค่าใช้สอย             

    รายจํายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไมํเข๎าลักษณะรายจํายงบรายจํายอื่น ๆ             

      โครงการแก๎ไขปัญหาด๎านสิ่งแวดล๎อม เทศบาลต าบลริมปิง ประจ าปี พ.ศ.2565 0 0 0 100 % 10,000 

      
โครงการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ภัยแล๎งและหมอกควัน ประจ าปี พ.ศ.
2565 

0 0 0 100 % 15,000 

      
โครงการล าพูนเมืองนําเยือน บ๎านเฮือนนําอยูํ เทศบาลต าบลริมปิง ประจ าปี 
2565 

0 0 0 100 % 20,000 
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โครงการอนุรักษ๑พันธุกรรมพืช อันเน่ืองมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

0 0 0 100 % 10,000 

      
โครงการอนุรักษ๑และฟื้นฟูคืนสภาพล าเหมือง เทศบาลต าบลริมปิง ประจ าปี 
2565 

0 0 0 100 % 40,000 

รวมค่าใช้สอย 0 0 0     95,000 

รวมงบด าเนินงาน 0 0 0     95,000 

รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 0 0 0     95,000 

รวมแผนงานการเกษตร 0 0 0     177,000 

รวมทุกแผนงาน 51,273,672.12 51,136,645.14 61,800,000     61,000,000 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เทศบาลต าบลริมปิง 
อ าเภอเมืองล าพูน   จังหวัดล าพูน 

        
                 ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 61,000,000 บาท แยกเป็น  

แผนงานงบกลาง 

 
งบกลาง รวม 21,251,000 บาท 

  
งบกลาง รวม 21,251,000 บาท 

   
งบกลาง รวม 21,251,000 บาท 

   
คําช าระหนี้เงินกู๎ จ านวน 777,000 บาท 

      

  -เพ่ือจํายเป็นคําช าระหนี้เงินกู๎โครงการจัดซื้อครุภัณฑ๑ยานพาหนะและ
ขนสํงโครงการเลขที่  1536/103/2558  ลงวันที่ 17 สิงหาคม  2558  
(กองคลัง) 

      

   
คําช าระดอกเบี้ย จ านวน 104,000 บาท 

      

  -เพ่ือจํายเป็นคําช าระดอกเบี้ยเงินกู๎ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ๑ยานพาหนะ
และขนสํงโครงการเลขที่1536/103/2558 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2558  
(กองคลัง) 

      

   
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จ านวน 50,000 บาท 

      

  - เพ่ือจํายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ๎างกรณี
นายจ๎างในอัตราร๎อยละ 5 ของคําจ๎างที่เทศบาลจะต๎องจําย เพ่ืออุดหนุน
เงินคําเบี้ยประกันสังคมของพนักงานจ๎าง และผู๎ดูแลเด็กของศูนย๑พัฒนา
เด็กเล็ก   
ตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้   
1)  พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533   
2)  หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 4172  
ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561 

      

   
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จ านวน 5,000 บาท 

      

  -เพ่ือจํายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน เป็นไปตามหนังสือกรมสํงเสริม
การปกครองท๎องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 4172 ลงวันที่
24 ธันวาคม 2561 และหนังสือกรมสํงเสริมการปกครอง
ท๎องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1620 ลงวันที่ 22 เมษายน 2562  
(กองคลัง) 
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เบี้ยยังชีพผู๎สูงอายุ จ านวน 13,626,000 บาท 

      

  -เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายส าหรับสนับสนุนการสร๎างหลักประกันรายได๎ให๎แกํ
ผู๎สูงอายุ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยหลักเกณฑ๑การ
จํายเงินเบี้ยยังชีพผู๎สูงอายุขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.
2552 แก๎ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่4) พ.ศ.2562 และหนังสือกรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด ที ่มท 0810.6/ว 1430 ลงวันที่
6 กรกฎาคม 2564  
(กองสวัสดิการและสังคม) 

      

   
เบี้ยยังชีพความพิการ จ านวน 4,416,000 บาท 

      

  -เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายส าหรับสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให๎แกํคนพิการ
หรือทุพพลภาพ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยหลักเกณฑ๑
การจํายเงินเบี้ยความพิการให๎คนพิการขององค๑กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น พ.ศ.2553 แก๎ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 และหนังสือ
กรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด ที ่มท 0810.6/ว 1430 ลง
วันที่ 6 กรกฎาคม 2564  
(กองสวัสดิการและสังคม) 

      

   
เบี้ยยังชีพผู๎ปุวยเอดส๑ จ านวน 228,000 บาท 

      

  - เพ่ือจํายเป็นคําเบี้ยยังชีพให๎แกํผู๎ปุวยเอดส๑  ตามบัญชีรายชื่อที่ได๎รับ
อนุมัติจากผู๎บริหาร เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให๎แกํ
องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2542 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการจํายเงินสงเคราะห๑เพ่ือการยัง
ชีพขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2548 ข๎อ 16 และ ข๎อ 17   
3) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด ที่ มท 0810.6/
ว 1430 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2564   
(กองสวัสดิการและสังคม) 
 
 
 
 
 
 
 

      



74 

 

   
เงินส ารองจําย จ านวน 155,000 บาท 

      

  -เพ่ือจํายเป็นเงินส ารองจํายส าหรับจํายในกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัย
เกิดข้ึนหรือการบรรเทาปัญหาความเดือดร๎อนของประชาชนเป็นสํวนรวม
เทํานั้น เชํน การปูองกันและแก๎ไขปัญหาอุทกภัย น้ าปุาไหลหลากแผํนดิน
ถลํม ภัยแล๎ง ภัยหนาว วาตภัย อัคคีภัย ไฟปุา หมอกควัน และ
โรคติดตํอ ฯลฯ 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2560 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายเพื่อชํวยเหลือประชาชน
ตามอ านาจหน๎าที่ขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2560 และท่ีแก๎ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 

      

   
รายจํายตามข๎อผูกพัน       

    
คําบ ารุงสันนิบาตแหํงประเทศไทย จ านวน 70,000 บาท 

      

  -เพ่ือจํายเป็นคําบ ารุงสันนิบาตเทศบาลแหํงประเทศไทย ตามข๎อบังคับ
สมาคมสันนิบาตแหํงประเทศไทย พ.ศ. 2541 โดยพิจารณาค านวณตั้งจําย
เป็นคําบ ารุงสันนิบาตแหํงประเทศไทยเป็นรายปี ในอัตราร๎อยละเศษหนึ่ง
สํวนหกของรายรับจริงในปีที่ลํวงมาแล๎ว(ไมํรวมเงินกู๎ เงินจํายขาดเงินสะสม
และเงินอุดหนุนทุกประเภท)ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที ่มท 0313.4/ว 3889 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2538 
(กองคลัง) 

      

    
เงินบ าเหน็จลูกจ๎างประจ า จ านวน 320,000 บาท 

      

  -เพ่ือจํายเป็นเงินบ าเหน็จลูกจ๎างประจ าเป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วําด๎วยเงินบ าเหน็จบ าเหน็จลูกจ๎างของหนํวยการ
บริหารราชการสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2542 และท่ีแก๎ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)พ.ศ.
2544 ที่แก๎ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่3) พ.ศ.2552 ที่แก๎ไขเพ่ิมเติม  
(ฉบับที่ 4 ) พ.ศ.2555 
(กองคลัง) 
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เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข๎าราชการสํวนท๎องถิ่น (ก.บ.ท.) จ านวน 930,000 บาท 

      

  -เพ่ือจํายเป็นเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข๎าราชการท๎องถิ่น (กบท.) 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญข๎าราชการสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.
2500 และท่ีแก๎ไขเพ่ิมเติม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยเงินบ าเหน็จ
บ านาญข๎าราชการสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2546 และท่ีแก๎ไขเพ่ิมเติม กฏ
กระทรวงการหักเงินจากประมาณการรายรับในงบประมาณรายจําย
ประจ าปี สมทบเข๎าเป็นกองทุนบ าเหน็จบ านาญข๎าราชการท๎องถิ่น พ.ศ.
2563 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนที่สุด ที่มท 0808.5/ว 6038 ลง
วันที่ 7 ตุลาคม 2563 หนังสือส านักงานกองทุนบ าเหน็จบ านาญข๎าราชการ
สํวนท๎องถิ่น กรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่นที่ มท 0808.5/ ว 31 ลง
วันที่ 21 ตุลาคม 2563 
(กองคลัง) 

      

    
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการสังคมต าบลริมปิง จ านวน 300,000 บาท 

      

  -เพ่ือส าหรับสมทบในการด าเนินงานของกองทุนสวัสดิการชุมชนเพ่ือให๎
ประชาชนมีกองทุนสวัสดิการชุมชนที่สามารถชํวยเหลือเกื้อกูลผู๎ที่ต๎อง
ได๎รับการดูแลในชุมชนและเป็นการสํงเสริมให๎ประชาชนได๎รวมตัวกันเพ่ือ
พัฒนาชุมชนท๎องถิ่น โดยถือปฏิบัติตามโดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการตั้งงบประมาณขององค๑กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น เพ่ือสมทบกองทุน พ.ศ.2561 และท่ีแก๎ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2563  
(กองสวัสดิการและสังคม) 

      

    
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลริมปิง จ านวน 270,000 บาท 

      

  -เพ่ือส าหรับสมทบในการด าเนินงานระบบหลักประกันสุขภาพในระดับ
ท๎องถิ่นหรือพ้ืนที่ในอัตราไมํน๎อยกวําร๎อยละ 50 ตามประกาศ
คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหํงชาติ ลงวันที่19 กุมภาพันธ๑ 2557
เรื่องการก าหนดหลักเกณฑ๑เพ่ือสนับสนุนให๎องค๑การบริหารสํวนต าบลหรือ
เทศบาลด าเนินการและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับ
ท๎องถิ่นหรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2557 โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการตั้งงบประมาณขององค๑กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น เพ่ือสมทบกองทุน พ.ศ.2561 และท่ีแก๎ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2563 
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม) 
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แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 
งานบริหารทั่วไป รวม 9,631,500 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 7,003,800 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,848,320 บาท 

   
เงินเดือนนายก/รองนายกองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น จ านวน 725,760 บาท 

      

  -เพ่ือจํายเป็นเงินเดือนของผู๎บริหารท๎องถิ่น ได๎แกํ 
1) เงินเดือนนายกเทศมนตรี ในอัตราเดือนละ 28,800 บาท เป็นเงิน   
   345,600 บาท   
2) เงินเดือนรองนายกเทศมนตรี  ในอัตราเดือนละ 15,840 บาท
จ านวน 2 อัตราเป็นเงิน 380,160 บาท  โดยค านวณตั้งจํายไว๎ 12 เดือน 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยเงินเดือน เงินคําตอบแทน และ
ประโยชน๑ตอบแทนอยํางอ่ืนของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี
สมาชิกสภาเทศบาลที่ด ารงต าแหนํงประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา
เทศบาลที่ด ารงต าแหนํงรองประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล
เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจํายเงินคํา
เบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554  
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยเงินเดือน เงินคําตอบแทน และ
ประโยชน๑ตอบแทนอยํางอ่ืนของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี
สมาชิกสภาเทศบาลที่ด ารงต าแหนํงประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา
เทศบาลที่ด ารงต าแหนํงรองประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล  
เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจํายเงินคํา
เบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 
(ส านักปลัดเทศบาล) 

      

   
คําตอบแทนประจ าต าแหนํงนายก/รองนายก จ านวน 180,000 บาท 

      

  -เพ่ือจํายเป็นคําตอบแทนประจ าต าแหนํงนายกฯ/รองนายกฯได๎แกํ 
1) คําตอบแทนประจ าต าแหนํงนายกเทศมนตรี อัตราเดือนละ
6,000 บาท  เป็นเงิน  72,000 บาท   
2) คําตอบแทนประจ าต าแหนํงรองนายกเทศมนตรี อัตราเดือนละ
4,500  บาท จ านวน 2  อัตรา  เป็นเงิน 108,000 บาท 
โดยค านวณตั้งจํายไว๎ 12 เดือน 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยเงินเดือนเงินคําตอบแทน และ
ประโยชน๑ตอบแทนอยํางอ่ืนของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี
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สมาชิกสภาเทศบาลที่ด ารงต าแหนํงประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา
เทศบาลที่ด ารงต าแหนํงรองประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล  
 เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจํายเงินคํา
เบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554  
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยเงินเดือน เงินคําตอบแทน และ
ประโยชน๑ตอบแทนอยํางอ่ืนของนายกเทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรี
สมาชิกสภาเทศบาลที่ด ารงต าแหนํงประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา
เทศบาลที่ด ารงต าแหนํงรองประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล
เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจํายเงินคํา
เบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 
(ส านักปลัดเทศบาล) 

   
คําตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จ านวน 180,000 บาท 

      

  -เพ่ือจํายเป็นคําตอบแทนพิเศษผู๎บริหาร  ได๎แกํ 
1) คําตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี  อัตราเดือนละ 6,000 บาท 
เป็นเงิน 72,000 บาท 
2) คําตอบแทนพิเศษรองนายกเทศมนตรี อัตราเดือนละ
4,500 บาท จ านวน 2 อัตรา เป็นเงิน  108,000 บาท 
โดยค านวณตั้งจํายไว๎ 12 เดือน   
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยเงินเดือน เงินคําตอบแทน และ
ประโยชน๑ตอบแทนอยํางอ่ืนของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี
สมาชิกสภาเทศบาลที่ด ารงต าแหนํงประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา
เทศบาลที่ด ารงต าแหนํงรองประธานสภาเทศบาลสมาชิกสภาเทศบาล
เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจํายเงินคํา
เบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554  
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยเงินเดือน เงินคําตอบแทน และ
ประโยชน๑ตอบแทนอยํางอ่ืนของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี
สมาชิกสภาเทศบาลที่ด ารงต าแหนํงประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา
เทศบาลที่ด ารงต าแหนํงรองประธานสภาเทศบาลสมาชิกสภาเทศบาล
เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจํายเงินคํา
เบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 
(ส านักปลัดเทศบาล) 
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คําตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค๑การ
บริหารสํวนต าบล 

จ านวน 207,360 บาท 

      

  1) เพ่ือจํายเป็นคําตอบแทนรายเดือนเลขานุการนายกเทศมนตรี
จ านวน 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ 10,080 บาท เป็นเงิน120,960 บาท     
2) เพ่ือจํายเป็นคําตอบแทนรายเดือนท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี
จ านวน 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ 7,200 บาท เป็นเงิน 86,400 บาท   
โดยค านวณตั้งจํายไว๎  12  เดือน   
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยเงินเดือน เงินคําตอบแทน และ
ประโยชน๑ตอบแทนอยํางอ่ืนของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี
สมาชิกสภาเทศบาลที่ด ารงต าแหนํงประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา
เทศบาลที่ด ารงต าแหนํงรองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล
เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจํายเงินคํา
เบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554  
 2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยเงินเดือน เงินคําตอบแทนและ
ประโยชน๑ตอบแทนอยํางอ่ืนของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี
สมาชิกสภาเทศบาลที่ด ารงต าแหนํงประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา
เทศบาลที่ด ารงต าแหนํงรองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล
เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจํายเงินคํา
เบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 
(ส านักปลัดเทศบาล) 
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คําตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค๑กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น 

จ านวน 1,555,200 บาท 

      

  -เพ่ือจํายเป็นคําตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล ได๎แกํ 
1) คําตอบแทนประธานสภาเทศบาล อัตราเดือนละ 15,840 บาท  
   เป็นเงิน 190,080 บาท 
2) คําตอบแทนรองประธานสภาเทศบาล  อัตราเดือนละ  
   12,960 บาท เป็นเงิน  155,520  บาท 
3) คําตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล อัตราเดือนละ 10,080 บาท
จ านวน 10  อัตรา เป็นเงิน  1,209,600  บาท  
โดยค านวณตั้งจํายไว๎ 12 เดือน   
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยเงินเดือน เงินคําตอบแทน และ
ประโยชน๑ตอบแทนอยํางอ่ืนของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี
สมาชิกสภาเทศบาลที่ด ารงต าแหนํงประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา
เทศบาลที่ด ารงต าแหนํงรองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล
เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจํายเงินคํา
เบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554  
 2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยเงินเดือน เงินคําตอบแทนและ
ประโยชน๑ตอบแทนอยํางอ่ืนของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี
สมาชิกสภาเทศบาลที่ด ารงต าแหนํงประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา
เทศบาลที่ด ารงต าแหนํงรองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล
เลขานุการนายกเทศมนตรี  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจํายเงินคํา
เบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 
(ส านักปลัดเทศบาล) 
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เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 4,155,480 บาท 

   
เงินเดือนข๎าราชการ หรือพนักงานสํวนท๎องถิ่น จ านวน 2,853,120 บาท 

      

  -เพ่ือจํายเป็นเงินเดือนข๎าราชการสํวนท๎องถิ่นของส านักปลัดเทศบาล
จ านวน 7 อัตรา พร๎อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี ค านวณตั้งจํายไว๎
12 เดือน โดยจํายให๎กับพนักงานสํวนท๎องถิ่น  ดังนี้ 
(1) ปลัดเทศบาล                    จ านวน  1  ต าแหนํง 
(2) หัวหน๎าส านักปลัดเทศบาล    จ านวน  1  ต าแหนํง 
(3) หัวหน๎าฝุายปกครอง           จ านวน  1  ต าแหนํง 
(4) หัวหน๎าฝุายอ านวยการ        จ านวน  1  ต าแหนํง 
(5) นักทรัพยากรบุคคล            จ านวน  1  ต าแหนํง 
(6) นักจัดการงานทะเบียนฯ      จ านวน  1  ต าแหนํง 
(7) นิติกร                            จ านวน  1  ต าแหนํง 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542  
2) พระราชกฤษฎีกาการจํายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญและเงินอ่ืน
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535  
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสํวนท๎องถิ่น
เรื่อง ก าหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสํวนท๎องถิ่น  
(ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560 
4) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดํวนที่สุด ที่ มท0809.3/
ว 13 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 ประกาศ ก.จ.ก.ท.และ ก.อบต.
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับการก าหนดหลักเกณฑ๑การเลื่อนขั้นเงินเดือน
ข๎าราชการและพนักงานสํวนท๎องถิ่น (ฉบับที ่2) พ.ศ.2561 
(ส านักปลัดเทศบาล) 
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เงินเพ่ิมตําง ๆ ของข๎าราชการ หรือพนักงานสํวนท๎องถิ่น จ านวน 84,000 บาท 

      

  -เพ่ือจํายเป็นคําตอบแทนรายเดือนปลัดเทศบาล ระดับกลาง  ในอัตรา
เดือนละ 7,000 บาท จ านวน 12 เดือน ตามประกาศ ก.จ. ก.ท.และ ก.
อบต.เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ๑การให๎ข๎าราชการหรือพนักงานสํวนท๎องถิ่น
ได๎รับเงินคําตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน ลงวันที่ 22 เมษายน 2547
และหนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท.และก.อบต.ที่ มท 0809.3/ว 28 ลงวันที่ 
16 กุมภาพันธ๑ 2548  เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจํายเงิน
คําตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน (การก าหนดให๎ข๎าราชการการหรือ
พนักงานสํวนท๎องถิ่น ระดับ 8 ขึ้นไป ได๎รับเงินเดือนคําตอบแทนเป็นราย
เดือนเทํากับอัตราเงินประจ าต าแหนํง)   
(ส านักปลัดเทศบาล) 

      

   
เงินประจ าต าแหนํง จ านวน 162,000 บาท 

      

  -เพ่ือจํายเป็นเงินประจ าต าแหนํงปลัดเทศบาล ในอัตราเดือนละ
7,000  บาท  จ านวน 12  เดือน  เป็นเงิน  84,000  บาท    
-เพ่ือจํายเป็นเงินประจ าต าแหนํงหัวหน๎าส านักปลัดเทศบาล ในอัตราเดือน
ละ 3,500  บาท จ านวน 12  เดือน เป็นเงิน  42,000 บาท 
-เพ่ือจํายเป็นเงินประจ าต าแหนํงหัวหน๎าฝุาย   จ านวน 2 อัตรา ในอัตรา
เดือนละ 1,500  บาท จ านวน 12  เดือน เป็นเงิน  36,000 บาท 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศและหนังสือสั่ง
การ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 
2) พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจ าต าแหนํง พ.ศ. 2538  และท่ี
แก๎ไขถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2544 
3) พระราชกฤษฎีกาการจํายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญและเงินอ่ืน
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535 
4) ระเบียบกระทรวงการคลังวําด๎วยการเบิกจํายเงินคําตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือนข๎าราชการและลูกจ๎างประจ าสํวนราชการ    (ฉบับ
ที ่4) พ.ศ.2553 ประกาศลงวันที่ 3 ธันวาคม 2553  
5) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสํวนท๎องถิ่น
เรื่อง ก าหนดมาตรฐานกลางการบริหารบุคคลท๎องถิ่น (ฉบับที ่2)  
(ส านักปลัดเทศบาล) 
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คําจ๎างลูกจ๎างประจ า จ านวน 336,360 บาท 

      

  -เพ่ือจํายเป็นเงินเดือนของลูกจ๎างประจ าของส านักปลัดเทศบาล    
ต าแหนํงเจ๎าพนักงานธุรการ จ านวน 1 อัตรา พร๎อมเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจ าปี  โดยค านวณตั้งจํายไว๎ 12 เดือน   
(ส านักปลัดเทศบาล) 

      

   
คําตอบแทนพนักงานจ๎าง จ านวน 648,000 บาท 

      

  -เพ่ือจํายเป็นคําตอบแทนและเงินปรับปรุงคําตอบแทน ให๎แกํพนักงานจ๎าง
ทั่วไป จ านวน 6 อัตรา อัตราละ 9,000 บาท โดยค านวณตั้งจํายไว๎
12 เดือน  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจํายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญและเงินอ่ืน
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535  
(ส านักปลัดเทศบาล) 

      

   
เงินเพ่ิมตําง ๆ ของพนักงานจ๎าง จ านวน 72,000 บาท 

      

  -เพ่ือจํายเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวส าหรับพนักงานจ๎าง
ทั่วไป จ านวน 6 อัตรา อัตราละ 1,000 บาท ค านวณตั้งจํายไว๎
12 เดือน เป็นเงิน 72,000  บาท   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจํายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญและเงินอ่ืน
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535  
(ส านักปลัดเทศบาล) 
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งบด าเนินงาน รวม 2,574,700 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 203,000 บาท 

   
คําตอบแทนผู๎ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน๑แกํองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น จ านวน 10,000 บาท 

      

  -เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการคัดเลือกพนักงานและลูกจ๎าง 
คําสมนาคุณ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วย 
คําใช๎จํายการคัดเลือกพนักงานและลูกจ๎างของ 
องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2555 และท่ีแก๎ไขเพ่ิมเติม  
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
- เพ่ือจํายเป็นคําตอบแทนคําเบี้ยประชุม เงินสมนาคุณ 
ในการสอบข๎อเท็จจริง การสอบสวนทางวินัย  
การสอบสวนความรับผิดทางละเมิดให๎แกํคณะกรรมการ 
ผู๎ด าเนินการ 
-เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายคําตอบแทนเจ๎าหน๎าที่ผู๎ปฏิบัติงานเลือกตั้งของ
องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
-เพ่ือจํายเป็นคําตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได๎รับการแตํงตั้งให๎
ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ๎างและการบริหารพัสดุภาครัฐตาม
หลักเกณฑ๑ท่ีก าหนด 
ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนที่สุด ที ่มท 0808.2/ ว 3749   
ลงวันที่ 30 มิถุนายน  2564 เรื่อง ซักซ๎อมแนวทางการจัดท างบประมาณ
รายจํายประจ าปี พ.ศ.2565 ขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  
(ส านักปลัดเทศบาล) 

      

   
คําเบี้ยประชุม จ านวน 70,000 บาท 

      

  -เพ่ือจํายเป็นคําเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาลตามหลักเกณฑ๑ 
และอัตราที่ก าหนดไว๎ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วย 
เงินเดือน เงินคําตอบแทนและประโยชน๑ตอบแทนอยํางอ่ืนของ 
นายกเทศมตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล  
รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการ 
นายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจําย 
คําเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล  
(ส านักปลัดเทศบาล) 
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คําตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 5,000 บาท 

      

  -เพ่ือจํายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให๎กับพนักงาน
เทศบาล ที่ได๎รับอนุมัติให๎ปฏิบัติหน๎าที่นอกเวลาราชการปกติ หรือ
วันหยุดราชการ ตามระเบียบ และหนังสือสั่งการดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการเบิกจํายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2559 
2) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนมากที่ มท 0808.2/
ว 2409ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวํา
ด๎วยการเบิกจํายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค๑กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2559 
(ส านักปลัดเทศบาล) 

      

   
คําเชําบ๎าน จ านวน 108,000 บาท 

      

  -เพ่ือจํายเป็นคําเชําบ๎านของพนักงานเทศบาลตามสิทธิที่จะได๎รับ   
ตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําเชําบ๎าน 
ของข๎าราชการสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2548 และท่ีแก๎ไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 
(ส านักปลัดเทศบาล) 

      

   
เงินชํวยเหลือการศึกษาบุตร       

    
เงินชํวยเหลือการศึกษาบุตรข๎าราชการ/พนักงาน/ลูกจ๎างประจ า จ านวน 10,000 บาท 

      

  -เพ่ือจํายเป็นเงินชํวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลตามสิทธิที่
ควรจะได๎รับ  ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2523 และ
ที่แก๎ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2554 
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง วําด๎วยการเบิกจํายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตร พ.ศ. 2560 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2541    
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานสํวนท๎องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549   
(ส านักปลัดเทศบาล) 
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ค่าใช้สอย รวม 1,060,000 บาท 

   
รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งบริการ       

    
รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งบริการ จ านวน 750,000 บาท 

      

  (1)  คําเย็บหนังสือหรือเข๎าปกหนังสือเพ่ือจํายเป็นคําจ๎างในการเย็บ
หนังสือ หรือเข๎าปกหนังสือหรือเอกสารรูปเลํมอ่ืนใด 
(2)  คําโฆษณาและเผยแพรํเพ่ือจํายเป็นคําจ๎างเหมาท าปูายหรือแผงปิด
ประกาศ การจ๎างท าโปสเตอร๑การบันทึกภาพยนตร๑วีดีโอเทป วีดีทัศน๑คํา
ล๎างอัดขยายรูปถําย การจ๎างโฆษณาและเผยแพรํประชาสัมพันธ๑ ในสื่อ
ประเภทตํางๆ เชํนวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน๑หนังสือพิมพ๑วารสาร  
แผํนพับ ปูายประชาสัมพันธ๑ สิ่งพิมพ๑ตํางๆ ฯลฯ 
(3)  คําธรรมเนียมเพ่ือจํายเป็นคําธรรมเนียมรวมทั้งคําธรรมเนียมปูาย
ยานพาหนะ คําธรรมเนียมศาล คําธรรมเนียมที่ดินและคําธรรมเนียมอ่ืนใด
ที่สามารถเบิกจํายได๎ในประเภทรายจํายนี้ 
(4)  คําใช๎จํายในการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ๑ข๎อมูลขําวสาร 
เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ๑ข๎อมูล ขําวสารเชํน
วารสาร การจัดท าแผํนพับเอกสารรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี      
วีดีทัศน๑ วีดีโอเทป  ปูายประชาสัมพันธ๑ สื่อสิ่งพิมพ๑ตํางๆ ฯลฯ 
(5)  คําเชําเครื่องถํายเอกสาร คําถํายเอกสารเพ่ือจํายเป็นคําถํายเอกสารที่
เกี่ยวกับการด าเนินงาน หรือเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ 
(6)  คําจ๎างเหมาบริการเพ่ือจํายเป็นคําจ๎างเหมาบริการให๎ผู๎รับจ๎างเหมาท า
การอยํางหนึ่ง อยํางใดซึ่งมิใชํเป็นการประกอบดัดแปลงตํอเติมเสริมสร๎าง
ครุภัณฑ๑หรือสิ่งกํอสร๎าง ฯลฯ เชํนคําจ๎างเหมาสูบน้ าคําบริการก าจัดปลวก
คําล๎างอัดฉีดรถยนต๑คําจ๎างเหมาหรือของที่ระลึกตํางๆ คําจา๎งเหมาดูแล
รักษาต๎นไม๎สวนไม๎ประดับสวนหยํอมสนามหญ๎าหรือที่สาธารณะคําจ๎าง
เหมาล๎างท าความสะอาดถนนคําจ๎างเหมาจัดเก็บขยะและสิ่งปฏิกูลและ
คําจ๎างเหมาอ่ืนๆ ฯลฯ ที่เป็นกิจการในอ านาจหน๎าที่  
(7)   คําเชําพื้นที่ส าหรับจัดท าเว็บไซต๑เพ่ือจํายเป็นคําเชําพื้นที่ส าหรับ
จัดท าเว็บไซต๑ (Website) เป็นราคาตํอปี 
(8)   คําจดทะเบียนเว็บไซต๑เพ่ือจํายเป็นคําจดทะเบียนเว็บไซต๑(Website) 
Domain name  เป็นราคาตํอปี คําปรับปรับปรุงเว็บไซต๑ 
(9)  คําเชําทรัพย๑สิน รวมถึงเงินที่ต๎องจํายพร๎อมกับการเชําทรัพย๑สิน
เชํน ที่ดินเพ่ือจํายเป็นคําเชําที่ดินส าหรับด าเนินกิจการในอ านาจหน๎าที่ของ
เทศบาลเป็นราคาตํอปี คําเชํารถยนต๑ คําเชําอาคารสิ่งปลูกสร๎าง ยกเว๎นคํา
เชําบ๎านและคําเชําตู๎ไปรษณีย๑  
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(10) คําจัดท าประกันภัยรถราชการของเทศบาลที่มีลักษณะการใช๎งานที่
กํอให๎เกิดความเสี่ยงในการกํอให๎เกิดอุบัติเหตุเพื่อจํายเป็นคําจัดท า
ประกันภัยรถราชการของเทศบาลที่มีลักษณะการใช๎งานที่กํอให๎เกิดความ
เสี่ยงในการกํอให๎เกิดอุบัติเหตุ 
(11) คํารังวัดที่ดิน ที่สาธารณะหรือที่ดินเทศบาล เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จําย
รังวัดที่ดิน ที่สาธารณะหรือที่ดินเทศบาล 
(ส านักปลัดเทศบาล) 

   
รายจํายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จ านวน 50,000 บาท 

      

  - เพ่ือจํายเป็นคํารับรองในการต๎อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล เชํน อาหาร
เครื่องดื่ม คําของขวัญ คําพิมพ๑เอกสาร คําใช๎จํายเกี่ยวเนื่องในการเลี้ยง
รับรอง รวมทั้งคําบริการและคําใช๎จํายอื่นๆ ในการประชุมสภา
ท๎องถิ่น หรือคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการหรือการประชุมระหวําง
องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน รวมถึงคําใช๎จํายใน
การจัดประชุมราชการ สัมมนา จัดงานและคําของขวัญหรือที่ระลึก  
รวมถึงคําใช๎จํายในการประดับตกแตํงอาคารสถานที่หนํวยงาน 
ราชการ 
- คําใช๎จํายในพิธีเปิดอาคารตํางๆ 
- คําใช๎จํายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี 
- คําใช๎จํายในการประชุมราชการ 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเบิกจํายในการ
บริหารงานขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2562 
(ส านักปลัดเทศบาล) 

      

   
รายจํายเก่ียวเนื่องกับการปฏบิัตริาชการที่ไมํเข๎าลักษณะรายจํายงบรายจาํยอื่น ๆ       

    
คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จ านวน 50,000 บาท 

      

  -เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ ตามระเบียบที่ทาง
ราชการก าหนด เชํน คําเบี้ยเลี้ยง คํายานพาหนะ คําเชําที่พัก 
และคําใช๎จํายอ่ืนๆ ที่จ าเป็นในการเดินทางไปราชการหรือ 
อบรมสัมมนาของ คณะผู๎บริหารสมาชิกสภาเทศบาล  
พนักงานเทศบาล ลูกจ๎างประจ า พนักงานจ๎าง ฯลฯ 
สังกัดเทศบาลต าบลริมปิง 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จําย 
ในการฝึกอบรม และการเข๎ารับการฝึกอบรมของเจ๎าหน๎าที่ 
ท๎องถิ่น พ.ศ. 2557 และท่ีแก๎ไขเพ่ิมเติม 
(ส านักปลัดเทศบาล) 
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คําใช๎จํายในงานราชพิธีตํางๆ จ านวน 20,000 บาท 

      

   - เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการจัดงานรัฐพิธีและราชพิธี หรือคําใช๎จํายใน
การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสตํางๆ คําใช๎จํายในการ
เตรียมการระหวํางการรับเสด็จ สํงเสด็จ หรือ เกี่ยวเนื่องกับการรับ
เสด็จ สํงเสด็จพระมหากษัตริย๑ พระราชินี พระบรมวงศานุวงศ๑ คําพานพํุม
ดอกไม๎ พานประดับพํุมดอกไม๎ พานพุํมเงินพํุมทอง กรวยดอกไม๎พวงมาลัย
พวงมาลา ส าหรับวางอนุสาวรีย๑ ฯลฯ และคําวัสดุอุปกรณ๑ในการจัดงานรัฐ
พิธีและงานราชพิธี  
(ส านักปลัดเทศบาล) 

      

    
คําพวงมาลัย ชํอดอกไม๎ กระเช๎าดอกไม๎และพวงมาลา จ านวน 5,000 บาท 

      

  -เพ่ือจํายเป็นคําพวงมาลา  คําดอกไม๎ และพานพํุมประดับดอกไม๎เพ่ือมอบ
ให๎แกํบุคคลตํางๆหรือวาง ณ อนุสาวรีย๑ หรือศพผู๎มีเกียรติตามแตํกรณีใน
นามของเทศบาลโดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที ่มท 0407/ว 1284 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2530 เรื่อง การเบิกจํายคํา
ดอกไม๎เพ่ือมอบให๎บุคคลตํางๆ คําพวงมาลา และพานประดับพุํมดอกไม๎ 
(ส านักปลัดเทศบาล) 

      

    
คําลงทะเบียนในการฝึกอบรม จ านวน 50,000 บาท 

      

  -เพ่ือจํายเป็นคําลงทะเบียนในการฝึกอบรม ตามระเบียบที่ทางราชการ
ก าหนด  เชํน  ลงทะเบียน และคําใช๎จํายอ่ืนๆ ที่จ าเป็นในการอบรม
สัมมนาของ คณะผู๎บริหารสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล
ลูกจ๎างประจ า พนักงานจ๎าง ฯลฯ สังกัดเทศบาลต าบลริมปิง 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จําย 
ในการฝึกอบรม และการเข๎ารับการฝึกอบรมของเจ๎าหน๎าที่ 
ท๎องถิ่น พ.ศ. 2557 และท่ีแก๎ไขเพ่ิมเติม 
(ส านักปลัดเทศบาล) 

      

    
โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ๎าสิริกิติ์พระบรมราชนนีพันปีหลวง 
เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 

จ านวน 15,000 บาท 

      

  -เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ
นางเจ๎าสิริกิติ์ พระบรมราชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 12 สิงหาคม เชํน ประดับพระฉายาลักษณ๑อาคาส านักงาน  
พิธีท าบุญตักบาตรพระสงฆ๑และสามเณร พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล
พิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลและ
คําใช๎จํายอื่นๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวข๎องในการจัดงาน ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้  
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1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให๎แกํ
องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายในการจัดงาน การจัดการ
แขํงขันกีฬาและการสํงนักกีฬาเข๎ารํวมการแขํงขันกีฬาขององค๑กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2559 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเบิกคําใช๎จํายในการบริหารงาน
ขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2562 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่
3/2563  หน๎าที่ 17 ล าดับที่  1 
(ส านักปลัดเทศบาล) 

    
โครงการพัฒนาศักยภาพผู๎บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ลูกจ๎างและ
พนักงานจ๎างของเทศบาลต าบลริมปิง 

จ านวน 30,000 บาท 

      

  -เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการพัฒนาศักยภาพผู๎บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ลูกจ๎างและพนักงานจ๎างของเทศบาลต าบล
ริมปิง โดยมีคําใช๎จํายประกอบด๎วย  คําใช๎จํายเกี่ยวกับการใช๎และการ
ตกแตํงสถานที่อบรม คําใช๎จํายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม คําวัสดุ
เครื่องเขียน และอุปกรณ๑ คําประกาศนียบัตร  คําถํายเอกสาร  คําพิมพ๑
เอกสารและสิ่งพิมพ๑ คําหนังสือส าหรับผู๎เข๎ารับการฝึกอบรม คําใช๎จํายใน
การติดตํอสื่อสาร คําเชําอุปกรณ๑ตํางๆ ในการฝึกอบรม  คํากระเป๋าหรือสิ่ง
ที่ใช๎บรรจุเอกสารส าหรับผู๎เข๎ารับการฝึกอบรม คําของสมนาคุณในการดู
งาน คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม คําสมนาคุณวิทยากร คําอาหาร  คํา
ยานพาหนะ คําท่ีพัก คําปูายโครงการ  คําใช๎จํายอื่นที่จ าเป็นในการจัดท า
โครงการ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให๎แกํ
องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายในการฝึกอบรมและการ
เข๎ารับการฝึกอบรมของเจ๎าหน๎าที่ 
ท๎องถิ่น พ.ศ.2557 และท่ีแก๎ไขเพ่ิมเติม 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน๎าที่ 163 ล าดับที่  1 
(ส านักปลัดเทศบาล) 
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โครงการวันคล๎ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ วันพํอแหํงชาติ 

จ านวน 10,000 บาท 

      

  -เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการวันคล๎ายวันพระบรมราช
สมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ วันพํอแหํงชาติ โดยมีคําใช๎จําย
ประกอบด๎วย  กิจกรรมท าบุญตักบาตรและ คําใช๎จํายอื่น ๆ  ที่จ าเป็นและ
เกี่ยวข๎องในการจัดงาน ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให๎แกํ
องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายในการจัดงาน การจัดการ
แขํงขันกีฬาและการสํงนักกีฬาเข๎ารํวมการแขํงขันกีฬาขององค๑กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2559  
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเบิกคําใช๎จํายในการบริหารงาน
ขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2562 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน๎าที่ 169 ล าดับที่ 13 
(ส านักปลัดเทศบาล) 

      

    
โครงการวันต๎นไม๎แหํงชาติ จ านวน 5,000 บาท 

      

  -เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการวันต๎นไม๎แหํงชาติ โดยมี
คําใช๎จํายประกอบด๎วย  กิจกรรมปลูกต๎นไม๎ และ คําใช๎จํายอื่น ๆ  ที่
จ าเป็นและเกี่ยวข๎องในการจัดงาน ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให๎แกํ
องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายในการจัดงาน การจัดการ
แขํงขันกีฬาและการสํงนักกีฬาเข๎ารํวมการแขํงขันกีฬาขององค๑กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2559  
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเบิกคําใช๎จํายในการบริหารงาน
ขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2562 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565)  หน๎าที่ 150  
(ส านักปลัดเทศบาล) 
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โครงการวันท๎องถิ่นไทย จ านวน 5,000 บาท 

      

  -เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการวันท๎องถิ่นไทยโดยมีคําใช๎จําย
ประกอบด๎วย คําใช๎จํายพิธีศาสนา คําใช๎จํายในการจัดสถานที่ คํารับรอง
และ คําใช๎จํายอ่ืน ๆ  ที่จ าเป็นและเก่ียวข๎องในการจัดงาน ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให๎แกํ
องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายในการจัดงาน การจัดการ
แขํงขันกีฬาและการสํงนักกีฬาเข๎ารํวมการแขํงขันกีฬาขององค๑กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2559  
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเบิกคําใช๎จํายในการบริหารงาน
ขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2562 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  หน๎าที่ 161 ล าดับที่ 2 
(ส านักปลัดเทศบาล) 

      

    
โครงการวันเทศบาล จ านวน 10,000 บาท 

      

  -เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการวันเทศบาล โดยมีคําใช๎จําย
ประกอบด๎วย กิจกรรมอบรมให๎กับบุคลากรในองค๑กรกิจกรรม
Big Cleaning Day และคําใช๎จํายอื่น ๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวข๎องในการจัด
งาน ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให๎แกํ
องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายในการฝึกอบรมและการ
เข๎ารับการฝึกอบรมของเจ๎าหน๎าที่ 
ท๎องถิ่น พ.ศ.2557 และท่ีแก๎ไขเพ่ิมเติม 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  หน๎าที่ 161 ล าดับที่ 1 
(ส านักปลัดเทศบาล) 
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โครงการวันปิยะมหาราช จ านวน 5,000 บาท 

      

  -เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการวันปิยะมหาราช โดยมี
คําใช๎จํายประกอบด๎วย กิจกรรมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมคําใช๎จําย
พิธีศาสนา คําใช๎จํายในการจัดสถานที่ คํารับรอง และ คําใช๎จํายอื่นๆ ที่
จ าเป็นและเกี่ยวข๎องในการจัดงาน ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให๎แกํ
องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายในการจัดงาน การจัดการ
แขํงขันกีฬาและการสํงนักกีฬาเข๎ารํวมการแขํงขันกีฬาขององค๑กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2559 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเบิกคําใช๎จํายในการบริหารงาน
ขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2562 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน๎าที่ 169 ล าดับที่ 10 
(ส านักปลัดเทศบาล) 

      

    
โครงการสถานที่ท างานนําอยูํ นําท างาน ด๎วยกิจกรรม 5 ส. จ านวน 5,000 บาท 

      

  -เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการสถานที่ท างานนําอยูํ  
นําท างาน ด๎วยกิจกรรม 5 ส. โดยมีคําใช๎จํายประกอบด๎วยกิจกรรม
Big Cleaning Day และคําใช๎จํายอื่น ๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวข๎องในการจัด
งาน ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให๎แกํ
องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเบิกคําใช๎จํายในการบริหารงาน
ขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2562  
เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  หน๎าที ่164 ล าดับที่ 3 
(ส านักปลัดเทศบาล) 
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โครงการอบรมให๎ความรู๎ด๎านกฎหมายแกํคณะผู๎บริหารและสมาชิกสภา
เทศบาลต าบลริมปิง 

จ านวน 10,000 บาท 

      

  -เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการอบรมให๎ความรู๎ด๎านกฎหมาย
แกํคณะผู๎บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลต าบลริมปิง โดยมีคําใช๎จําย
ประกอบด๎วย คําใช๎จํายเกี่ยวกับการใช๎และการตกแตํงสถานที่อบรม
คําใช๎จํายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม คําวัสดุเครื่องเขียน และ
อุปกรณ๑ คําประกาศนียบัตร คําถํายเอกสาร คําพิมพ๑เอกสารและสิ่งพิมพ๑
คําหนังสือส าหรับผู๎เข๎ารับการฝึกอบรม  คําใช๎จํายในการติดตํอสื่อสาร   
คําเชําอุปกรณ๑ตํางๆ ในการฝึกอบรม  คํากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช๎บรรจุเอกสาร
ส าหรับผู๎เข๎ารับการฝึกอบรม  คําของสมนาคุณในการดูงาน คําอาหารวําง
และเครื่องดื่ม  คําสมนาคุณวิทยากร คําอาหาร คํายานพาหนะ คําท่ีพัก 
คําปูายโครงการ  คําใช๎จํายอื่นที่จ าเป็นในการอบรมส าหรับการจัดท า
โครงการ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให๎แกํ
องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายในการฝึกอบรมและการ
เข๎ารับการฝึกอบรมของเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น พ.ศ.2557 และท่ีแก๎ไขเพ่ิมเติม 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน๎าที่ 178 ล าดับที่  4 
(ส านักปลัดเทศบาล) 

      

   
คําบ ารุงรักษาและซํอมแซม จ านวน 40,000 บาท 

      

  - เพ่ือจํายเป็นคําซํอมแซมบ ารุงรักษาทรัพย๑สินเพื่อให๎สามารถใช๎งานได๎
ตามปกติ 
(ส านักปลัดเทศบาล) 
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ค่าวัสดุ รวม 590,000 บาท 

   
วัสดุส านักงาน จ านวน 100,000 บาท 

      

  -เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุส านักงาน  รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ
โดยสภาพไมํคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช๎งานไมํยืนนานสิ้นเปลือง
หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น และให๎หมายความรวมถึง
รายจํายดังตํอไปนี้ 
1. รายจํายเพื่อประกอบขึ้นใหมํ ดัดแปลง ตํอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ   
2. รายจํายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช๎ในการซํอมแซมบ ารุงรักษาทรัพย๑สินให๎
สามารถใช๎งานได๎ตามปกติ    
3. รวมถึงรายจํายที่ต๎องช าระพร๎อมกับคําวัสดุ เชํน คําขนสํง คําภาษี  
คําประกันภัย คําติดตั้ง  เป็นต๎น 
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุส านักงานแบํงการพิจารณาออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได๎แกํ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตํ
ตามปกติมีอายุการใช๎งานไมํยืนนาน หรือเมื่อน าไปใช๎งานแล๎วเกิดความ
ช ารุดเสียหาย ไมํสามารถซํอมแซมให๎ใช๎งานได๎ดังเดิมหรือซํอมแซมแล๎วไมํ
คุ๎มคํา ดังนี้ หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก
ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม๎บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก๎าอ้ีพลาสติก ตรายาง 
ที่ถูพ้ืน ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บ
กระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ๑ แผงปิดประกาศ
แผํนปูายชื่อส านักงาน หรือหนํวยงาน หรือแผํนปูายตํางๆ  ที่ใช๎ใน
ส านักงาน มูํลี่ มํานปรับแสง (ตํอผื่น) พรม (ตํอผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน
พระพุทธรูป พระบรมรูปจ าลอง กระเป๋า ตาชั่งขนาดเล็ก ผา๎ใบติดตั้งใน
ส านักงาน ผ๎าใบเต็นฑ๑ขนาดใหญํ ตู๎ยาสามัญประจ าบ๎าน แผงกั้นห๎องแบบ
รื้อถอนได๎ (Partition) ฯลฯ  
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  ได๎แกํ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช๎แล๎ว
ยํอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
ไมํคงสภาพเดิม ดังนี้ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ ายาลบค าผิด
เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ าหมึก 
ปริ้นท๑ เทป พีวีซี แบบใส  น้ ายาลบกระดาษไข ไม๎บรรทัด คลิป ตัวเย็บ
กระดาษ เข็มหมุด กระดาษคาร๑บอน กระดาษไข แฟูม สมุดบัญชี สมุด
ประวัติข๎าราชการ แบบพิมพ๑ ผ๎าส าลี ธงชาติ สิ่งพิมพ๑ที่ได๎จากการซื้อ ของ
ใช๎ในการบรรจุหีบหํอ น้ ามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ าดื่มส าหรับบริการประชาชนใน
ส านักงาน พวงมาลา พวงมาลัย กรวยดอกไม๎ ฯลฯ      
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้   
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1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเบิกคําใช๎จํายในการบริหารงาน
ขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ –
 รายจําย งบประมาณรายจํายประจ าปีขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
(ส านักปลัดเทศบาล) 

        

 
      

   
วัสดุไฟฟูาและวิทยุ จ านวน 20,000 บาท 

      

  -เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุไฟฟูาและวิทยุ รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมํคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช๎งานไมํยืนนาน
สิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น และให๎
หมายความรวมถึงรายจํายดังตํอไปนี้ 
1. รายจํายเพื่อประกอบขึ้นใหมํ ดัดแปลง ตํอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ   
2. รายจํายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช๎ในการซํอมแซมบ ารุงรักษาทรัพย๑สินให๎
สามารถใช๎งานได๎ตามปกติ    
3. รวมถึงรายจํายที่ต๎องช าระพร๎อมกับคําวัสดุ เชํน คําขนสํง  คําภาษี   
คําประกันภัย  คําติดตั้ง  เป็นต๎น 
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุไฟฟูาและวิทยุแบํงการพิจารณา
ออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได๎แกํ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตํ
ตามปกติมีอายุการใช๎งานไมํยืนนาน หรือเมื่อน าไปใช๎งานแล๎วเกิดความ
ช ารุดเสียหาย ไมํสามารถซํอมแซมให๎ใช๎งานได๎ดังเดิมหรือซํอมแซมแล๎วไมํ
คุ๎มคํา ดังนี้  ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแร๎งไฟฟูา เครื่องวัด
กระแสไฟฟูา เครื่องวัดแรงดันไฟฟูา มาตรส าหรับตรวจวงจรไฟฟูา เครื่อง
ประจุไฟ โคมไฟ โทรโขํง ไม๎ชักฟิวส๑ ไมค๑ลอยพร๎อมเครื่องสํง
สัญญาณ ฯลฯ  
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได๎แกํ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช๎แล๎ว
ยํอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
ไมํคงสภาพเดิม ดังนี้ ฟิวส๑ เทปพันสายไฟฟูา สายไฟฟูา หลอดไฟฟูา
หลอดไฟ เข็มขัดรัดสายไฟฟูา ปลั๊กไฟฟูา สวิตซ๑ไฟฟูา หลอดวิทยุทรานซิต
เตอร๑และชิ้นสํวนวิทยุ ลูกถ๎วยสายอากาศ รีซีสเตอร๑ มูฟวิ่งคอยส๑คอมเดน
เซอร๑ ขาหลอดฟลูออเรสเซนต๑ เบรกเกอร๑ สายอากาศหรือเสาอากาศ
ส าหรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน๑ จานรับสัญญาณดาวเทียม แบตเตอรี่โซลํา
เซลล๑ กลํองรับสัญญาณ ฯลฯ      
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ค. ประเภทอุปกรณ๑ประกอบและอะไหลํ ได๎แกํ สิ่งของที่เป็นอุปกรณ๑
ประกอบหรืออะไหลํส าหรับการซํอมแซมบ ารุงรักษาทรัพย๑สินให๎คืนสภาพ
ดังเดิมท่ีมีลักษณะเป็นการซํอมบ ารุงปกติหรือคําซํอมกลาง รวมถึงรายจําย
ดังตํอไปนี้ ดอกล าโพง ฮอร๑นล าโพง  แผงวงจร ผังแสดงวงจรตํางๆ แผง
บังคับทางไฟ ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเบิกคําใช๎จํายในการบริหารงาน
ขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ –
 รายจําย งบประมาณรายจํายประจ าปีขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
(ส านักปลัดเทศบาล) 

        

 
      

   
วัสดุงานบ๎านงานครัว จ านวน 50,000 บาท 

      

  -เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุงานบ๎านงานครัว  รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมํคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช๎งานไมํยืนนาน
สิ้นเปลืองหมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น และให๎
หมายความรวมถึงรายจํายดังตํอไปนี้ 
1. รายจํายเพื่อประกอบขึ้นใหมํ ดัดแปลง ตํอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ   
2. รายจํายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช๎ในการซํอมแซมบ ารุงรักษาทรัพย๑สินให๎
สามารถใช๎งานได๎ตามปกติ    
3. รวมถึงรายจํายที่ต๎องช าระพร๎อมกับคําวัสดุ เชํน  คําขนสํง คําภาษี   
คําประกันภัย  คําติดตั้ง  เป็นต๎น 
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุงานบ๎านงานครัวแบํงการพิจารณา
ออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได๎แกํ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตํ
ตามปกติมีอายุการใช๎งานไมํยืนนาน หรือเมื่อน าไปใช๎งานแล๎วเกิดความ
ช ารุดเสียหาย ไมํสามารถซํอมแซมให๎ใช๎งานได๎ดังเดิมหรือซํอมแซมแล๎วไมํ
คุ๎มคํา ดังนี้  หม๎อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป มีด ถัง ถาด แก๎วน้ า
จานรอง ถ๎วยชาม ช๎อนส๎อม กระจกเงา โอํงน้ า ที่นอน กระโถน เตาไฟฟูา
เตาน้ ามัน เตารีด เครื่องบดอาหาร เครื่องตีไขํไฟฟูา เครื่องปิ้งขนมปัง
กระทะไฟฟูา หม๎อไฟฟูารวมถึงหม๎อหุงข๎าวไฟฟูา กระติกน้ าร๎อน กระติด
น้ าแข็ง ถังแก๏ส เตา สายยางฉีดน้ า อํางล๎างจาน ถังน้ าฯลฯ  
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ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได๎แกํ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช๎แล๎ว
ยํอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
ไมํคงสภาพเดิม ดังนี้  ผงซักฟอก สบูํ น้ ายาดับกลิ่น แปรง ไม๎กวาด เขํง
มุ๎ง ผ๎าปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน ผ๎าหํม ผ๎าปูโต๏ะ น้ าจืดที่ซื้อจาก
เอกชน ฯลฯ  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเบิกคําใช๎จํายในการบริหารงาน
ขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ –
 รายจําย งบประมาณรายจํายประจ าปีขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
(ส านักปลัดเทศบาล) 

        

 
      

   
วัสดุกํอสร๎าง จ านวน 50,000 บาท 

      

  -เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุกํอสร๎าง  รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ
โดยสภาพไมํคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช๎งานไมํยืนนาน
สิ้นเปลืองหมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น และให๎
หมายความรวมถึงรายจํายดังตํอไปนี้ 
1. รายจํายเพื่อประกอบขึ้นใหมํ ดัดแปลง ตํอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ   
2. รายจํายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช๎ในการซํอมแซมบ ารุงรักษาทรัพย๑สินให๎
สามารถใช๎งานได๎ตามปกติ    
3. รวมถึงรายจํายที่ต๎องช าระพร๎อมกับคําวัสดุ เชํน คําขนสํง  คําภาษี   
คําประกันภัย  คําติดตั้ง  เป็นต๎น 
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุกํอสร๎างแบํงการพิจารณาออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได๎แกํ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตํ
ตามปกติมีอายุการใช๎งานไมํยืนนาน หรือเมื่อน าไปใช๎งานแล๎วเกิดความ
ช ารุดเสียหาย ไมํสามารถซํอมแซมให๎ใช๎งานได๎ดังเดิมหรือซํอมแซมแล๎วไมํ
คุ๎มคํา ดังนี้ ไม๎ตํางๆ ค๎อน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน กบไสไม๎ 
เทปวัดระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก เชํน ตลับเมตร ลูกดิ่ง สวําน โถส๎วม อําง
ล๎างมือ ราวพาดผ๎า หน๎ากาใสํเชื่อมเหล็ก เครื่องยิงตะปู นั่งร๎าน  ฯลฯ  
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได๎แกํ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช๎แล๎ว
ยํอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
ไมํคงสภาพเดิม ดังนี้   น้ ามันทาไม๎ ทินเนอร๑ สี ปูนซีเมนต๑ ทราย ยางมะ
ตอย อิฐหรือซีเมนต๑บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู เหล็กเส๎น แปรง
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ทาสี ปูนขาว แผํนดินเหนียมสังเคราะห๑     
ค. ประเภทอุปกรณ๑ประกอบและอะไหลํ ได๎แกํ สิ่งของที่เป็นอุปกรณ๑
ประกอบหรืออะไหลํส าหรับการซํอมแซมบ ารุงรักษาทรัพย๑สินให๎คืนสภาพ
ดังเดิมท่ีมีลักษณะเป็นการซํอมบ ารุงปกติหรือคําซํอมกลาง รวมถึงรายจําย
ดังตํอไปนี้  ทํอน้ าและอุปกรณ๑ประปา ทํอตํางๆ ทํอน้ าบาดาล ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้   
1) ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเบิกคําใช๎จํายในการบริหารงาน
ขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ –
 รายจําย งบประมาณรายจํายประจ าปีขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
(ส านักปลัดเทศบาล) 

        

 
      

   
วัสดุยานพาหนะและขนสํง จ านวน 30,000 บาท 

      

  -เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุยานพาหนะและขนสํง  รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพไมํคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช๎งานไมํยืน
นานสิ้นเปลืองหมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น และให๎
หมายความรวมถึงรายจํายดังตํอไปนี้ 
1. รายจํายเพื่อประกอบขึ้นใหมํ ดัดแปลง ตํอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ   
2. รายจํายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช๎ในการซํอมแซมบ ารุงรักษาทรัพย๑สินให๎
สามารถใช๎งานได๎ตามปกติ    
3. รวมถึงรายจํายที่ต๎องช าระพร๎อมกับคําวัสดุ เชํน  คําขนสํง  คําภาษี   
คําประกันภัย  คําติดตั้ง  เป็นต๎น 
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุยานพาหนะและขนสํงแบํงการพิจารณา
ออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได๎แกํ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตํ
ตามปกติมีอายุการใช๎งานไมํยืนนาน หรือเมื่อน าไปใช๎งานแล๎วเกิดความ
ช ารุดเสียหาย ไมํสามารถซํอมแซมให๎ใช๎งานได๎ดังเดิมหรือซํอมแซมแล๎วไมํ
คุ๎มคํา ดังนี้  ไขขวง  ประแจ แมํแรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีม
ล็อค ล็อคเกียร๑ ล็อคคลัตซ๑  ลอ็คพวงมาลัย ฯลฯ  
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได๎แกํ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช๎แล๎ว
ยํอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
ไมํคงสภาพเดิม ดังนี้  ยางรถยนต๑ น้ ามันเบรก น๏อตและสกรู สายไมล๑
เพลา ฟิล๑มกรองแสง น้ ากลั่น ฯลฯ      
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ค. ประเภทอุปกรณ๑ประกอบและอะไหลํ ได๎แกํ สิ่งของที่เป็นอุปกรณ๑
ประกอบหรืออะไหลํส าหรับการซํอมแซมบ ารุงรักษาทรัพย๑สินให๎คืนสภาพ
ดังเดิมท่ีมีลักษณะเป็นการซํอมบ ารุงปกติหรือคําซํอมกลาง รวมถึงรายจําย
ดังตํอไปนี้ เบาะรถยนต๑ เครื่องยนต๑ (อะไหลํ) ชุดเกียร๑รถยนต๑ เบรก ครัช
พวงมาลัย สายพานใบพัด หม๎อน้ า หัวเทียน แบตเตอร๑รี่ จานจําย ล๎อ  
ถังน้ ามัน ไฟหน๎า ไฟเบรก อานจักรยาน ตลับลูกปืน กระจกมองข๎าง
รถยนต๑ กันชนรถยนต๑ เข็มขัดนิรภัย สายไฮโดรลิค ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเบิกคําใช๎จํายในการบริหารงาน
ขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ –
 รายจําย งบประมาณรายจํายประจ าปีขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
(ส านักปลัดเทศบาล) 

        

 
      

   
วัสดุเชื้อเพลิงและหลํอลื่น จ านวน 300,000 บาท 

      

  -เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุเชื้อเพลิงและหลํอลื่น  รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งสิ่งของที่
มีลักษณะโดยสภาพไมํคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช๎งานไมํยืน
นานสิ้นเปลืองหมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น และให๎
หมายความรวมถึงรายจํายดังตํอไปนี้ 
1. รายจํายเพื่อประกอบขึ้นใหมํ ดัดแปลง ตํอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ   
2. รายจํายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช๎ในการซํอมแซมบ ารุงรักษาทรัพย๑สินให๎
สามารถใช๎งานได๎ตามปกติ    
3. รวมถึงรายจํายที่ต๎องช าระพร๎อมกับคําวัสดุ เชํน  คําขนสํง  คําภาษี   
คําประกันภัย  คําติดตั้ง  เป็นต๎น 
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุเชื้อเพลิงและหลํอลื่นแบํงการพิจารณา
ออกเป็น 1 ประเภท ดังนี้ 
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได๎แกํ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช๎แล๎ว
ยํอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
ไมํคงสภาพเดิม ดังนี้  แก๏สหุงต๎ม น้ ามันเชื้อเพลิง น้ ามันดีเซล น้ ามันก๏าด
น้ ามันเบนซิน น้ ามันเตา น้ ามันจารบี น้ ามันเครื่อง ถําน ก๏าซ น้ ามันเกียร๑
น้ ามันหลํอลื่น ฯลฯ   
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเบิกคําใช๎จํายในการบริหารงาน
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ขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ –
 รายจําย งบประมาณรายจํายประจ าปีขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
(ส านักปลัดเทศบาล) 

   
วัสดุคอมพิวเตอร๑ จ านวน 40,000 บาท 

      

  -เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุคอมพิวเตอร๑  รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมํคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช๎งานไมํยืนนาน
สิ้นเปลืองหมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น และให๎
หมายความรวมถึงรายจํายดังตํอไปนี้ 
1. รายจํายเพื่อประกอบขึ้นใหมํ ดัดแปลง ตํอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ 
2. รายจํายเพื่อจัดหาโปแกรมคอมพิวเตอร๑ที่มีราคาตํอหนํวย หรือตํอชุดไมํ
เกิน 20,000 บาท   
3. รายจํายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช๎ในการซํอมแซมบ ารุงรักษาทรัพย๑สินให๎
สามารถใช๎งานได๎ตามปกติ    
4. รวมถึงรายจํายที่ต๎องช าระพร๎อมกับคําวัสดุ เชํน  คําขนสํง  คําภาษี   
คําประกันภัย  คําติดตั้ง  เป็นต๎น 
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุคอมพิวเตอร๑แบํงการพิจารณา
ออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได๎แกํ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตํ
ตามปกติมีอายุการใช๎งานไมํยืนนาน หรือเมื่อน าไปใช๎งานแล๎วเกิดความ
ช ารุดเสียหาย ไมํสามารถซํอมแซมให๎ใช๎งานได๎ดังเดิมหรือซํอมแซมแล๎วไมํ
คุ๎มคํา ดังนี้  แผํนหรือจานบันทึกข๎อมูล ฯลฯ  
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได๎แกํ สิ่งของทีโ่ดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช๎แล๎ว
ยํอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
ไมํคงสภาพเดิม ดังนี้  อุปกรณ๑บันทึก
ข๎อมูล (Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc,  
Digital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึก
ข๎อมูล (ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape)       
หัวพิมพ๑หรือแถบพิมพ๑ส าหรับเครื่องพิมพ๑คอมพิวเตอร๑ ตลับผงหมึกส าหรับ
เครื่องพิมพ๑แบบเลเซอร๑ กระดาษตํอเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ   
ค. ประเภทอุปกรณ๑ประกอบและอะไหลํ ได๎แกํ สิ่งของที่เป็นอุปกรณ๑
ประกอบหรืออะไหลํส าหรับการซํอมแซมบ ารุงรักษาทรัพย๑สินให๎คืนสภาพ
ดังเดิมท่ีมีลักษณะเป็นการซํอมบ ารุงปกติหรือคําซํอมกลาง รวมถึงรายจําย
ดังตํอไปนี้ หนํวยประมวลผล ฮาร๑ดดิสก๑ไดร๑ฟ ซีดีรอมไดร๑ฟ แผํนกรอง
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แสง แผงแปูนอักขระหรือแปูนพิมพ๑ (Key board) เมนบอร๑ด
(Main Board) เมมโมรี่ชิป (MeMory Chip) เชํน Ram คัตซีทฟิดเตอร๑
(Cut Sheet Feeder) เมาส๑ (Mouse) พรินเตอร๑สวิตชิ่งบ๏อกซ๑
(Printer Switching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) แผํนวงจร
อิเล็กทรอนิกส๑ (Card) Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card,  
Sound Card) เป็นต๎น เครื่องอํานและบันทึกข๎อมูลแบบตํางๆ เชํน 
 แบบดิสเกตต๑ (Diskette) แบบฮาร๑ดดิสต๑ (Hard Disk) แบบซีดีรอม
(CD ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นต๎น เราเตอร๑ (Router) ฯลฯ    
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเบิกคําใช๎จํายในการบริหารงาน
ขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ –
 รายจําย งบประมาณรายจํายประจ าปีขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
(ส านักปลัดเทศบาล) 

        

 
      

   
ค่าสาธารณูปโภค รวม 721,700 บาท 

   
คําไฟฟูา จ านวน 400,000 บาท 

      

  - เพื่อจํายเป็นคําไฟฟาูในส านักงาน/ในที่สาธารณะของเทศบาลต าบลริมปิง 

- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเบิกคําใช๎จํายในการบริหารงาน
ขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ –
 รายจําย งบประมาณรายจํายประจ าปีขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
3) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด ที่ มท 0810.8/
ว 2217 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560 
4) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 1846 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560 เรื่อง  แนวทางการแก๎ไขปัญหาคํา
สาธารณูปโภคค๎างช าระ 
5) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด ที่ มท 0810.7/
ว 1529 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2560 
(ส านักปลัดเทศบาล) 
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คําน้ าประปา คําน้ าบาดาล จ านวน 20,000 บาท 

      

  - เพ่ือจํายเป็นคําน้ าประปาในส านักงาน/ในที่สาธารณะ  ของเทศบาล
ต าบลริมปิง 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเบิกคําใช๎จํายในการบริหารงาน
ขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ –
 รายจําย งบประมาณรายจํายประจ าปีขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
3) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด ที่ มท 0810.8/
ว 2217 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560 
4) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 1846 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560 เรื่อง  แนวทางการแก๎ไขปัญหาคํา
สาธารณูปโภคค๎างช าระ 
5) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด ที่ มท 0810.7/
ว 1529 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2560 
(ส านักปลัดเทศบาล) 

      

   
คําบริการโทรศัพท๑ จ านวน 50,000 บาท 

      

  -เพ่ือจํายเป็นคําโทรศัพท๑พ้ืนฐานในส านักงาน  คําโทรศัพท๑เคลื่อนที่
ฯลฯ  และหมายความรวมถึงคําใช๎จํายเพ่ือให๎ได๎มาซึ่งบริการดังกลําวและ
คําใช๎จํายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช๎บริการ เชํน คําเชําเครื่อง เลขหมาย
โทรศัพท๑ คําบ ารุงรักษาสาย ของเทศบาลต าบลริมปิง ฯลฯ   
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเบิกคําใช๎จํายในการบริหารงาน
ขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ –
 รายจําย งบประมาณรายจํายประจ าปีขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
(ส านักปลัดเทศบาล) 
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คําบริการไปรษณีย๑ จ านวน 30,000 บาท 

      

  - เพ่ือจํายเป็นคําบริการไปรษณีย๑  คําฝากสํงไปรษณีย๑  คําบริการไปรษณีย๑
ตอบรับ  คําดวงตราไปรษณีย๑ หรือคําเชําตู๎ไปรษณีย๑ คําธรรมเนียมการโอน
เงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส๑ (GFMIS)  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเบิกคําใช๎จํายในการบริหารงาน
ขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ –
 รายจําย งบประมาณรายจํายประจ าปีขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
(ส านักปลัดเทศบาล) 

      

   
คําบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จ านวน 221,700 บาท 

      

  - เพ่ือจํายเป็นคําบริการสื่อสารและโทรคมนาคม รวมถึงคําใช๎จํายเพื่อให๎
ได๎มาซึ่งบริการสื่อสารโทรคมนาคม เชํน คําใช๎จํายเกี่ยวกับการใช๎ระบบ
และคําใช๎บริการอินเทอร๑เน็ต คําวิทยุสื่อสาร คําโทรภาพ (โทรสาร) คํา   
เทเลกซ๑ คําวิทยุสื่อสาร คําสื่อสารผํานดาวเทียม รวมถึงอินเทอร๑เน็ตการ๑ด
และคําสื่อสารอ่ืนๆ เชํน คําเคเบิ้ลทีวี  คําเชําชํองสัญญาณดาวเทียม และ
ให๎หมายความรวมถึงคําใช๎จํายเพื่อให๎ได๎ใช๎บริการดังกลําวและคําใช๎จํายที่
เกิดข้ึนเกี่ยวกับการใช๎บริการ คําตํอสัญญาณจีพีเอส (1 ครั้งตํอปี) 
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือ  ดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเบิกคําใช๎จํายในการบริหารงาน
ขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ –
 รายจําย งบประมาณรายจํายประจ าปีขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
(ส านักปลัดเทศบาล) 
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งบเงินอุดหนุน รวม 23,000 บาท 

   
เงินอุดหนุน รวม 23,000 บาท 

   
เงินอุดหนุนสํวนราชการ       

    

อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอเมือง ตามโครงการจัดตั้งศูนย๑ปฏิบัติการรํวม
ในการชํวยเหลือประชาชนขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น อ าเภอเมืองล าพูน 
จังหวัดล าพูน 

จ านวน 18,000 บาท 

      

  -เพ่ือจํายเป็นเงินอุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอเมือง ตามโครงการจัดตั้ง
ศูนย๑ปฏิบัติการรํวมในการชํวยเหลือประชาชนขององค๑กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยเงินอุดหนุนขององค๑กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2559 และท่ีแก๎ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2563 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 เพ่ิมเติมครั้งที่
4/2654 หน๎า 16 ล าดับที่ 2 
(ส านักปลัดเทศบาล) 

      

    

อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอเมืองล าพูน  ตามโครงการฝึกอบรมการให๎
ความรู๎ด๎านการอ านวยความเป็นธรรมให๎กับประชาชนในหมูํบ๎าน/ชุมชนใน
พ้ืนที่อ าเภอเมืองล าพูน ประจ าปี พ.ศ.2565 

จ านวน 5,000 บาท 

      

  -เพ่ือจํายเป็นเงินอุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอเมือง ตามโครงการ
ฝึกอบรมการให๎ความรู๎ด๎านการอ านวยความเป็นธรรมให๎กับประชาชนใน
หมูํบ๎าน/ชุมชนในพ้ืนที่อ าเภอเมืองล าพูน ประจ าปี พ.ศ.2565 ตามหนังสือ
ขอรับสนับสนุน อ าเภอเมืองล าพูน ที ่ลพ 0118/ว 450 ลงวันที่  
13 พฤษภาคม 2564  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยเงินอุดหนุนขององค๑กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2559 และท่ีแก๎ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2563 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น พ.ศ. 2561– 2565 เพ่ิมเติมครั้งที่
4/2654 หน๎า 16 ล าดับที่ 1 
(ส านักปลัดเทศบาล) 
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งบรายจ่ายอ่ืน รวม 30,000 บาท 

   
รายจ่ายอ่ืน รวม 30,000 บาท 

   
รายจํายอื่น       

    
การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีตํอการให๎บริการของเทศบาล
ต าบลริมปิง 

จ านวน 30,000 บาท 

      

  - เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินการประเมินความพึงพอใจของ
ประชาชนที่มีตํอการให๎บริการของเทศบาลต าบลริมปิง  โดยจํายเป็น
คําจ๎างสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาจากภายในหรือภายนอกเป็น
หนํวยส ารวจประชาชน  เจ๎าหน๎าที่ของรัฐ หนํวยงานของรัฐ หนํวยงาน
เอกชนที่มารับบริการหรือติดตํอเทศบาลต าบลริมปิง 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และพระราชกฤษฎีกา ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให๎แกํ
องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) พระราชกฤษฎีกาวําด๎วยหลักเกณฑ๑และวิธีการบริหารกิจการบ๎านเมือง
ที่ด ีพ.ศ.2546 
(ส านักปลัดเทศบาล) 
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 2,313,292 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 1,701,600 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,701,600 บาท 

   
เงินเดือนข๎าราชการ หรือพนักงานสํวนท๎องถิ่น จ านวน 1,213,560 บาท 

      

  -เพ่ือจํายเป็นเงินเดือนข๎าราชการสํวนท๎องถิ่นของกองยุทธศาสตร๑และ
งบประมาณ จ านวน 3 อัตรา พร๎อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปีค านวณ
ตั้งจํายไว๎ 12 เดือน  โดยจํายให๎กับพนักงานสํวนท๎องถิ่น  ดังนี้ 
(1) ผู๎อ านวยการกองยุทธศาสตร๑และงบประมาณ     จ านวน  1  ต าแหนํง 
(2) หัวหน๎าฝุายแผนงานและงบประมาณ               จ านวน  1  ต าแหนํง 
(3) นักวิเคราะห๑นโยบายและแผน                       จ านวน  1  ต าแหนํง 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542  
2) พระราชกฤษฎีกาการจํายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญและเงินอ่ืน
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535  
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสํวนท๎องถิ่น
เรื่อง ก าหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสํวนท๎องถิ่น         
(ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560 
4) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดํวนที่สุด ที่ มท0809.3/
ว 2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.
เรื่องมาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจํายเงินเดือนและ
ประโยชน๑ตอบแทนอ่ืน (ฉบับที ่4) และประกาศ ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต.
เรื่องมาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับอัตราคําจ๎างและการให๎ลูกจ๎างขององค๑กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่นได๎รับคําจ๎าง (ฉบับที่ 4)  
5) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดํวนที่สุด ที่ มท0809.3/
ว 13 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 ประกาศ ก.จ.ก.ท.และ ก.อบต.
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับการก าหนดหลักเกณฑ๑การเลื่อนขั้นเงินเดือน
ข๎าราชการและพนักงานสํวนท๎องถิ่น (ฉบับที ่2) พ.ศ.2561 
(กองยุทธศาสตร๑และงบประมาณ) 
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เงินประจ าต าแหนํง จ านวน 60,000 บาท 

      

  - เพ่ือจํายเป็นเงินประจ าต าแหนํงผู๎อ านวยการกองยุทธศาสตร๑และ
งบประมาณในอัตราเดือนละ 3,500 บาท จ านวน 12  เดือน เป็นเงิน
42,000 บาท 
-เพ่ือจํายเป็นเงินประจ าต าแหนํงหัวหน๎าฝุายแผนงานและ
งบประมาณ จ านวน 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ1,500 บาท
จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน 18,000 บาท 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศและหนังสือสั่ง
การ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 
2) พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจ าต าแหนํง พ.ศ. 2538  และท่ี
แก๎ไขถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2544 
3) พระราชกฤษฎีกาการจํายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญและเงินอ่ืน
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
4) ระเบียบกระทรวงการคลังวําด๎วยการเบิกจํายเงินคําตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือนข๎าราชการและลูกจ๎างประจ าสํวนราชการ  
(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2553 ประกาศลงวันที่ 3 ธันวาคม 2553  
5) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสํวนท๎องถิ่น
เรื่อง ก าหนดมาตรฐานกลางการบริหารบุคคลท๎องถิ่น (ฉบับที ่2) 
(กองยุทธศาสตร๑และงบประมาณ) 

      

   
คําจ๎างลูกจ๎างประจ า จ านวน 308,040 บาท 

      

  -เพ่ือจํายเป็นเงินเดือนของลูกจ๎างประจ าของกองยุทธศาสตร๑และ
งบประมาณ ต าแหนํงเจ๎าพนักงานธุรการ จ านวน 1 อัตรา พร๎อมเงิน
ปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี  โดยค านวณตั้งจํายไว๎ 12 เดือน 
(กองยุทธศาสตร๑และงบประมาณ) 

      

   
คําตอบแทนพนักงานจ๎าง จ านวน 108,000 บาท 

      

  -เพื่อจํายเป็นคําตอบแทนและเงินปรับปรุงคําตอบแทนให๎แกํพนกังานจา๎ง
ทั่วไป จ านวน 1 อัตรา อัตราละ 9,000 บาท โดยค านวณตั้งจาํยไว1๎2 เดือน  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจํายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญและเงินอ่ืน
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
(กองยุทธศาสตร๑และงบประมาณ) 
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เงินเพ่ิมตําง ๆ ของพนักงานจ๎าง จ านวน 12,000 บาท 

      

  -เพ่ือจํายเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวส าหรับพนักงานจ๎าง
ทั่วไป จ านวน 1 อัตรา อัตราละ 1,000 บาท ค านวณตั้งจํายไว๎
12 เดือน เป็นเงิน 12,000  บาท   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจํายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญและเงินอ่ืน
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
(กองยุทธศาสตร๑และงบประมาณ) 

      

  
งบด าเนินงาน รวม 611,692 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 85,000 บาท 

   
คําตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 5,000 บาท 

      

  -เพ่ือจํายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให๎กับพนักงาน
เทศบาล ที่ได๎รับอนุมัติให๎ปฏิบัติหน๎าที่นอกเวลาราชการปกติ หรือ
วันหยุดราชการ ตามระเบียบ และหนังสือสั่งการดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการเบิกจํายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2559 
2) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนมากที่ มท 0808.2/
ว 2409ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวํา
ด๎วยการเบิกจํายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค๑กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2559 
(กองยุทธศาสตร๑และงบประมาณ) 

      

   
คําเชําบ๎าน จ านวน 60,000 บาท 

      

  -เพ่ือจํายเป็นคําเชําบ๎านของพนักงานเทศบาลตามสิทธิที่จะได๎รับ   
ตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําเชําบ๎าน 
ของข๎าราชการสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2548 และท่ีแก๎ไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 
(กองยุทธศาสตร๑และงบประมาณ) 
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เงินชํวยเหลือการศึกษาบุตร       

    
เงินชํวยเหลือการศึกษาบุตรข๎าราชการ/พนักงาน/ลูกจ๎างประจ า จ านวน 20,000 บาท 

      

  -เพ่ือจํายเป็นเงินชํวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลตามสิทธิที่
ควรจะได๎รับ  ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
-เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา  ระเบียบ  ดังนี้  
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2523 และ
ที่แก๎ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2554 
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง วําด๎วยการเบิกจํายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตร พ.ศ. 2560 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2541    
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานสํวนท๎องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549   
(กองยุทธศาสตร๑และงบประมาณ) 

      

   
ค่าใช้สอย รวม 381,692 บาท 

   
รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งบริการ       

    
รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งบริการ จ านวน 216,692 บาท 

      

  (1)  คําเย็บหนังสือหรือเข๎าปกหนังสือเพ่ือจํายเป็นคําจ๎างในการเย็บ
หนังสือ หรือเข๎าปกหนังสือหรือเอกสารรูปเลํมอ่ืนใด 
(2)  คําโฆษณาและเผยแพรํเพ่ือจํายเป็นคําจ๎างเหมาท าปูายหรือแผงปิด
ประกาศ การจ๎างท าโปสเตอร๑การบันทึกภาพยนตร๑วีดีโอเทป วีดีทัศน๑คํา
ล๎างอัดขยายรูปถําย การจ๎างโฆษณาและเผยแพรํประชาสัมพันธ๑ ในสื่อ
ประเภทตํางๆ เชํนวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน๑หนังสือพิมพ๑วารสาร     
แผํนพับ ปูายประชาสัมพันธ๑ สิ่งพิมพ๑ตํางๆ ฯลฯ 
(3)  คําธรรมเนียมเพ่ือจํายเป็นคําธรรมเนียมรวมทั้งคําธรรมเนียมปูาย
ยานพาหนะ คําธรรมเนียมศาล คําธรรมเนียมที่ดนิและคําธรรมเนียมอ่ืนใด
ที่สามารถเบิกจํายได๎ในประเภทรายจํายนี้ 
(4)  คําใช๎จํายในการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ๑ข๎อมูล ขําวสารเพื่อจํายเป็น
คําใช๎จํายในการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ๑ข๎อมูล ขําวสารเชํนวารสาร การ
จัดท าแผํนพับเอกสารรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีวีดีทัศน๑ วีดีโอเทป
ปูายประชาสัมพันธ๑ สื่อสิ่งพิมพ๑ตํางๆ ฯลฯ 
(5)  คําเชําเครื่องถํายเอกสาร คําถํายเอกสารเพ่ือจํายเป็นคําถํายเอกสารที่
เกี่ยวกับการด าเนินงาน หรือเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ 
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(6)  คําจ๎างเหมาบริการเพ่ือจํายเป็นคําจ๎างเหมาบริการให๎ผู๎รับจ๎างเหมาท า
การอยํางหนึ่ง อยํางใดซึ่งมิใชํเป็นการประกอบดัดแปลงตํอเติมเสริมสร๎าง
ครุภัณฑ๑หรือสิ่งกํอสร๎าง ฯลฯ เชํนคําจ๎างเหมาสูบน้ าคําบริการก าจัดปลวก
คําล๎างอัดฉีดรถยนต๑คําจ๎างเหมาหรือของที่ระลึกตํางๆ คําจ๎างเหมาดูแล
รักษาต๎นไม๎สวนไม๎ประดับสวนหยํอมสนามหญ๎าหรือที่สาธารณะคําจ๎าง
เหมาล๎างท าความสะอาดถนนคําจ๎างเหมาจัดเก็บขยะและสิ่งปฏิกูลและ
คําจ๎างเหมาอ่ืนๆ ฯลฯ  
(7)   คําเชําพื้นที่ส าหรับจัดท าเว็บไซต๑เพ่ือจํายเป็นคําเชําพื้นที่ส าหรับ
จัดท าเว็บไซต๑ (Website) เป็นราคาตํอปี 
(8)   คําจดทะเบียนเว็บไซต๑เพ่ือจํายเป็นคําจดทะเบียนเว็บไซต๑ (Website) 
Domain name  เป็นราคาตํอปี คําปรับปรับปรุงเว็บไซต๑ 
(9)  คําเชําทรัพย๑สิน รวมถึงเงินที่ต๎องจํายพร๎อมกับการเชําทรัพย๑สิน
เชํน ที่ดินเพ่ือจํายเป็นคําเชําที่ดินส าหรับด าเนินกิจการในอ านาจหน๎าที่ของ
เทศบาลเป็นราคาตํอปี คําเชํารถยนต๑ คําเชําอาคารสิ่งปลูกสร๎าง ยกเว๎นคํา
เชําบ๎านและคําเชําตู๎ไปรษณีย๑  
(10) คําจัดท าประกันภัยรถราชการของเทศบาลที่มีลักษณะการใช๎งานที่
กํอให๎เกิดความเสี่ยงในการกํอให๎เกิดอุบัติเหตุเพื่อจํายเป็นคําจัดท า
ประกันภัยรถราชการของเทศบาลที่มีลักษณะการใช๎งานที่กํอให๎เกิดความ
เสี่ยงในการกํอให๎เกิดอุบัติเหตุ 
(กองยุทธศาสตร๑และงบประมาณ) 

   
รายจํายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จ านวน 5,000 บาท 

      

  - เพ่ือจํายเป็นคํารับรองในการต๎อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล เชํน อาหาร
เครื่องดื่ม คําของขวัญ คําพิมพ๑เอกสาร คําใช๎จํายเกี่ยวเนื่องในการเลี้ยง
รับรอง รวมทั้งคําบริการและคําใช๎จํายอื่นๆ คณะกรรมการ หรือ
คณะอนุกรรมการหรือการประชุมระหวํางองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นกับ
รัฐวิสาหกิจหรือเอกชน รวมถึงคําใช๎จํายในการจัดประชุม
ราชการ สัมมนา จัดงานและคําของขวัญหรือที่ระลึก รวมถึงคําใช๎จํายใน
การประดับตกแตํงอาคารสถานที่หนํวยงานราชการ 
- คําใช๎จํายในพิธีเปิดอาคารตํางๆ 
- คําใช๎จํายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี 
- คําใช๎จํายในการประชุมราชการ 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเบิกจํายในการ
บริหารงานขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2562 
(กองยุทธศาสตร๑และงบประมาณ) 
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รายจํายเก่ียวเนื่องกับการปฏบิัตริาชการที่ไมํเข๎าลักษณะรายจํายงบรายจาํยอื่น ๆ       

    
คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จ านวน 20,000 บาท 

      

  -เพื่อจํายเป็นคําใช๎จาํยในการเดินทางไปราชการ ตามระเบียบทีท่างราชการ
ก าหนด  เชํน คําเบี้ยเลี้ยง คํายานพาหนะ คําเชําที่พักและคาํใชจ๎ํายอื่นๆ ที่
จ าเป็นในการเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนาของ พนักงาน
เทศบาล ลูกจ๎างประจ า พนักงานจ๎าง ฯลฯ สังกัดเทศบาลต าบลริมปิงเป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายในการฝึกอบรม และการเข๎า
รับการฝึกอบรมของเจ๎าหน๎าที่ทอ๎งถ่ิน พ.ศ.2557และที่แก๎ไขเพิ่มเติม 
(กองยุทธศาสตร๑และงบประมาณ) 

      

    
คําลงทะเบียนในการฝึกอบรม จ านวน 45,000 บาท 

      

  -เพ่ือจํายเป็นคําลงทะเบียนในการฝึกอบรม ตามระเบียบที่ทางราชการ
ก าหนด  เชํน  ลงทะเบียน และคําใช๎จํายอ่ืนๆ ที่จ าเป็นในการอบรม
สัมมนาของ พนักงานเทศบาล ลูกจ๎างประจ า พนักงานจ๎าง ฯลฯ 
สังกัดเทศบาลต าบลริมปิงเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วย
คําใช๎จํายในการฝึกอบรม และการเข๎ารับการฝึกอบรมของเจ๎าหน๎าที่
ท๎องถิ่น พ.ศ. 2557 และท่ีแก๎ไขเพ่ิมเติม 
(กองยุทธศาสตร๑และงบประมาณ) 

      

    
โครงการเสริมสร๎างศักยภาพการจัดท าแผนพัฒนาหมูํบ๎านเพ่ือการขับเคลื่อน
แผนแบบบูรณาการ 

จ านวน 50,000 บาท 

      

  -เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการเสริมสร๎างศักยภาพการจัดท า
แผนพัฒนาหมูํบ๎านเพ่ือการขับเคลื่อนแผนแบบบูรณาการ โดยมีคําใช๎จําย
ประกอบด๎วย  ปูายโครงการ อาหาร อาหารวํางและเครื่องดื่ม วัสดุ
อุปกรณ๑ และ คําใช๎จํายอื่น ๆ  ที่จ าเป็นและเกี่ยวข๎องในการจัดงาน ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให๎แกํ
องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายในการจัดงาน การจัดการ
แขํงขันกีฬาและการสํงนักกีฬาเข๎ารํวมการแขํงขันกีฬาขององค๑กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2559  
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเบิกคําใช๎จํายในการบริหารงาน
ขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2562 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  หน๎าที่ 167 ล าดับที่ 2 
(กองยุทธศาสตร๑และงบประมาณ) 
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โครงการเสริมสร๎างศักยภาพคณะกรรมการแผนพัฒนาเทศบาลต าบลริมปิง จ านวน 5,000 บาท 

      

  -เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการเสริมสร๎างศักยภาพ
คณะกรรมการแผนพัฒนาเทศบาลต าบลริมปิงโดยมีคําใช๎จําย
ประกอบด๎วย  ปูายโครงการ อาหาร อาหารวํางและเครื่องดื่ม วัสดุ
อุปกรณ๑ และ คําใช๎จํายอื่น ๆ  ที่จ าเป็นและเกี่ยวข๎องในการจัดงาน ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให๎แกํ
องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายในการจัดงาน การจัดการ
แขํงขันกีฬาและการสํงนักกีฬาเข๎ารํวมการแขํงขันกีฬาขององค๑กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2559  
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเบิกคําใช๎จํายในการบริหารงาน
ขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2562 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  หน๎าที่ 168 ล าดับที่ 7 
(กองยุทธศาสตร๑และงบประมาณ) 

      

   
คําบ ารุงรักษาและซํอมแซม จ านวน 40,000 บาท 

      

  - เพ่ือจํายเป็นคําซํอมแซมบ ารุงรักษาทรัพย๑สินเพื่อให๎สามารถใช๎งานได๎
ตามปกติ 
(กองยุทธศาสตร๑และงบประมาณ) 

      

   
ค่าวัสดุ รวม 140,000 บาท 

   
วัสดุส านักงาน จ านวน 40,000 บาท 

      

  -เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุส านักงาน  รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ
โดยสภาพไมํคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช๎งานไมํยืนนาน
สิ้นเปลืองหมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น และให๎
หมายความรวมถึงรายจํายดังตํอไปนี้ 
1. รายจํายเพื่อประกอบขึ้นใหมํ ดัดแปลง ตํอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ   
2. รายจํายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช๎ในการซํอมแซมบ ารุงรักษาทรัพย๑สินให๎
สามารถใช๎งานได๎ตามปกติ    
3. รวมถึงรายจํายที่ต๎องช าระพร๎อมกับคําวัสดุ เชํน คําขนสํง คําภาษี   
คําประกันภัย  คําติดตั้ง  เป็นต๎น 
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุส านักงาน แบํงการพิจารณา
ออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 
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ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได๎แกํ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตํ
ตามปกติมีอายุการใช๎งานไมํยืนนาน หรือเมื่อน าไปใช๎งานแล๎วเกิดความ
ช ารุดเสียหาย ไมํสามารถซํอมแซมให๎ใช๎งานได๎ดังเดิมหรือซํอมแซมแล๎วไมํ
คุ๎มคํา ดังนี้ หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก
ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม๎บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก๎าอ้ีพลาสติก ตรายาง 
ที่ถูพ้ืน ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บ
กระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ๑ แผงปิดประกาศ
แผํนปูายชื่อส านักงาน หรือหนํวยงาน หรือแผํนปูายตํางๆ  ที่ใช๎ใน
ส านักงาน มูํลี่ มํานปรับแสง (ตํอผื่น) พรม (ตํอผืน) นาฬิกาตั้งหรือ
แขวน พระพุทธรูป พระบรมรูปจ าลอง กระเป๋า ตาชั่งขนาดเล็ก ผ๎าใบ
ติดตั้งในส านักงาน ผ๎าใบเต็นฑ๑ขนาดใหญํ ตู๎ยาสามัญประจ าบ๎าน แผง
กัน้ห๎องแบบรื้อถอนได๎ (Partition) ฯลฯ  
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  ได๎แกํ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช๎แล๎ว
ยํอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
ไมํคงสภาพเดิม ดังนี้ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ ายาลบค าผิด
เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ าหมึก 
ปริ้นท๑ เทป พี ว ีซี แบบใส  น้ ายาลบกระดาษไข ไม๎บรรทัด คลิป ตัวเย็บ
กระดาษ เข็มหมุด กระดาษคาร๑บอน กระดาษไข แฟูม สมุดบัญชี สมุด
ประวัติข๎าราชการ แบบพิมพ๑ ผ๎าส าลี ธงชาติ สิ่งพิมพ๑ที่ได๎จากการซื้อ ของ
ใช๎ในการบรรจุหีบหํอ น้ ามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ าดื่มส าหรับบริการประชาชนใน
ส านักงาน พวงมาลา พวงมาลัย กรวยดอกไม๎ ฯลฯ      
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเบิกคําใช๎จํายในการบริหารงาน
ขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ –
 รายจําย งบประมาณรายจํายประจ าปีขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
(กองยุทธศาสตร๑และงบประมาณ) 

        

 
      

   
วัสดุไฟฟูาและวิทยุ จ านวน 40,000 บาท 

      

  -เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุไฟฟูาและวิทยุ  รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมํคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช๎งานไมํยืน
นาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรอืเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น และให๎
หมายความรวมถึงรายจํายดังตํอไปนี้ 
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1. รายจํายเพื่อประกอบขึ้นใหมํ ดัดแปลง ตํอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ   
2. รายจํายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช๎ในการซํอมแซมบ ารุงรักษาทรัพย๑สินให๎
สามารถใช๎งานได๎ตามปกติ    
3. รวมถึงรายจํายที่ต๎องช าระพร๎อมกับคําวัสดุ เชํน  คําขนสํง  คําภาษี  คํา
ประกันภัย  คําติดตั้ง  เป็นต๎น 
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุไฟฟูาและวิทยุ แบํงการพิจารณา
ออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได๎แกํ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตํ
ตามปกติมีอายุการใช๎งานไมํยืนนาน หรือเมื่อน าไปใช๎งานแล๎วเกิดความ
ช ารุดเสียหาย ไมํสามารถซํอมแซมให๎ใช๎งานได๎ดังเดิมหรือซํอมแซมแล๎วไมํ
คุ๎มคํา ดังนี้  ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแร๎งไฟฟูา เครื่องวัด
กระแสไฟฟูา เครื่องวัดแรงดันไฟฟูา มาตรส าหรับตรวจวงจรไฟฟูา เครื่อง
ประจุไฟ โคมไฟ โทรโขํง ไม๎ชักฟิวส๑ ไมค๑ลอยพร๎อมเครื่องสํง
สัญญาณ ฯลฯ  
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได๎แกํ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช๎แล๎ว
ยํอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
ไมํคงสภาพเดิม ดังนี้  ฟิวส๑ เทปพันสายไฟฟูา สายไฟฟูา หลอด
ไฟฟูา หลอดไฟ เข็มขัดรัดสายไฟฟูา ปลั๊กไฟฟูา สวิตซ๑ไฟฟูา หลอดวิทยุ 
ทรานซิตเตอร๑และชิ้นสํวนวิทยุ ลูกถ๎วยสายอากาศ รีซีสเตอร๑ มูฟวิ่งคอยส๑
คอมเดนเซอร๑ ขาหลอดฟลูออเรสเซนต๑ เบรกเกอร๑ สายอากาศหรือเสา
อากาศส าหรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน๑ จานรับสัญญาณ
ดาวเทียม แบตเตอรี่โซลําเซลล๑ กลํองรับสัญญาณ ฯลฯ      
ค. ประเภทอุปกรณ๑ประกอบและอะไหลํ ได๎แกํ สิ่งของที่เป็นอุปกรณ๑
ประกอบหรืออะไหลํส าหรับการซํอมแซมบ ารุงรักษาทรัพย๑สินให๎คืนสภาพ
ดังเดิมท่ีมีลักษณะเป็นการซํอมบ ารุงปกติหรือคําซํอมกลาง รวมถึงรายจําย
ดังตํอไปนี้ ดอกล าโพง ฮอร๑นล าโพง  แผงวงจร ผังแสดงวงจรตํางๆ แผง
บังคับทางไฟ ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเบิกคําใช๎จํายในการบริหารงาน
ขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ –
 รายจําย งบประมาณรายจํายประจ าปีขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
(กองยุทธศาสตร๑และงบประมาณ) 

        

 
      



114 

 

   
วัสดุกํอสร๎าง จ านวน 5,000 บาท 

      

  -เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุกํอสร๎าง  รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ
โดยสภาพไมํคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช๎งานไมํยืนนาน
สิ้นเปลืองหมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น และให๎
หมายความรวมถึงรายจํายดังตํอไปนี้ 
1. รายจํายเพื่อประกอบขึ้นใหมํ ดัดแปลง ตํอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ   
2. รายจํายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช๎ในการซํอมแซมบ ารุงรักษาทรัพย๑สินให๎
สามารถใช๎งานได๎ตามปกติ    
3. รวมถึงรายจํายที่ต๎องช าระพร๎อมกับคําวัสดุ เชํน  คําขนสํง คําภาษี   
คําประกันภัย  คําติดตั้ง  เป็นต๎น 
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุกํอสร๎างแบํงการพิจารณาออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได๎แกํ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตํ
ตามปกติมีอายุการใช๎งานไมํยืนนาน หรือเมื่อน าไปใช๎งานแล๎วเกิดความ
ช ารุดเสียหาย ไมํสามารถซํอมแซมให๎ใช๎งานได๎ดังเดิมหรือซํอมแซมแล๎วไมํ
คุ๎มคํา ดังนี้  ไม๎ตํางๆ ค๎อน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน กบไส
ไม๎ เทปวัดระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก เชํน ตลับเมตร ลูกดิ่ง สวําน โถส๎วม
อํางล๎างมือ ราวพาดผ๎า หน๎ากากใสํเชื่อมเหล็ก เครื่องยิงตะปู นั่งร๎าน ฯลฯ  
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได๎แกํ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช๎แล๎ว
ยํอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
ไมํคงสภาพเดิม ดังนี้ น้ ามันทาไม๎ ทินเนอร๑ ส ีปูนซีเมนต๑ ทราย ยางมะตอย 
อิฐหรือซีเมนต๑บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู เหล็กเส๎น แปรงทาสี ปูน
ขาว     
ค. ประเภทอุปกรณ๑ประกอบและอะไหลํ ได๎แกํ สิ่งของที่เป็นอุปกรณ๑
ประกอบหรืออะไหลํส าหรับการซํอมแซมบ ารุงรักษาทรัพย๑สินให๎คืนสภาพ
ดังเดิมท่ีมีลักษณะเป็นการซํอมบ ารุงปกติหรือคําซํอมกลาง รวมถึงรายจําย
ดังตํอไปนี้  ทํอน้ าและอุปกรณ๑ประปา ทํอตํางๆ ทํอน้ าบาดาล ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเบิกคําใช๎จํายในการบริหารงาน
ขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ –
 รายจําย งบประมาณรายจํายประจ าปีขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
(กองยุทธศาสตร๑และงบประมาณ) 
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วัสดุยานพาหนะและขนสํง จ านวน 10,000 บาท 

      

  -เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุยานพาหนะและขนสํง  รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพไมํคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช๎งานไมํยืน
นาน  สิ้นเปลืองหมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น และให๎
หมายความรวมถึงรายจํายดังตํอไปนี้ 
1. รายจํายเพื่อประกอบขึ้นใหมํ ดัดแปลง ตํอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ   
2. รายจํายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช๎ในการซํอมแซมบ ารุงรักษาทรัพย๑สินให๎
สามารถใช๎งานได๎ตามปกติ    
3. รวมถึงรายจํายที่ต๎องช าระพร๎อมกับคําวัสดุ เชํน คําขนสํง  คําภาษี   
คําประกันภัย  คําติดตั้ง  เป็นต๎น 
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุยานพาหนะและขนสํงแบํงการพิจารณา
ออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได๎แกํ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตํ
ตามปกติมีอายุการใช๎งานไมํยืนนาน หรือเมื่อน าไปใช๎งานแล๎วเกิดความ
ช ารุดเสียหาย ไมํสามารถซํอมแซมให๎ใช๎งานได๎ดังเดิมหรือซํอมแซมแล๎วไมํ
คุ๎มคํา ดังนี้  ไขขวง  ประแจ แมํแรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีมล็อค
ล็อคเกียร๑ ล็อคคลัตซ๑  ล็อคพวงมาลัย ฯลฯ  
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได๎แกํ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช๎แล๎ว
ยํอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
ไมํคงสภาพเดิม ดังนี้  ยางรถยนต๑ น้ ามันเบรก น๏อตและสกรู สายไมล๑
เพลา ฟิล๑มกรองแสง น้ ากลั่น ฯลฯ      
ค. ประเภทอุปกรณ๑ประกอบและอะไหลํ ได๎แกํ สิ่งของที่เป็นอุปกรณ๑
ประกอบหรืออะไหลํส าหรับการซํอมแซมบ ารุงรักษาทรัพย๑สินให๎คืนสภาพ
ดังเดิมท่ีมีลักษณะเป็นการซํอมบ ารุงปกติหรือคําซํอมกลาง รวมถึงรายจําย
ดังตํอไปนี้ เบาะรถยนต๑ เครื่องยนต๑ (อะไหลํ) ชุดเกียร๑รถยนต๑ เบรก 
ครัช พวงมาลัย สายพานใบพัด หม๎อน้ า หัวเทียน แบตเตอรี่ จานจําย
ล๎อ ถังน้ ามัน ไฟหน๎า ไฟเบรก อานจักรยาน ตลับลูกปืน กระจกมองข๎าง
รถยนต๑ กันชนรถยนต๑ เข็มขัดนิรภัย สายไฮโดรลิค ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเบิกคําใช๎จํายในการบริหารงาน
ขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ –
 รายจําย งบประมาณรายจํายประจ าปีขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
(กองยุทธศาสตร๑และงบประมาณ) 
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลํอลื่น จ านวน 30,000 บาท 

      

  -เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุเชื้อเพลิงและหลํอลื่น  รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งสิ่งของที่
มีลักษณะโดยสภาพไมํคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช๎งานไมํยืน
นาน  สิ้นเปลืองหมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น และให๎
หมายความรวมถึงรายจํายดังตํอไปนี้ 
1. รายจํายเพื่อประกอบขึ้นใหมํ ดัดแปลง ตํอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ   
2. รายจํายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช๎ในการซํอมแซมบ ารุงรักษาทรัพย๑สินให๎
สามารถใช๎งานได๎ตามปกติ    
3. รวมถึงรายจํายที่ต๎องช าระพร๎อมกับคําวัสดุ เชํน  คําขนสํง  คําภาษี   
คําประกันภัย  คําติดตั้ง  เป็นต๎น 
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุเชื้อเพลิงและหลํอลื่นแบํงการพิจารณา
ออกเป็น 1 ประเภท ดังนี้ 
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได๎แกํ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช๎แล๎ว
ยํอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
ไมํคงสภาพเดิม ดังนี้  แก๏สหุงต๎ม น้ ามันเชื้อเพลิง น้ ามนัดีเซล น้ ามันก๏าด
น้ ามันเบนซิน น้ ามันเตา น้ ามันจารบี น้ ามันเครื่อง ถําน ก๏าซ น้ ามันเกียร๑
น้ ามันหลํอลื่น ฯลฯ   
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเบิกคําใช๎จํายในการบริหารงาน
ขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ –
 รายจําย งบประมาณรายจํายประจ าปีขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
(กองยุทธศาสตร๑และงบประมาณ) 

      

   
วัสดุโฆษณาและเผยแพรํ จ านวน 5,000 บาท 

      

  - เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุโฆษณาและเผยแพรํ  รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งสิ่งของที่
มีลักษณะโดยสภาพไมํคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช๎งานไมํยืน
นาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรอืเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น และให๎
หมายความรวมถึงรายจํายดังตํอไปนี้ 
1. รายจํายเพ่ือประกอบขึ้นใหมํ ดัดแปลง ตํอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ   
2. รายจํายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช๎ในการซํอมแซมบ ารุงรักษาทรัพย๑สินให๎
สามารถใช๎งานได๎ตามปกติ    
3. รวมถึงรายจํายที่ต๎องช าระพร๎อมกับคําวัสดุ เชํน  คําขนสํง  คําภาษี   
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คําประกันภัย  คําติดตั้ง  เป็นต๎น 
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุโฆษณาและเผยแพรํ ให๎แบํงการพิจารณา
ออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได๎แกํ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตํ
ตามปกติมีอายุการใช๎งานไมํยืนนาน หรือเมื่อน าไปใช๎งานแล๎วเกิดความ
ช ารุดเสียหาย ไมํสามารถซํอมแซมให๎ใช๎งานได๎ดังเดิมหรือซํอมแซมแล๎วไมํ
คุ๎มคํา ดังนี้  ขาตั้งกล๎อง ขาตั้งเขียนภาพ กลํองและระวิงใสํฟิล๑ม
ภาพยนตร๑ เครื่องกรอเทป เลนส๑ซูม กระเป๋าใสํกล๎องถํายรูป ปูายไฟแจ๎ง
เตือนแบบล๎อลาก ปูายประชาสัมพันธ๑  ฯลฯ  
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได๎แกํ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช๎แล๎ว
ยํอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
ไมํคงสภาพเดิม ดังนี้  พํูกัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร๑ ฟิล๑ม เมมโมรี่การ๑ด
ฟิล๑มสไลด๑ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร๑, วีดีโอเทป, แผํนซีดี) รูป
สีหรือขาวด าที่ได๎จากการล๎าง อัดขยาย ภาพถํายดาวเทียม เอกสาร
เผยแพรํผลการด าเนินงาน ฯลฯ 
 - เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้       
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเบิกคําใช๎จํายในการบริหารงาน
ขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ –
 รายจําย งบประมาณรายจํายประจ าปีขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
(กองยุทธศาสตร๑และงบประมาณ) 

   
วัสดุคอมพิวเตอร๑ จ านวน 10,000 บาท 

      

  -เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุคอมพิวเตอร๑  รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมํคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช๎งานไมํยืน
นาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรอืเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น และให๎
หมายความรวมถึงรายจํายดังตํอไปนี้ 
1. รายจํายเพื่อประกอบขึ้นใหมํ ดัดแปลง ตํอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ 
2. รายจํายเพื่อจัดหาโปแกรมคอมพิวเตอร๑ที่มีราคาตํอหนํวย หรือตํอชุดไมํ
เกิน 20,000 บาท   
3. รายจํายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช๎ในการซํอมแซมบ ารุงรักษาทรัพย๑สินให๎
สามารถใช๎งานได๎ตามปกติ    
4. รวมถึงรายจํายที่ต๎องช าระพร๎อมกับคําวัสดุ เชํน  คําขนสํง  คําภาษี   
คําประกันภัย  คําติดตั้ง  เป็นต๎น 
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุคอมพิวเตอร๑แบํงการพิจารณา
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ออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได๎แกํ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตํ
ตามปกติมีอายุการใช๎งานไมํยืนนาน หรือเมื่อน าไปใช๎งานแล๎วเกิดความ
ช ารุดเสียหาย ไมํสามารถซํอมแซมให๎ใช๎งานได๎ดังเดิมหรือซํอมแซมแล๎วไมํ
คุ๎มคํา ดังนี้  แผํนหรือจานบันทึกข๎อมูล ฯลฯ  
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได๎แกํ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช๎แล๎ว
ยํอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
ไมํคงสภาพเดิม ดังนี้  อุปกรณ๑บันทึก
ข๎อมูล (Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc,  
Digital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึกข๎อมูล
(ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัวพิมพ๑หรือ
แถบพิมพ๑ส าหรับเครื่องพิมพ๑คอมพิวเตอร๑ ตลับผงหมึกส าหรับเครื่องพิมพ๑
แบบเลเซอร๑ กระดาษตํอเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ   
ค. ประเภทอุปกรณ๑ประกอบและอะไหลํ ได๎แกํ สิ่งของที่เป็นอุปกรณ๑
ประกอบหรืออะไหลํส าหรับการซํอมแซมบ ารุงรักษาทรัพย๑สินให๎คืนสภาพ
ดังเดิมท่ีมีลักษณะเป็นการซํอมบ ารุงปกติหรือคําซํอมกลาง รวมถึงรายจําย
ดังตํอไปนี้ หนํวยประมวลผล ฮาร๑ดดิสก๑ไดร๑ฟ ซีดีรอมไดร๑ฟ แผํนกรอง
แสง แผงแปูนอักขระหรือแปูนพิมพ๑ (Key board) เมนบอร๑ด
(Main Board) เมมโมรี่ชิป (MeMory Chip) เชํน Ram คัตซีทฟิด
เตอร๑ (Cut Sheet Feeder) เมาส๑ (Mouse) พรินเตอร๑สวิตชิ่งบ๏อกซ๑
(Printer Switching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) แผํนวงจร
อิเล็กทรอนิกส๑ (Card) Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card,  
Sound Card) เป็นต๎น เครื่องอํานและบันทึกข๎อมูลแบบตํางๆ เชํน  
แบบดิสเกตต๑ (Diskette) แบบฮาร๑ดดิสต๑ (Hard Disk) แบบซีดีรอม
(CD ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นต๎น เราเตอร๑ (Router) ฯลฯ    
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเบิกคําใช๎จํายในการบริหารงาน
ขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ –
รายจําย งบประมาณรายจํายประจ าปีขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
(กองยุทธศาสตร๑และงบประมาณ) 
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 5,000 บาท 

   
คําบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จ านวน 5,000 บาท 

      

  - เพ่ือจํายเป็นคําบริการสื่อสารและโทรคมนาคม รวมถึงคําใช๎จํายเพื่อให๎
ได๎มาซึ่งบริการสื่อสารโทรคมนาคม  เชํน คําใช๎จํายเกี่ยวกับการใช๎ระบบ
และคําใช๎บริการอินเทอร๑เน็ต คําโดเมนเนม คําวิทยุสื่อสาร คําโทรภาพ
(โทรสาร) คําเทเลกซ๑ คําวิทยุสื่อสาร คําสื่อสารผํานดาวเทียม รวมถึง
อินเทอร๑เน็ตการ๑ดและคําสื่อสารอื่นๆ  เชํน  คําเคเบิ้ลทีวี  คําเชํา
ชํองสัญญาณดาวเทียม  และให๎หมายความรวมถึงคําใช๎จํายเพ่ือให๎ได๎ใช๎
บริการดังกลําวและคําใช๎จํายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช๎บริการ คําตํอ
สัญญาณจีพีเอส (1 ครั้งตํอปี) 
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือ  ดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเบิกคําใช๎จํายในการบริหารงาน
ขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ –
 รายจําย งบประมาณรายจํายประจ าปีขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
(กองยุทธศาสตร๑และงบประมาณ) 
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งานบริหารงานคลัง รวม 4,309,380 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 3,289,380 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 3,289,380 บาท 

   
เงินเดือนข๎าราชการ หรือพนักงานสํวนท๎องถิ่น จ านวน 2,880,960 บาท 

      

  -เพ่ือจํายเป็นเงินเดือนข๎าราชการสํวนท๎องถิ่นของกอง
คลัง จ านวน 8 อัตรา พร๎อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี  ค านวณตั้งจําย
ไว๎ 12 เดือน  โดยจํายให๎กับพนักงานสํวนท๎องถิ่น  ดังนี้ 
(1) ผู๎อ านวยการกองคลัง                      จ านวน  1  ต าแหนํง 
(2) หัวหน๎าฝุายบริหารงานการคลัง           จ านวน  1  ต าแหนํง 
(3) หัวหน๎าฝุายพัฒนารายได๎                  จ านวน  1  ต าแหนํง 
(4) นักวิชาการพัสดุ                             จ านวน  1  ต าแหนํง 
(5) นักวิชาการการเงินและบัญชี              จ านวน  1  ต าแหนํง 
(6) นักวิชาการจัดเก็บรายได๎                   จ านวน  1  ต าแหนํง 
(7) เจ๎าพนักงานจัดเก็บรายได๎                  จ านวน  1  ต าแหนํง 
(8) เจ๎าพนักงานพัสดุ                            จ านวน  1  ต าแหนํง 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542  
2) พระราชกฤษฎีกาการจํายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญและเงินอ่ืน
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535  
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสํวน
ท๎องถิ่น เรื่อง ก าหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสํวน
ท๎องถิ่น (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560 
4) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดํวนที่สดุ ที่ มท0809.3/
ว 2683 ลงวันที ่15 ธันวาคม 2558เร่ือง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.เรื่อง
มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับอัตราเงนิเดือนและวิธีการจาํยเงินเดือนและประโยชน๑
ตอบแทนอื่น (ฉบับที ่4) และประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.เรื่องมาตรฐาน
ทั่วไปเก่ียวกับอัตราคาํจ๎างและการให๎ลูกจ๎างขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น
ได๎รับคําจา๎ง (ฉบับที ่4)  
5) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดํวนที่สดุ ที่ มท0809.3/ว 13  
ลงวันที ่3 กรกฎาคม 2561 ประกาศ ก.จ.ก.ท.และ ก.อบต.เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเก่ียวกับการก าหนดหลักเกณฑ๑การเลื่อนขั้นเงินเดือนข๎าราชการและ
พนักงานสํวนท๎องถิ่น (ฉบับที ่2) พ.ศ.2561 
(กองคลัง) 
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เงินเพ่ิมตําง ๆ ของข๎าราชการ หรือพนักงานสํวนท๎องถิ่น จ านวน 660 บาท 

      

  -เพ่ือจํายเป็นคําครองชีพและเงินเพ่ิมตําง ๆ ของพนักงานเทศบาล  
ตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี ตั้งจํายไว๎ 12 เดือน 
(กองคลัง) 

      

   
เงินประจ าต าแหนํง จ านวน 78,000 บาท 

      

  -เพ่ือจํายเป็นเงินประจ าต าแหนํงผู๎อ านวยการกองคลัง ในอัตราเดือน
ละ 3,500 บาท จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน  42,000 บาท 
-เพ่ือจํายเป็นเงินประจ าต าแหนํงหัวหน๎าฝุาย   จ านวน 2 อัตรา ในอัตรา
เดือนละ 1,500  บาท จ านวน 12  เดือน เป็นเงิน  36,000 บาท 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศและหนังสือสั่ง
การ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 
2) พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจ าต าแหนํง พ.ศ. 2538  และท่ี
แก๎ไขถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2544 
3) พระราชกฤษฎีกาการจํายเงินเดือน เงนิป ีบ าเหน็จ บ านาญและเงินอ่ืน
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
4) ระเบียบกระทรวงการคลังวําด๎วยการเบิกจํายเงินคําตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือนข๎าราชการและลูกจ๎างประจ าสํวนราชการ 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2553 ประกาศลงวันที่ 3 ธันวาคม 2553  
5) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสํวนท๎องถิ่น
เรื่อง ก าหนดมาตรฐานกลางการบริหารบุคคลท๎องถิ่น (ฉบับที ่2) 
(กองคลัง) 

      

   
คําจ๎างลูกจ๎างประจ า จ านวน 329,760 บาท 

      

  -เพ่ือจํายเป็นเงินเดือนของลูกจ๎างประจ าของกองคลัง  ต าแหนํงเจ๎า
พนักงานธุรการ จ านวน 1 อัตรา พร๎อมเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจ าปี  โดยค านวณตั้งจํายไว๎ 12 เดือน 
(กองคลัง) 
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งบด าเนินงาน รวม 1,020,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 355,000 บาท 

   
คําตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 20,000 บาท 

      

  -เพ่ือจํายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให๎กับพนักงาน
เทศบาล ที่ได๎รับอนุมัติให๎ปฏิบัติหน๎าที่นอกเวลาราชการปกติ หรือ
วันหยุดราชการ ตามระเบียบ และหนังสือสั่งการดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการเบิกจํายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2559 
2) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนมากที่ มท 0808.2/
ว 2409ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวํา
ด๎วยการเบิกจํายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค๑กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2559 
(กองคลัง) 

      

   
คําเชําบ๎าน จ านวน 255,000 บาท 

      

  -เพ่ือจํายเป็นคําเชําบ๎านของพนักงานเทศบาลตามสิทธิที่จะได๎รับ   
ตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําเชําบ๎านของข๎าราชการสํวน
ท๎องถิ่น พ.ศ. 2548 และท่ีแก๎ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 
(กองคลัง) 

      

   
เงินชํวยเหลือการศึกษาบุตร       

    
เงินชํวยเหลือการศึกษาบุตรข๎าราชการ/พนักงาน/ลูกจ๎างประจ า จ านวน 80,000 บาท 

      

  -เพ่ือจํายเป็นเงินชํวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลตามสิทธิที่
ควรจะได๎รับ  ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา  ระเบียบ  ดังนี้  
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2523 และ
ที่แก๎ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2554 
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง วําด๎วยการเบิกจํายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตร พ.ศ. 2560 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2541    
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานสํวนท๎องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 
(กองคลัง) 
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ค่าใช้สอย รวม 570,000 บาท 

   
รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งบริการ       

    
รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งบริการ จ านวน 450,000 บาท 

      

  (1)  คําเย็บหนังสือหรือเข๎าปกหนังสือเพ่ือจํายเป็นคําจ๎างในการเย็บ
หนังสือ หรือเข๎าปกหนังสือหรือเอกสารรูปเลํมอ่ืนใด 
(2)  คําโฆษณาและเผยแพรํเพ่ือจํายเป็นคําจ๎างเหมาท าปูายหรือแผงปิด
ประกาศ การจ๎างท าโปสเตอร๑การบันทึกภาพยนตร๑วีดีโอเทป วีดีทัศน๑คํา
ล๎างอัดขยายรูปถําย การจ๎างโฆษณาและเผยแพรํประชาสัมพันธ๑ ในสื่อ
ประเภทตํางๆ เชํนวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน๑หนังสือพิมพ๑วารสาร  
แผํนพับ ปูายประชาสัมพันธ๑ สิ่งพิมพ๑ตํางๆ ฯลฯ 
(3)  คําธรรมเนียมเพ่ือจํายเป็นคําธรรมเนียมรวมทั้งคําธรรมเนียมปูาย
ยานพาหนะ คําธรรมเนียมศาล คําธรรมเนียมที่ดินและคําธรรมเนียมอ่ืนใด
ที่สามารถเบิกจํายได๎ในประเภทรายจํายนี้ 
(4)  คําใช๎จํายในการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ๑ข๎อมูล ขําวสารเพ่ือจํายเป็น
คําใช๎จํายในการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ๑ข๎อมูล ขําวสารเชํนวารสาร การ
จัดท าแผํนพับเอกสารรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีวีดีทัศน๑ วีดีโอเทป
ปูายประชาสัมพันธ๑ สื่อสิ่งพิมพ๑ตํางๆ ฯลฯ 
(5)  คําเชําเครื่องถํายเอกสาร คําถํายเอกสารเพ่ือจํายเป็นคําถํายเอกสารที่
เกี่ยวกับการด าเนินงาน หรือเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ 
(6)  คําจ๎างเหมาบริการเพ่ือจํายเป็นคําจ๎างเหมาบริการให๎ผู๎รับจ๎างเหมาท า
การอยํางหนึ่ง อยํางใดซึ่งมิใชํเป็นการประกอบดัดแปลงตํอเติมเสริมสร๎าง
ครุภัณฑ๑หรือสิ่งกํอสร๎าง ฯลฯ เชํนคําจ๎างเหมาสูบน้ าคําบริการก าจัดปลวก
คําล๎างอัดฉีดรถยนต๑คําจ๎างเหมาหรือของที่ระลึกตํางๆ คําจ๎างเหมาดูแล
รักษาต๎นไม๎สวนไม๎ประดับสวนหยํอมสนามหญ๎าหรือที่สาธารณะคําจ๎าง
เหมาล๎างท าความสะอาดถนนคําจ๎างเหมาจัดเก็บขยะและสิ่งปฏิกูลและ
คําจ๎างเหมาอ่ืนๆ ฯลฯ  
(7)   คําเชําพื้นที่ส าหรับจัดท าเว็บไซต๑เพื่อจํายเปน็คําเชาํพืน้ทีส่ าหรับจัดท า
เว็บไซต๑ (Website) เป็นราคาตอํปี 
(8)   คําจดทะเบียนเว็บไซต๑เพื่อจํายเป็นคาํจดทะเบียนเวบ็ไซต๑
(Website) Domain name  เป็นราคาตํอป ีคําปรับปรบัปรุงเว็บไซต๑ 
(9)  คําเชําทรัพย๑สิน รวมถึงเงินที่ต๎องจํายพร๎อมกับการเชําทรัพย๑สินเชนํ ที่ดิน
เพื่อจํายเป็นคําเชาํที่ดนิส าหรับด าเนินกิจการในอ านาจหน๎าที่ของเทศบาลเปน็
ราคาตํอป ีคําเชํารถยนต๑ คําเชําอาคารสิ่งปลูกสร๎าง ยกเว๎นคําเชาํบ๎านและคํา
เชําตู๎ไปรษณีย๑  
(กองคลัง)   
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รายจํายเก่ียวเนื่องกับการปฏบิัตริาชการที่ไมํเข๎าลักษณะรายจํายงบรายจาํยอื่น ๆ       

    
คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จ านวน 40,000 บาท 

      

  -เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ ตามระเบียบที่ทาง
ราชการก าหนด  เชํน  คําเบี้ยเลี้ยง คํายานพาหนะ คําเชําที่พักและ
คําใช๎จํายอื่นๆ ที่จ าเป็นในการเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนาของ
พนักงานเทศบาล ลูกจ๎างประจ า พนักงานจ๎าง ฯลฯ สังกัดเทศบาลต าบล
ริมปิง เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายในการ
ฝึกอบรม และการเข๎ารับการฝึกอบรมของเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น พ.ศ.2557
และท่ีแก๎ไขเพ่ิมเติม 
(กองคลัง)   

      

    
คําลงทะเบียนในการฝึกอบรม จ านวน 50,000 บาท 

      

  -เพ่ือจํายเป็นคําลงทะเบียนในการฝึกอบรม ตามระเบียบที่ทางราชการ
ก าหนด  เชํน  ลงทะเบียน และคําใช๎จํายอ่ืนๆ ที่จ าเป็นในการอบรม
สัมมนาของ พนักงานเทศบาล ลูกจ๎างประจ า พนักงานจ๎าง ฯลฯ สังกัด
เทศบาลต าบลริมปิง  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วย
คําใช๎จํายในการฝึกอบรม และการเข๎ารับการฝึกอบรมของเจ๎าหน๎าที่
ท๎องถิ่น พ.ศ. 2557 และท่ีแก๎ไขเพ่ิมเติม 
(กองคลัง)   

      

    
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได๎ ประจ าปี 2565 จ านวน 10,000 บาท 

      

  -เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บ
รายได๎ ประจ าปี 2565  โดยมีคําใช๎จํายประกอบด๎วย  คําไวนิล
ประชาสัมพันธ๑ แผํนพับประชาสัมพันธ๑ คําใช๎จํายอ่ืน ๆ  ที่จ าเป็นและ
เกี่ยวข๎องในการจัดงาน ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัต ิ และระเบียบ  ดังนี้  
1) พระราชบญัญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
2) พระราชบญัญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให๎แกํองค๑กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายในการจัดงาน การจัดการ
แขํงขันกีฬาและการสํงนักกีฬาเข๎ารํวมการแขํงขันกีฬาขององค๑กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น พ.ศ. 2559  
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเบิกคําใชจ๎ํายในการบริหารงานของ
องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2562 
เป็นไปตามแผนพฒันาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน๎าที ่166 ล าดับที ่ 5 
(กองคลัง)   
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คําบ ารุงรักษาและซํอมแซม จ านวน 20,000 บาท 

      

  - เพ่ือจํายเป็นคําซํอมแซมบ ารุงรักษาทรัพย๑สินเพื่อให๎สามารถใช๎งานได๎
ตามปกติ 
(กองคลัง)   

      

   
ค่าวัสดุ รวม 95,000 บาท 

   
วัสดุส านักงาน จ านวน 40,000 บาท 

      

  -เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุส านักงาน  รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ
โดยสภาพไมํคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช๎งานไมํยืนนาน
สิ้นเปลืองหมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น และให๎
หมายความรวมถึงรายจํายดังตํอไปนี้ 
1. รายจํายเพื่อประกอบขึ้นใหมํ ดัดแปลง ตํอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ   
2. รายจํายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช๎ในการซํอมแซมบ ารุงรักษาทรัพย๑สินให๎
สามารถใช๎งานได๎ตามปกติ    
3. รวมถึงรายจํายที่ต๎องช าระพร๎อมกับคําวัสดุ เชํน  คําขนสํง  คําภาษี   
คําประกันภัย  คําติดตั้ง  เป็นต๎น 
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุส านักงานแบํงการพิจารณาออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได๎แกํ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตํ
ตามปกติมีอายุการใช๎งานไมํยืนนาน หรือเมื่อน าไปใช๎งานแล๎วเกิดความ
ช ารุดเสียหาย ไมํสามารถซํอมแซมให๎ใช๎งานได๎ดังเดิมหรือซํอมแซมแล๎วไมํ
คุ๎มคํา ดังนี้  หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาด
เล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม๎บรรทัดเหล็ก  กรรไกร เก๎าอ้ีพลาสติก  
ตรายาง ที่ถูพ้ืน ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ
เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ๑ แผงปิด
ประกาศ แผํนปูายชื่อส านักงาน หรือหนํวยงาน หรือแผํนปูายตํางๆ  ที่ใช๎
ในส านักงาน มูํลี่ มํานปรับแสง (ตํอผื่น) พรม (ตํอผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน
พระพุทธรูป พระบรมรูปจ าลอง กระเป๋า ตาชั่งขนาดเล็ก ผา๎ใบติดตั้งใน
ส านักงาน ผ๎าใบเต็นฑ๑ขนาดใหญํ ตู๎ยาสามัญประจ าบ๎าน แผงกั้นห๎องแบบ
รื้อถอนได๎ (Partition) ฯลฯ  
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  ได๎แกํ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช๎แล๎ว
ยํอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
ไมํคงสภาพเดิม ดังนี้ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ ายาลบค าผิด
เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ าหมึก 
ปริ้นท๑ เทป พีวีซี แบบใส  น้ ายาลบกระดาษไข ไม๎บรรทัด คลิป ตัวเย็บ
กระดาษ เข็มหมุด กระดาษคาร๑บอน กระดาษไข แฟูม สมุดบัญชี สมุด
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ประวัติข๎าราชการ แบบพิมพ๑ ผ๎าส าลี ธงชาติ สิ่งพิมพ๑ที่ได๎จากการซื้อ ของ
ใช๎ในการบรรจุหีบหํอ น้ ามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ าดื่มส าหรับบริการประชาชนใน
ส านักงาน พวงมาลา พวงมาลัย กรวยดอกไม๎ ฯลฯ      
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเบิกคําใช๎จํายในการบริหารงาน
ขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ –
 รายจําย งบประมาณรายจํายประจ าปีขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
(กองคลัง)   

   
วัสดุยานพาหนะและขนสํง จ านวน 2,000 บาท 

      

  -เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุยานพาหนะและขนสํง  รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพไมํคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช๎งานไมํยืน
นาน สิ้นเปลืองหมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น และให๎
หมายความรวมถึงรายจํายดังตํอไปนี้ 
1. รายจํายเพื่อประกอบขึ้นใหมํ ดัดแปลง ตํอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ   
2. รายจํายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช๎ในการซํอมแซมบ ารุงรักษาทรัพย๑สินให๎
สามารถใช๎งานได๎ตามปกติ    
3. รวมถึงรายจํายที่ต๎องช าระพร๎อมกับคําวัสดุ เชํน  คําขนสํง  คําภาษี   
คําประกันภัย  คําติดตั้ง  เป็นต๎น 
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุยานพาหนะและขนสํงแบํงการพิจารณา
ออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได๎แกํ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตํ
ตามปกติมีอายุการใช๎งานไมํยืนนาน หรือเมื่อน าไปใช๎งานแล๎วเกิดความ
ช ารุดเสียหาย ไมํสามารถซํอมแซมให๎ใช๎งานได๎ดังเดิมหรือซํอมแซมแล๎วไมํ
คุ๎มคํา ดังนี้  ไขขวง  ประแจ แมํแรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีมล็อค
ล็อคเกียร๑ ล็อคคลัตซ๑  ล็อคพวงมาลัย ฯลฯ  
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได๎แกํ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช๎แล๎ว
ยํอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
ไมํคงสภาพเดิม ดังนี้  ยางรถยนต๑ น้ ามันเบรก น๏อตและสกรู สายไมล๑ 
เพลา ฟิล๑มกรองแสง น้ ากลั่น ฯลฯ      
ค. ประเภทอุปกรณ๑ประกอบและอะไหลํ ได๎แกํ สิ่งของที่เป็นอุปกรณ๑
ประกอบหรืออะไหลํส าหรับการซํอมแซมบ ารุงรักษาทรัพย๑สินให๎คืนสภาพ
ดังเดิมท่ีมีลักษณะเป็นการซํอมบ ารุงปกติหรือคําซํอมกลาง รวมถึงรายจําย
ดังตํอไปนี้ เบาะรถยนต๑ เครื่องยนต๑ (อะไหลํ) ชุดเกียร๑รถยนต๑ เบรก ครัช
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พวงมาลัย สายพานใบพัด หม๎อน้ า หัวเทียน แบตเตอรี ่จานจาํย ล๎อ  
ถังน้ ามัน ไฟหนา๎ ไฟเบรค อานจักรยาน ตลับลูกปนื กระจกมองข๎างรถยนต๑ กัน
ชนรถยนต๑ เข็มขัดนิรภัย สายไฮโดรลิค ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบยีบ และหนังสือ  ดังนี ้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเบิกคําใช๎จํายในการบริหารงานของ
องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถ่ิน ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที ่28 พฤษภาคม 2564 เร่ือง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ –
 รายจําย งบประมาณรายจํายประจ าปีขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
(กองคลัง)   

   
วัสดุเชื้อเพลิงและหลํอลื่น จ านวน 3,000 บาท 

      

  -เพื่อจํายเป็นคําวสัดุเชื้อเพลิงและหลํอลื่น  รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมํคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช๎งานไมํยนืนาน 
สิ้นเปลืองหมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน้ และให๎หมายความ
รวมถึงรายจํายดังตํอไปนี ้
1. รายจํายเพื่อประกอบขึ้นใหมํ ดัดแปลง ตํอเติม หรือปรับปรุงวัสด ุ  
2. รายจํายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชใ๎นการซํอมแซมบ ารุงรักษาทรัพย๑สินให๎สามารถ
ใช๎งานได๎ตามปกต ิ   
3. รวมถึงรายจํายที่ต๎องช าระพรอ๎มกับคําวัสดุ เชํน  คําขนสงํ  คําภาษ ี  
คําประกันภัย  คําติดตั้ง  เป็นตน๎ 
- สิ่งของที่จัดเป็นวสัดุเชื้อเพลิงและหลํอลื่นแบํงการพิจารณา
ออกเป็น 1 ประเภท ดังนี ้
ข. ประเภทวัสดสุิ้นเปลือง ได๎แก ํสิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช๎แล๎วยํอม
สิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมํคง
สภาพเดิม ดังนี้ แก๏สหุงต๎ม น้ ามนัเชื้อเพลิง น้ ามันดีเซล น้ ามนัก๏าดน้ ามัน
เบนซิน น้ ามนัเตา น้ ามันจารบ ีน้ ามันเครื่อง ถําน ก๏าซ น้ ามันเกียร๑
น้ ามันหลํอลืน่ ฯลฯ   
- เป็นไปตามระเบยีบ และหนังสือ  ดังนี ้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเบิกคําใชจํํายในการบริหารงานของ
องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลง
วันที ่5 กุมภาพันธ๑ 2563 เร่ือง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาํดว๎ยการเบิกคําใชํ
จํายในการบริหารงานขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2562 
3) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถ่ิน ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที ่28 พฤษภาคม 2564 เร่ือง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ –
 รายจําย งบประมาณรายจํายประจ าปีขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
(กองคลัง)   
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วัสดุคอมพิวเตอร๑ จ านวน 50,000 บาท 

      

  -เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุคอมพิวเตอร๑  รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมํคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช๎งานไมํยืน
นาน  สิ้นเปลืองหมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น และให๎
หมายความรวมถึงรายจํายดังตํอไปนี้ 
1. รายจํายเพื่อประกอบขึ้นใหมํ ดัดแปลง ตํอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ 
2. รายจํายเพื่อจัดหาโปแกรมคอมพิวเตอร๑ที่มีราคาตํอหนํวย หรือตํอชุดไมํ
เกิน 20,000 บาท   
3. รายจํายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช๎ในการซํอมแซมบ ารุงรักษาทรัพย๑สินให๎
สามารถใช๎งานได๎ตามปกติ    
4. รวมถึงรายจํายที่ต๎องช าระพร๎อมกับคําวัสดุ เชํน  คําขนสํง  คําภาษี   
คําประกันภัย  คําติดตั้ง  เป็นต๎น 
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุคอมพิวเตอร๑แบํงการพิจารณา
ออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได๎แกํ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตํ
ตามปกติมีอายุการใช๎งานไมํยืนนาน หรือเมื่อน าไปใช๎งานแล๎วเกิดความ
ช ารุดเสียหาย ไมํสามารถซํอมแซมให๎ใช๎งานได๎ดังเดิมหรือซํอมแซมแล๎วไมํ
คุ๎มคํา ดังนี้  แผํนหรือจานบันทึกข๎อมูล ฯลฯ  
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได๎แกํ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช๎แล๎ว
ยํอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
ไมํคงสภาพเดิม ดังนี้  อุปกรณ๑บันทึก
ข๎อมูล (Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc,  
Digital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึก
ข๎อมูล (ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape)  
หัวพิมพ๑หรือแถบพิมพ๑ส าหรับเครื่องพิมพ๑คอมพิวเตอร๑ ตลับผงหมึกส าหรับ
เครื่องพิมพ๑แบบเลเซอร๑ กระดาษตํอเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ   
ค. ประเภทอุปกรณ๑ประกอบและอะไหลํ ได๎แกํ สิ่งของที่เป็นอุปกรณ๑
ประกอบหรืออะไหลํส าหรับการซํอมแซมบ ารุงรักษาทรัพย๑สินให๎คืนสภาพ
ดังเดิมท่ีมีลักษณะเป็นการซํอมบ ารุงปกติหรือคําซํอมกลาง รวมถึงรายจําย
ดังตํอไปนี้ หนํวยประมวลผล ฮาร๑ดดิสก๑ไดร๑ฟ ซีดีรอมไดร๑ฟ แผํนกรองแสง
แผงแปูนอักขระหรือแปูนพิมพ๑ (Key board) เมนบอร๑ด (Main Board)
เมมโมรี่ชิป (MeMory Chip) เชํน Ram คัตซีทฟิดเตอร๑
(Cut Sheet Feeder) เมาส๑ (Mouse) พรินเตอร๑สวิตชิ่งบ๏อกซ๑
(Printer Switching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) แผํนวงจร
อิเล็กทรอนิกส๑ (Card) Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card,  
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Sound Card) เป็นต๎น เครื่องอํานและบันทึกข๎อมูลแบบตํางๆ เชํน แบบ 
ดิสเกตต๑ (Diskette) แบบฮาร๑ดดิสต๑ (Hard Disk) แบบซีดีรอม
(CD ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นต๎น เราเตอร๑ (Router) ฯลฯ    
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเบิกคําใช๎จํายในการบริหารงาน
ขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ –
 รายจําย งบประมาณรายจํายประจ าปีขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
(กองคลัง)   
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งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 355,320 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 355,320 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 355,320 บาท 

   
เงินเดือนข๎าราชการ หรือพนักงานสํวนท๎องถิ่น จ านวน 355,320 บาท 

      

  -เพ่ือจํายเป็นเงินเดือนข๎าราชการสํวนท๎องถิ่นของหนํวยตรวจสอบภายใน
จ านวน 1 อัตรา พร๎อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี ค านวณตั้งจํายไว๎
12 เดือน โดยจํายให๎กับพนักงานสํวนท๎องถิ่น  ดังนี้ 
(1) นักวิชาการตรวจสอบภายใน                    จ านวน  1  ต าแหนํง 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542  
2) พระราชกฤษฎีกาการจํายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญและเงินอ่ืน
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535  
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสํวนท๎องถิ่น
เรื่อง ก าหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสํวนท๎องถิ่น (ฉบับที ่11)
ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560 
4) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดํวนที่สุด ที่ มท0809.3/
ว 2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.
เรื่องมาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจํายเงินเดือนและ
ประโยชน๑ตอบแทนอ่ืน (ฉบับที ่4) และประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.
เรื่องมาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับอัตราคําจ๎างและการให๎ลูกจ๎างขององค๑กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่นได๎รับคําจ๎าง (ฉบับที่ 4)  
5) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดํวนที่สุด ที่ มท0809.3/
ว 13 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 ประกาศ ก.จ.ก.ท.และ ก.อบต.
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับการก าหนดหลักเกณฑ๑การเลื่อนขั้นเงินเดือน
ข๎าราชการและพนักงานสํวนท๎องถิ่น (ฉบับที ่2) พ.ศ.2561 
(หนํวยตรวจสอบภายใน)   
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 1,518,620 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 337,620 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 337,620 บาท 

   
เงินเดือนข๎าราชการ หรือพนักงานสํวนท๎องถิ่น จ านวน 178,200 บาท 

      

  -เพ่ือจํายเป็นเงินเดือนข๎าราชการสํวนท๎องถิ่นของส านักปลัดเทศบาล
จ านวน 1 อัตรา พร๎อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี ค านวณตั้งจํายไว๎
12 เดือน  โดยจํายให๎กับพนักงานสํวนท๎องถิ่น  ดังนี้ 
(1) เจ๎าพนักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย     จ านวน  1  ต าแหนํง 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542  
2) พระราชกฤษฎีกาการจํายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญและเงินอ่ืน
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535  
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสํวนท๎องถิ่น
เรื่อง ก าหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสํวนท๎องถิ่น (ฉบับที ่11)
ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560 
4) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดํวนที่สุด ที่ มท0809.3/
ว 2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.
เรื่องมาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจํายเงินเดือนและ
ประโยชน๑ตอบแทนอ่ืน (ฉบับที ่4) และประกาศ ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต.
เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราคําจ๎างและการให๎ลูกจ๎างขององค๑กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่นได๎รับคําจ๎าง (ฉบับที่ 4)  
5) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดํวนที่สุด ที่ มท0809.3/
ว 13 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 ประกาศ ก.จ.ก.ท.และ ก.อบต.
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับการก าหนดหลักเกณฑ๑การเลื่อนขั้นเงินเดือน
ข๎าราชการและพนักงานสํวนท๎องถิ่น (ฉบับที ่2) พ.ศ.2561 
(ส านักปลัดเทศบาล) 
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คําตอบแทนพนักงานจ๎าง จ านวน 142,728 บาท 

      

  -เพ่ือจํายเป็นคําตอบแทนและเงินปรับปรุงคําตอบแทน ให๎แกํพนักงานจ๎าง
ตามภารกิจ  ต าแหนํงพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จ านวน 1 อัตรา
โดยค านวณตั้งจํายไว๎ 12 เดือน  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจํายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญและเงินอ่ืน
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3)  หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว 36  
ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับพนักงานจ๎าง 
(ส านักปลัดเทศบาล) 

      

   
เงินเพ่ิมตําง ๆ ของพนักงานจ๎าง จ านวน 16,692 บาท 

      

  - เพ่ือจํายเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวส าหรับให๎แกํพนักงานจ๎างตาม
ภารกิจ  ต าแหนํงพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา  จ านวน 1 อัตรา 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจํายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญและเงินอ่ืน
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 1372  
ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.
เรื่อง ก าหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ๑การให๎พนักงานสํวน
ท๎องถิ่น ลูกจ๎างและพนักงานจ๎างขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นได๎รับเงิน
เพ่ิมการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที2่)  
4) ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดล าพูน เรื่อง หลักเกณฑ๑
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให๎พนักงานเทศบาลลูกจ๎าง และพนักงานจ๎างของ
เทศบาลได๎รับเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) 
(ส านักปลัดเทศบาล) 
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งบด าเนินงาน รวม 1,181,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 35,000 บาท 

   
คําตอบแทนผู๎ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน๑แกํองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น จ านวน 2,500 บาท 

      

  -อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน(อปพร.) ที่ปฏิบัติหน๎าที่ตามค าสั่งใช๎
ของผู๎อ านวยการศูนย๑ อปพร. เทศบาลต าบลริมปิง ที่ชอบด๎วยกฎหมาย
เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
แหํงชาติ วําด๎วยคําใช๎จํายของอาสาสมัครในการปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย พ.ศ.2560 และหนังสืออ าเภอเมืองล าพูน ที ่ลพ 0118/
ว 0919 ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2559  
(ส านักปลัดเทศบาล) 

      

   
คําตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 2,500 บาท 

      

  -เพ่ือจํายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให๎กับพนักงาน
เทศบาล ที่ได๎รับอนุมัติให๎ปฏิบัติหน๎าที่นอกเวลาราชการปกติ หรือ
วันหยุดราชการ ตามระเบียบ และหนังสือสั่งการดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการเบิกจํายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2559 
2) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนมากที่ มท 0808.2/
ว 2409ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวํา
ด๎วยการเบิกจํายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค๑กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2559 
(ส านักปลัดเทศบาล) 

      

   
คําเชําบ๎าน จ านวน 30,000 บาท 

      

  คําเชําบ๎าน 
-เพ่ือจํายเป็นคําเชําบ๎านของพนักงานเทศบาลตามสิทธิที่จะได๎รับ   
ตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําเชําบ๎าน 
ของข๎าราชการสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2548 และท่ีแก๎ไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 
(ส านักปลัดเทศบาล) 
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ค่าใช้สอย รวม 1,036,000 บาท 

   
รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งบริการ       

    
รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งบริการ จ านวน 725,000 บาท 

      

  (1)  คําเย็บหนังสือหรือเข๎าปกหนังสือเพ่ือจํายเป็นคําจ๎างในการเย็บ
หนังสือ หรือเข๎าปกหนังสือหรือเอกสารรูปเลํมอ่ืนใด 
(2)  คําโฆษณาและเผยแพรํเพ่ือจํายเป็นคําจ๎างเหมาท าปูายหรือแผงปิด
ประกาศ การจ๎างท าโปสเตอร๑การบันทึกภาพยนตร๑วีดีโอเทป วีดีทัศน๑คํา
ล๎างอัดขยายรูปถําย การจ๎างโฆษณาและเผยแพรํประชาสัมพันธ๑ ในสื่อ
ประเภทตํางๆ เชํนวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน๑หนังสือพิมพ๑วารสาร  
แผํนพับ ปูายประชาสัมพันธ๑ สิ่งพิมพ๑ตํางๆ ฯลฯ 
(3)  คําธรรมเนียมเพ่ือจํายเป็นคําธรรมเนียมรวมทั้งคําธรรมเนียมปูาย
ยานพาหนะ คําธรรมเนียมศาล คําธรรมเนียมที่ดินและคําธรรมเนียมอ่ืนใด
ที่สามารถเบิกจํายได๎ในประเภทรายจํายนี้ 
(4)  คําใช๎จํายในการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ๑ข๎อมูล ขําวสารเพื่อจํายเป็น
คําใช๎จํายในการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ๑ข๎อมูล ขําวสารเชํนวารสาร การ
จัดท าแผํนพับเอกสารรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีวีดีทัศน๑ วีดีโอเทป
ปูายประชาสัมพันธ๑ สื่อสิ่งพิมพ๑ตํางๆ ฯลฯ 
(5)  คําเชําเครื่องถํายเอกสาร คําถํายเอกสารเพ่ือจํายเป็นคําถํายเอกสารที่
เกี่ยวกับการด าเนินงาน หรือเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ 
(6)  คําจ๎างเหมาบริการเพ่ือจํายเป็นคําจ๎างเหมาบริการให๎ผู๎รับจ๎างเหมาท า
การอยํางหนึ่ง อยํางใดซึ่งมิใชํเป็นการประกอบดัดแปลงตํอเติมเสริมสร๎าง
ครุภัณฑ๑หรือสิ่งกํอสร๎าง ฯลฯ เชํนคําจ๎างเหมาสูบน้ าคําบริการก าจัดปลวก
คําล๎างอัดฉีดรถยนต๑คําจ๎างเหมาหรือของที่ระลึกตํางๆ คําจ๎างเหมาดูแล
รักษาต๎นไม๎สวนไม๎ประดับสวนหยํอมสนามหญ๎าหรือที่สาธารณะคําจ๎าง
เหมาล๎างท าความสะอาดถนนคําจ๎างเหมาจัดเก็บขยะและสิ่งปฏิกูลและ
คําจ๎างเหมาอ่ืนๆ ฯลฯ  
(ส านักปลัดเทศบาล) 
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รายจํายเก่ียวเนื่องกับการปฏบิัตริาชการที่ไมํเข๎าลักษณะรายจํายงบรายจาํยอื่น ๆ       

    
คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จ านวน 20,000 บาท 

      

  -เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ ตามระเบียบที่ทาง
ราชการก าหนด  เชํน  คําเบี้ยเลี้ยง คํายานพาหนะ คําเชําที่พักและ
คําใช๎จํายอื่นๆ ที่จ าเป็นในการเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนา
ของ พนักงานเทศบาล พนักงานจ๎าง ฯลฯ สังกัดเทศบาลต าบล
ริมปิง เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายในการ
ฝึกอบรม และการเข๎ารับการฝึกอบรมของเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น พ.ศ.2557
และท่ีแก๎ไขเพ่ิมเติม 
(ส านักปลัดเทศบาล)  

      

    
คําลงทะเบียนในการฝึกอบรม จ านวน 20,000 บาท 

      

  -เพ่ือจํายเป็นคําลงทะเบียนในการฝึกอบรม ตามระเบียบที่ทางราชการ
ก าหนด เชํน ลงทะเบียน และคําใช๎จํายอื่นๆ ที่จ าเป็นในการอบรมสัมมนา
ของพนักงานเทศบาล พนักงานจ๎าง ฯลฯ สังกัดเทศบาลต าบลริมปิงเป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายในการฝึกอบรม และการ
เข๎ารับการฝึกอบรมของเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น พ.ศ. 2557 และท่ีแก๎ไขเพ่ิมเติม 
(ส านักปลัดเทศบาล) 

      

    
โครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชํวงเทศกาล จ านวน 36,000 บาท 

      

  -เพื่อจํายเป็นคําใช๎จาํยในการด าเนินโครงการปูองกันและลดอุบตัิเหตุทางถนน
ในชํวงเทศกาล โดยตั้งจุดบริการอ านวยความสะดวกประชาชนในชํวง
เทศกาล เชํน เทศกาลปีใหมํ เทศกาลสงกรานต๑ ฯลฯ โดยเบิกเป็นคําตอบแทน
อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน คําปูายประชาสัมพันธ๑รณรงค๑ปูองกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน และคําวัสดุอื่นๆ ที่ใช๎ในการรณรงค๑และให๎บริการ
ประชาชน ฯลฯ  
-เป็นไปตามระเบยีบหนังสือสั่งการ ดังนี ้
1)หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถ่ิน ดํวนทีสุ่ด ที่ มท 0804.5/ว1634  
ลงวันที ่22 กันยายน 2557  
2)หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถ่ิน ดํวนทีสุ่ด ที่ มท 0810.4/ว4202  
ลงวันที ่25 ธันวาคม 2561  
3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว3892 ลงวันที ่
8 มิถุนายน 2562  
4)หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถ่ิน ดํวนทีสุ่ด ที่ มท 0810.4/ว 694  
ลงวันที ่2 เมษายน 2564 
เป็นไปตามแผนพฒันาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน๎าที ่137 ล าดับที ่7 
(ส านักปลัดเทศบาล) 
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โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อลดความเสี่ยงตํอการเกิดอัคคีภัยและการ
ซ๎อมแผนการปูองกันอัคคีภัย 

จ านวน 35,000 บาท 

      

  -เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือ
ลดความเสี่ยงตํอการเกิดอัคคีภัยและการซ๎อมแผนการปูองกันอัคคีภัย 
โดยการซ๎อมแผนการปูองกันอัคคีภัย ให๎แกํผู๎น าชุมชน ประชาชนทั่วไป
พนักงาน เจ๎าหน๎าที่เทศบาล อาสาปูองกันบรรเทาสาธารณภัย  
โดยมีคําใช๎จํายประกอบด๎วย  คําปูายโครงการ อาหารวํางพร๎อม
เครื่องดื่ม อาหารกลางวัน คําตอบแทนวิทยากร คําวัสดุอุปกรณ๑ในการ
ฝึกอบรม คําใช๎จํายอื่นที่จ าเป็นในการอบรมส าหรับการจัดท าโครงการ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้   
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให๎แกํ
องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายในการฝึกอบรมและการ
เข๎ารับการฝึกอบรมของเจ๎าหน๎าที่ 
ท๎องถิ่น พ.ศ.2557 และท่ีแก๎ไขเพ่ิมเติม 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน๎าที่ 137 ล าดับที่ 10 
(ส านักปลัดเทศบาล) 

      

    
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
เทศบาลต าบลริมปิง 

จ านวน 30,000 บาท 

      

  -เพื่อจํายเป็นคําใช๎จาํยในการด าเนินโครงการพัฒนาศักยภาพบคุลากรในงาน
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลต าบลริมปิง โดยการอบรมให๎
ความรู ๎และศึกษาดงูานคณะผูบ๎ริหาร สมาชิกสภา  ผู๎แทนชุมชนเจ๎าหน๎าที่
เทศบาล อาสาปูองกันบรรเทาสาธารณภัย โดยมีคําใช๎จาํยประกอบด๎วย คําปาูย
โครงการ อาหารวํางพร๎อมเครื่องดื่ม อาหารกลางวนั คําตอบแทนวิทยากร คํา
วัสดุอุปกรณ๑ในการฝึกอบรม คําพาหนะ ของสมนาคุณคําใช๎จํายอื่นที่จ าเปน็ใน
การอบรมส าหรับการจัดท าโครงการ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัต ิ และระเบียบ  ดังนี้   
1) พระราชบญัญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
2) พระราชบญัญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให๎แกํองค๑กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายในการฝึกอบรมและการเข๎ารับ
การฝึกอบรมของเจ๎าหน๎าที่ 
ท๎องถิ่น พ.ศ.2557 และที่แก๎ไขเพิ่มเติม 
เป็นไปตามแผนพฒันาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน๎าที ่137 ล าดับที ่11 
(ส านักปลัดเทศบาล) 
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โครงการให๎ความรู๎แกํสมาชิก อปพร.ต าบลริมปิง ด๎านการปูองกันภัยทางถนน จ านวน 10,000 บาท 

      

  -เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการให๎ความรู๎แกํสมาชิก  
อปพร. ต าบลริมปิง ด๎านการปูองกันภัยทางถนน โดยการอบรมให๎
ความรู๎ เจ๎าหน๎าที่เทศบาล อาสาปูองกันบรรเทาสาธารณภัย โดยมี
คําใช๎จํายประกอบด๎วย  คําปูายโครงการ อาหารวํางพร๎อมเครื่องดื่ม 
อาหารกลางวัน คําตอบแทนวิทยากร คําวัสดุอุปกรณ๑ในการฝึกอบรม
คําใช๎จํายอื่นที่จ าเป็นในการอบรมส าหรับการจัดท าโครงการ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้   
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให๎แกํ
องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายในการฝึกอบรมและการ
เข๎ารับการฝึกอบรมของเจ๎าหน๎าที่ 
ท๎องถิ่น พ.ศ.2557 และท่ีแก๎ไขเพ่ิมเติม 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน๎าที่ 137 ล าดับที่ 12 
(ส านักปลัดเทศบาล) 

      

    
โครงการอบรมด๎านสาธารณภัยและซ๎อมแผนสาธารณภัยในสถานศึกษา จ านวน 10,000 บาท 

      

  -เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการอบรมด๎านสาธารณภัยและ
ซ๎อมแผนสาธารณภัยในสถานศึกษา โดยการอบรมให๎ความรู๎แกํ บุคลากร
การศึกษาและนักเรียนศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลริมปิง โดยมี
คําใช๎จํายประกอบด๎วย  คําปูายโครงการ อาหารวํางพร๎อมเครื่องดื่ม 
อาหารกลางวัน คําตอบแทนวิทยากร คําวัสดุอุปกรณ๑ในการฝึกอบรม
คําใช๎จํายอื่นที่จ าเป็นในการอบรมส าหรับการจัดท าโครงการ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้   
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให๎แกํ
องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายในการฝึกอบรมและการ
เข๎ารับการฝึกอบรมของเจ๎าหน๎าที่ 
ท๎องถิ่น พ.ศ.2557 และท่ีแก๎ไขเพ่ิมเติม 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  เพ่ิมเติมครั้งที่
4/2564 หน๎าที่ 137 ล าดับที่ 10 
(ส านักปลัดเทศบาล) 
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คําบ ารุงรักษาและซํอมแซม จ านวน 150,000 บาท 

      

  - เพ่ือจํายเป็นคําซํอมแซมบ ารุงรักษาทรัพย๑สินเพื่อให๎สามารถใช๎งานได๎
ตามปกติ 
(ส านักปลัดเทศบาล) 
 

      

   
ค่าวัสดุ รวม 110,000 บาท 

   
วัสดุยานพาหนะและขนสํง จ านวน 30,000 บาท 

      

  -เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุยานพาหนะและขนสํง  รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพไมํคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช๎งานไมํยืน
นาน สิ้นเปลืองหมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น และให๎
หมายความรวมถึงรายจํายดังตํอไปนี้ 
1. รายจํายเพื่อประกอบขึ้นใหมํ ดัดแปลง ตํอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ   
2. รายจํายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช๎ในการซํอมแซมบ ารุงรักษาทรัพย๑สินให๎
สามารถใช๎งานได๎ตามปกติ    
3. รวมถึงรายจํายที่ต๎องช าระพร๎อมกับคําวัสดุ เชํน  คําขนสํง  คําภาษี   
คําประกันภัย  คําติดตั้ง  เป็นต๎น 
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุยานพาหนะและขนสํงแบํงการพิจารณา
ออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได๎แกํ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตํ
ตามปกติมีอายุการใช๎งานไมํยืนนาน หรือเมื่อน าไปใช๎งานแล๎วเกิดความ
ช ารุดเสียหาย ไมํสามารถซํอมแซมให๎ใช๎งานได๎ดังเดิมหรือซํอมแซมแล๎วไมํ
คุ๎มคํา ดังนี้  ไขขวง  ประแจ แมํแรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีมล็อค
ล็อคเกียร๑ ล็อคคลัตซ๑  ล็อคพวงมาลัย ฯลฯ  
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได๎แกํ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช๎แล๎ว
ยํอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
ไมํคงสภาพเดิม ดังนี้  ยางรถยนต๑ น้ ามันเบรก น๏อตและสกรู สายไมล๑
เพลา ฟิล๑มกรองแสง น้ ากลั่น ฯลฯ      
ค. ประเภทอุปกรณ๑ประกอบและอะไหลํ ได๎แกํ สิ่งของที่เป็นอุปกรณ๑
ประกอบหรืออะไหลํส าหรับการซํอมแซมบ ารุงรักษาทรัพย๑สินให๎คืนสภาพ
ดังเดิมท่ีมีลักษณะเป็นการซํอมบ ารุงปกติหรือคําซํอมกลาง รวมถึงรายจําย
ดังตํอไปนี้ เบาะรถยนต๑ เครื่องยนต๑ (อะไหลํ) ชุดเกียร๑รถยนต๑ เบรก ครัช
พวงมาลัย สายพานใบพัด หม๎อน้ า หัวเทียน แบตเตอร๑รี่ จานจําย ล๎อ  
ถังน้ ามัน ไฟหน๎า ไฟเบรก อานจักรยาน ตลับลูกปืน กระจกมองข๎าง
รถยนต๑ กันชนรถยนต๑ เข็มขัดนิรภัย สายไฮโดรลิค ฯลฯ 
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- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเบิกคําใช๎จํายในการบริหารงาน
ขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ –
 รายจําย งบประมาณรายจํายประจ าปีขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
(ส านักปลัดเทศบาล) 

   
วัสดุเครื่องแตํงกาย จ านวน 30,000 บาท 

      

  -เพ่ือจํายเป็นเงินคําวัสดุเครื่องแตํงกาย ประเภทวัสดุคงทน รวมถึงรายจําย
เพ่ือประกอบ ดัดแปลง ตํอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ  รายจํายเพื่อจัดหา
สิ่งของที่ใช๎ในการซํอมแซมบ ารุงรักษาทรัพย๑สินให๎สามารถใช๎งานได๎
ตามปกติ  รายจํายที่ต๎องช าระพร๎อมกับคําวัสดุ เชํน คําขนสํง  คําภาษี   
คําประกันภัย  คําติดตั้ง อาทิเชํน  เครื่องแบบ เสื้อ กางเกง ผ๎าเครื่องหมาย
ยศและสังกัด ถุงเท๎า รองเท๎า เข็มขัด หมวก ผ๎าผูกคอ เครื่องแตํงกาย
ชุดฝึกโขน  ละคร ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเบิกคําใช๎จํายในการบริหารงาน
ขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ –
 รายจําย งบประมาณรายจํายประจ าปีขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
(ส านักปลัดเทศบาล) 
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วัสดุเครื่องดับเพลิง จ านวน 50,000 บาท 

      

  - เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุดับเพลิง  รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ
โดยสภาพไมํคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช๎งานไมํยืนนาน
สิ้นเปลือง หมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงรายจําย
ดังตํอไปนี้ 
1. รายจํายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตํอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ   
2. รายจํายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช๎ในการซํอมแซมบ ารุงรักษาทรัพย๑สินให๎
สามารถใช๎งานได๎ตามปกติ    
3. รายจํายที่ต๎องช าระพร๎อมกับคําวัสดุ เชํน คําขนสํง คําภาษ ีคํา
ประกันภัยคําติดตั้ง เป็นต๎น 
โดยจํายเป็นคําวัสดุดับเพลิง  ดังนี้   
(1)  ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง   
- ได๎แกํ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช๎แล๎วยํอมสิ้นเปลืองหมดไป แปร
สภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมํคงสภาพเดิม ดังนี้  ถัง
ดับเพลิง ลูกบอลดับเพลิง ฯลฯ      
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเบิกคําใช๎จํายในการบริหารงาน
ขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ –
 รายจําย งบประมาณรายจํายประจ าปีขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
(ส านักปลัดเทศบาล) 
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งานจราจร รวม 45,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 45,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 15,000 บาท 

   
รายจํายเก่ียวเนื่องกับการปฏบิัตริาชการที่ไมํเข๎าลักษณะรายจํายงบรายจาํยอื่น ๆ       

    
โครงการสร๎างจิตส านึกด๎านการใช๎ถนนแกํเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาล
ต าบลริมปิง 

จ านวน 15,000 บาท 

      

  -เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการสร๎างจิตส านึกด๎านการใช๎
ถนนแกํเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลต าบลริมปิง โดยการอบรมสร๎าง
จิตส านึกด๎านการใช๎รถใช๎ถนนให๎แกํ เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลต าบล
ริมปิง  โดยมีคําใช๎จํายประกอบด๎วย  คําปูายโครงการ อาหารวํางพร๎อม
เครื่องดื่ม อาหารกลางวัน คําตอบแทนวิทยากร คําวัสดุอุปกรณ๑ในการ
ฝึกอบรม คําใช๎จํายอื่นที่จ าเป็นในการอบรมส าหรับการจัดท าโครงการ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้   
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให๎แกํ
องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายในการฝึกอบรมและการ
เข๎ารับการฝึกอบรมของเจ๎าหน๎าที่ 
ท๎องถิ่น พ.ศ.2557 และท่ีแก๎ไขเพ่ิมเติม 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน๎าที่ 137 ล าดับที่  8 
(ส านักปลัดเทศบาล) 
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ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท 

   
วัสดุจราจร จ านวน 30,000 บาท 

      

  - เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุวัสดุจราจร  รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมํคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช๎งานไมํยืน
นาน  สิ้นเปลืองหมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น และให๎
หมายความรวมถึงรายจํายดังตํอไปนี้ 
1. รายจํายเพื่อประกอบขึ้นใหมํ ดัดแปลง ตํอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ   
2. รายจํายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช๎ในการซํอมแซมบ ารุงรักษาทรัพย๑สินให๎
สามารถใช๎งานได๎ตามปกติ    
3. รวมถึงรายจํายที่ต๎องช าระพร๎อมกับคําวัสดุ เชํน  คําขนสํง  คําภาษี   
คําประกันภัย  คําติดตั้ง  เป็นต๎น 
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุจราจรแบํงการพิจารณาออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได๎แกํ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตํ
ตามปกติมีอายุการใช๎งานไมํยืนนาน หรือเมื่อน าไปใช๎งานแล๎วเกิดความ
ช ารุดเสียหาย ไมํสามารถซํอมแซมให๎ใช๎งานได๎ดังเดิมหรือซํอมแซมแล๎วไมํ
คุ๎มคํา ดังนี้  สัญญาณไฟกระพริบ  สัญญาญาณไฟฉุกเฉิน  กรวยจราจร
แผงกั้นจราจร ปูายเตือน แทํนแบริเออร๑ (แบบพลาสติกและแบบคอนกรีต)
ปูายไฟหยุดตรวจ แผํนปูายจาจร กระจกโค๎งมน ไฟแวบ กระบองไฟ ฯลฯ  
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได๎แกํ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช๎แล๎ว
ยํอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
ไมํคงสภาพเดิม ดังนี้  ยาวชะรอความเร็วรถหรือยานพาหนะ  สติ๊กเกอร๑รถ
หรือยานพาหนะ ฯลฯ 
 - เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้       
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเบิกคําใช๎จํายในการบริหารงาน
ขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ –
 รายจําย งบประมาณรายจํายประจ าปีขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
(ส านักปลัดเทศบาล) 
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แผนงานการศึกษา 

 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,411,840 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 924,840 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 924,840 บาท 

   
เงินเดือนข๎าราชการ หรือพนักงานสํวนท๎องถิ่น จ านวน 864,840 บาท 

      

  -เพ่ือจํายเป็นเงินเดือนข๎าราชการสํวนท๎องถิ่นของกองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม จ านวน 2 อัตรา พร๎อมเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจ าปี  ค านวณตั้งจํายไว๎ 12 เดือน  โดยจํายให๎กับพนักงานสํวน
ท๎องถิ่น  ดังนี้ 
(1) ผู๎อ านวยการกองการศึกษา       จ านวน  1  ต าแหนํง 
(2) หัวหน๎าฝุายบริหารการศึกษา     จ านวน  1  ต าแหนํง 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542  
2) พระราชกฤษฎีกาการจํายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญและเงินอ่ืน
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535  
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสํวน
ท๎องถิ่น เรื่อง ก าหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสํวน
ท๎องถิ่น  (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560 
4) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดํวนที่สุด ที่ มท0809.3/
ว 2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.
เรื่องมาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจํายเงินเดือนและ
ประโยชน๑ตอบแทนอ่ืน (ฉบับที ่4) และประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.
เรื่องมาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับอัตราคําจ๎างและการให๎ลูกจ๎างขององค๑กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่นได๎รับคําจ๎าง (ฉบับที่ 4)  
5) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดํวนที่สุด ที่ มท0809.3/
ว 13 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 ประกาศ ก.จ.ก.ท.และ ก.อบต.
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับการก าหนดหลักเกณฑ๑การเลื่อนขั้นเงินเดือน
ข๎าราชการและพนักงานสํวนท๎องถิ่น (ฉบับที ่2) พ.ศ.2561 
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
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เงินประจ าต าแหนํง จ านวน 60,000 บาท 

      

  - เพ่ือจํายเป็นเงินประจ าต าแหนํงผู๎อ านวยการกองการศึกษา ในอัตรา
เดือนละ 3,500  บาท จ านวน 12  เดือน เป็นเงิน  42,000 บาท 
-เพ่ือจํายเป็นเงินประจ าต าแหนํงหัวหน๎าฝุาย   จ านวน 1 อัตรา ในอัตรา
เดือนละ 1,500  บาท จ านวน 12  เดือน เป็นเงิน  18,000 บาท 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศและหนังสือสั่ง
การ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 
2) พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจ าต าแหนํง พ.ศ. 2538  และท่ี
แก๎ไขถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2544 
3) พระราชกฤษฎีกาการจํายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญและเงินอ่ืน
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
4) ระเบียบกระทรวงการคลังวําด๎วยการเบิกจํายเงินคําตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือนข๎าราชการและลูกจ๎างประจ าสํวนราชการ 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2553 ประกาศลงวันที่ 3 ธันวาคม 2553  
5) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสํวนท๎องถิ่น
เรื่อง ก าหนดมาตรฐานกลางการบริหารบุคคลท๎องถิ่น (ฉบับที ่2) 
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 

      

  
งบด าเนินงาน รวม 487,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 104,000 บาท 

   
คําตอบแทนการปฏิบัติงานราชการ จ านวน 3,000 บาท 

      

  -เพ่ือจํายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให๎กับพนักงาน
เทศบาล ที่ได๎รับอนุมัติให๎ปฏิบัติหน๎าที่นอกเวลาราชการปกติ หรือ
วันหยุดราชการ ตามระเบียบ และหนังสือสั่งการดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการเบิกจํายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2559 
2) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนมากที่ มท 0808.2/
ว 2409ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวํา
ด๎วยการเบิกจํายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค๑กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2559 
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
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คําเชําบ๎าน จ านวน 71,000 บาท 

      

  -เพ่ือจํายเป็นคําเชําบ๎านของพนักงานเทศบาลตามสิทธิที่จะได๎รับ   
ตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําเชําบ๎าน 
ของข๎าราชการสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2548 และท่ีแก๎ไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 

      

   
เงินชํวยเหลือการศึกษาบุตร       

    
เงินชํวยเหลือการศึกษาบุตรข๎าราชการ/พนักงาน/ลูกจ๎างประจ า จ านวน 30,000 บาท 

      

  -เพ่ือจํายเป็นเงินชํวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลตามสิทธิที่
ควรจะได๎รับ  ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา  ระเบียบ  ดังนี้  
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2523 และ
ที่แก๎ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2554 
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง วําด๎วยการเบิกจํายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตร พ.ศ. 2560 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2541    
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานสํวนท๎องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 

      

   
ค่าใช้สอย รวม 268,000 บาท 

   
รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งบริการ       

    
รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งบริการ จ านวน 180,000 บาท 

      

  (1)  คําเย็บหนังสือหรือเข๎าปกหนังสือเพ่ือจํายเป็นคําจ๎างในการเย็บ
หนังสือ หรือเข๎าปกหนังสือหรือเอกสารรูปเลํมอ่ืนใด 
(2)  คําโฆษณาและเผยแพรํเพ่ือจํายเป็นคําจ๎างเหมาท าปูายหรือแผงปิด
ประกาศ การจ๎างท าโปสเตอร๑การบันทึกภาพยนตร๑วีดีโอเทป วีดีทัศน๑คํา
ล๎างอัดขยายรูปถําย การจ๎างโฆษณาและเผยแพรํประชาสัมพันธ๑ ในสื่อ
ประเภทตํางๆ เชํนวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน๑หนังสือพิมพ๑วารสาร แผํน
พับ ปูายประชาสัมพันธ๑ สิ่งพิมพ๑ตํางๆ ฯลฯ 
(3)  คําธรรมเนียมเพ่ือจํายเป็นคําธรรมเนียมรวมทั้งคําธรรมเนียมปูาย
ยานพาหนะ คําธรรมเนียมศาล คําธรรมเนียมที่ดินและคําธรรมเนียมอ่ืนใด
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ที่สามารถเบิกจํายได๎ในประเภทรายจํายนี้ 
(4)  คําใช๎จํายในการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ๑ข๎อมูล ขําวสารเพ่ือจํายเป็น
คําใช๎จํายในการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ๑ข๎อมูล ขําวสารเชํนวารสาร การ
จัดท าแผํนพับเอกสารรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี วีดีทัศน๑ 
วีดีโอเทป ปูายประชาสัมพันธ๑ สื่อสิ่งพิมพ๑ตํางๆ ฯลฯ 
(5)  คําเชําเครื่องถํายเอกสาร คําถํายเอกสารเพ่ือจํายเป็นคําถํายเอกสารที่
เกี่ยวกับการด าเนินงาน หรือเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ 
(6)  คําจ๎างเหมาบริการเพ่ือจํายเป็นคําจ๎างเหมาบริการให๎ผู๎รับจ๎างเหมาท า
การอยํางหนึ่ง อยํางใดซึ่งมิใชํเป็นการประกอบดัดแปลงตํอเติมเสริมสร๎าง
ครุภัณฑ๑หรือสิ่งกํอสร๎าง ฯลฯ เชํนคําจ๎างเหมาสูบน้ าคําบริการก าจัดปลวก
คําล๎างอัดฉีดรถยนต๑คําจ๎างเหมาหรือของที่ระลึกตํางๆ คําจ๎างเหมาดูแล
รักษาต๎นไม๎สวนไม๎ประดับสวนหยํอมสนามหญ๎าหรือที่สาธารณะคําจ๎าง
เหมาล๎างท าความสะอาดถนนคําจ๎างเหมาจัดเก็บขยะและสิ่งปฏิกูลและ
คําจ๎างเหมาอ่ืนๆ ฯลฯ  
(7)   คําเชําพื้นที่ส าหรับจัดท าเว็บไซต๑เพ่ือจํายเป็นคําเชําพื้นที่ส าหรับ
จัดท าเว็บไซต๑ (Website) เป็นราคาตํอปี 
(8)   คําจดทะเบียนเว็บไซต๑เพ่ือจํายเป็นคําจดทะเบียนเว็บไซต๑
(Website) Domain name  เป็นราคาตํอปี คําปรับปรับปรุงเว็บไซต๑ 
(9)  คําเชําทรัพย๑สิน รวมถึงเงินที่ต๎องจํายพร๎อมกับการเชําทรัพย๑สิน
เชํน ที่ดินเพ่ือจํายเป็นคําเชําที่ดินส าหรับด าเนินกิจการในอ านาจหน๎าที่ของ
เทศบาลเป็นราคาตํอปี คําเชํารถยนต๑ คําเชําอาคารสิ่งปลูกสร๎าง ยกเว๎นคํา
เชําบ๎านและคําเชําตู๎ไปรษณีย๑  
(10) คําจัดท าประกันภัยรถราชการของเทศบาลที่มีลักษณะการใช๎งานที่
กํอให๎เกิดความเสี่ยงในการกํอให๎เกิดอุบัติเหตุเพื่อจํายเป็นคําจัดท า
ประกันภัยรถราชการของเทศบาลที่มีลักษณะการใช๎งานที่กํอให๎เกิดความ
เสี่ยงในการกํอให๎เกิดอุบัติเหตุ 
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
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รายจํายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จ านวน 5,000 บาท 

      

  - เพ่ือจํายเป็นคํารับรองในการต๎อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล เชํน อาหาร
เครื่องดื่ม คําของขวัญ คําพิมพ๑เอกสาร คําใช๎จํายเกี่ยวเนื่องในการเลี้ยง
รับรอง รวมทั้งคําบริการและคําใช๎จํายอื่นๆ คณะกรรมการ หรือ
คณะอนุกรรมการหรือการประชุมระหวํางองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นกับ
รัฐวิสาหกิจหรือเอกชน รวมถึงคําใช๎จํายในการจัดประชุม
ราชการ สัมมนา จัดงานและคําของขวัญหรือที่ระลึก รวมถึงคําใช๎จํายใน
การประดับตกแตํงอาคารสถานที่หนํวยงานราชการ 
- คําใช๎จํายในพิธีเปิดอาคารตํางๆ 
- คําใช๎จํายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี 
- คําใช๎จํายในการประชุมราชการ 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเบิกจํายในการ
บริหารงานขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2562 
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 

      

   
รายจํายเก่ียวเนื่องกับการปฏบิัตริาชการที่ไมํเข๎าลักษณะรายจํายงบรายจาํยอื่น ๆ       

    
คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จ านวน 30,000 บาท 

      

  -เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ ตามระเบียบที่ทาง
ราชการก าหนด  เชํน  คําเบี้ยเลี้ยง คํายานพาหนะ คําเชําที่พักและ
คําใช๎จํายอื่นๆ ที่จ าเป็นในการเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนา
ของ พนักงานเทศบาล ลูกจ๎างประจ า พนักงานจ๎าง ฯลฯ สังกัดเทศบาล
ต าบลริมปิง เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายในการ
ฝึกอบรม และการเข๎ารับการฝึกอบรมของเจ๎าหน๎าที่
ท๎องถิ่น พ.ศ. 2557 และท่ีแก๎ไขเพ่ิมเติม 
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 

      

    
คําลงทะเบียนในการฝึกอบรม จ านวน 30,000 บาท 

      

  -เพ่ือจํายเป็นคําลงทะเบียนในการฝึกอบรม ตามระเบียบที่ทางราชการ
ก าหนด  เชํน  ลงทะเบียน และคําใช๎จํายอ่ืนๆ ที่จ าเป็นในการอบรม
สัมมนาของ พนักงานเทศบาล ลูกจ๎างประจ า พนักงานจ๎าง ฯลฯ 
สังกัดเทศบาลต าบลริมปิงเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วย
คําใช๎จํายในการฝึกอบรม และการเข๎ารับการฝึกอบรมของเจ๎าหน๎าที่
ท๎องถิ่น พ.ศ. 2557 และท่ีแก๎ไขเพ่ิมเติม 
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
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คําบ ารุงรักษาและซํอมแซม จ านวน 23,000 บาท 

      

  - เพ่ือจํายเป็นคําซํอมแซมบ ารุงรักษาทรัพย๑สินเพื่อให๎สามารถใช๎งานได๎
ตามปกติ 
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 

      

   
ค่าวัสดุ รวม 115,000 บาท 

   
วัสดุส านักงาน จ านวน 80,000 บาท 

      

  -เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุส านักงาน  รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ
โดยสภาพไมํคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช๎งานไมํยืนนาน
สิ้นเปลืองหมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น และให๎
หมายความรวมถึงรายจํายดังตํอไปนี้ 
1. รายจํายเพื่อประกอบขึ้นใหมํ ดัดแปลง ตํอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ   
2. รายจํายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช๎ในการซํอมแซมบ ารุงรักษาทรัพย๑สินให๎
สามารถใช๎งานได๎ตามปกติ    
3. รวมถึงรายจํายที่ต๎องช าระพร๎อมกับคําวัสดุ เชํน  คําขนสํง  คําภาษี   
คําประกันภัย  คําติดตั้ง  เป็นต๎น 
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุส านักงาน แบํงการพิจารณา
ออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได๎แกํ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตํ
ตามปกติมีอายุการใช๎งานไมํยืนนาน หรือเมื่อน าไปใช๎งานแล๎วเกิดความ
ช ารุดเสียหาย ไมํสามารถซํอมแซมให๎ใช๎งานได๎ดังเดิมหรือซํอมแซมแล๎วไมํ
คุ๎มคํา ดังนี้  หนังสือ เครือ่งคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาด
เล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม๎บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก๎าอ้ีพลาสติก  
ตรายาง ที่ถูพ้ืน ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัด
กระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระบรมฉายา
ลักษณ๑ แผงปิดประกาศ แผํนปูายชื่อส านักงาน หรือหนํวยงาน หรือแผํน
ปูายตํางๆ  ที่ใช๎ในส านักงาน มูํลี่ มํานปรับแสง (ตํอผื่น) พรม (ตํอผืน)
นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป พระบรมรูปจ าลอง กระเป๋า ตาชั่งขนาด
เล็กผ๎าใบติดตั้งในส านักงาน ผ๎าใบเต็นฑ๑ขนาดใหญํ ตู๎ยาสามัญประจ า
บ๎าน แผงกั้นห๎องแบบรื้อถอนได๎ (Partition) ฯลฯ  
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  ได๎แกํ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช๎แล๎ว
ยํอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
ไมํคงสภาพเดิม ดังนี้ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ ายาลบค าผิด
เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ าหมึก 
ปริ้นท๑ เทป พีวีซี แบบใส  น้ ายาลบกระดาษไข ไม๎บรรทัด คลิป ตัวเย็บ
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กระดาษ เข็มหมุด กระดาษคาร๑บอน กระดาษไข แฟูม สมุดบัญชี สมุด
ประวัติข๎าราชการ แบบพิมพ๑ ผ๎าส าลี ธงชาติ สิ่งพิมพ๑ที่ได๎จากการซื้อ ของ
ใช๎ในการบรรจุหีบหํอ น้ ามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ าดื่มส าหรับบริการประชาชนใน
ส านักงาน พวงมาลา พวงมาลัย กรวยดอกไม๎ ฯลฯ      
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเบิกคําใชํจํายในการบริหารงาน
ขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ –
 รายจําย งบประมาณรายจํายประจ าปีขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 

   
วัสดุไฟฟาูและวิทย ุ จ านวน 2,000 บาท 

      

  วัสดุไฟฟาูและวิทย ุ
-เพื่อจํายเป็นคําวสัดุไฟฟาูและวทิยุ  รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึง่สิ่งของที่มีลักษณะ
โดยสภาพไมํคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชง๎านไมํยนืนาน  สิ้นเปลือง
หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น และให๎หมายความรวมถึง
รายจํายดังตํอไปนี ้
1. รายจํายเพื่อประกอบขึ้นใหมํ ดัดแปลง ตํอเติม หรือปรับปรุงวัสด ุ  
2. รายจํายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชใ๎นการซํอมแซมบ ารุงรักษาทรัพย๑สินให๎สามารถ
ใช๎งานได๎ตามปกต ิ   
3. รวมถึงรายจํายที่ต๎องช าระพรอ๎มกับคําวัสดุ เชํน  คําขนสงํ  คําภาษ ี  
คําประกันภัย  คําติดตั้ง  เป็นตน๎ 
- สิ่งของที่จัดเป็นวสัดุไฟฟูาและวิทยุ แบํงการพิจารณา
ออกเป็น 3 ประเภท ดังนี ้
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได๎แก ํสิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตํตามปกติมี
อายุการใช๎งานไมํยนืนาน หรือเมื่อน าไปใช๎งานแล๎วเกิดความช ารุดเสียหาย ไมํ
สามารถซํอมแซมให๎ใช๎งานได๎ดังเดิมหรือซํอมแซมแล๎วไมํ
คุ๎มคํา ดังนี ้ ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแร๎งไฟฟูา เครื่องวัดกระแสไฟฟูา 
เครื่องวัดแรงดันไฟฟูา มาตรส าหรับตรวจวงจรไฟฟูา เครื่องประจุไฟ โคม
ไฟ โทรโขํง ไม๎ชักฟิวส๑ ไมค๑ลอยพร๎อมเครื่องสํงสัญญาณฯลฯ  
ข. ประเภทวัสดสุิ้นเปลือง ได๎แก ํสิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช๎แล๎วยํอม
สิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมํคง
สภาพเดิม ดังนี้  ฟิวส๑ เทปพันสายไฟฟาู สายไฟฟูา หลอดไฟฟูาหลอดไฟ เข็ม
ขัดรัดสายไฟฟาู ปลั๊กไฟฟาู สวิตซ๑ไฟฟูา หลอดวิทยุทรานซิตเตอร๑และชิ้นสํวน
วิทยุ ลูกถ๎วยสายอากาศ รีซีสเตอร๑ มูฟวิ่งคอยส๑คอมเดนเซอร๑ ขาหลอดฟลูออ
เรสเซนซ๑ เบรกเกอร๑ สายอากาศหรือเสาอากาศส าหรับวทิยุ เครื่องรับ
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โทรทัศน๑ จานรับสัญญาณดาวเทียม แบตเตอรี่โซลําเซลล๑ กลํองรับ
สัญญาณ ฯลฯ      
ค. ประเภทอุปกรณ๑ประกอบและอะไหลํ ได๎แก ํสิ่งของที่เป็นอุปกรณ๑ประกอบ
หรืออะไหลํส าหรับการซํอมแซมบ ารุงรักษาทรัพย๑สินให๎คืนสภาพดังเดิมที่มี
ลักษณะเป็นการซํอมบ ารุงปกติหรือคําซํอมกลาง รวมถึงรายจํายดังตํอไปนี ้ดอก
ล าโพง ฮอร๑นล าโพง  แผงวงจร ผังแสดงวงจรตํางๆ แผงบงัคับทางไฟ ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบยีบ และหนังสือ  ดังนี ้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเบิกคําใชจ๎ํายในการบริหารงานของ
องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถ่ิน ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที ่28 พฤษภาคม 2564 เร่ือง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ –
 รายจําย งบประมาณรายจํายประจ าปีขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 

   
วัสดุเชื้อเพลิงและหลํอลืน่ จ านวน 3,000 บาท 

      

  -เพื่อจํายเป็นคําวสัดุเชื้อเพลิงและหลํอลื่น  รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมํคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช๎งานไมํยนื
นาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น และให๎
หมายความรวมถึงรายจาํยดังตอํไปนี้ 
1. รายจํายเพื่อประกอบขึ้นใหมํ ดัดแปลง ตํอเติม หรือปรับปรุงวัสด ุ  
2. รายจํายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชใ๎นการซํอมแซมบ ารุงรักษาทรัพย๑สินให๎สามารถ
ใช๎งานได๎ตามปกต ิ   
3. รวมถึงรายจํายที่ต๎องช าระพรอ๎มกับคําวัสด ุเชํน  คําขนสงํ  คําภาษ ี คํา
ประกันภัย  คําติดตั้ง  เป็นต๎น 
- สิ่งของที่จัดเป็นวสัดุเชื้อเพลิงและหลํอลื่นแบํงการพิจารณา
ออกเป็น 1 ประเภท ดังนี ้
ข. ประเภทวัสดสุิ้นเปลือง ได๎แก ํสิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช๎แล๎วยํอม
สิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมํคง
สภาพเดิม ดังนี้  แก๏สหุงต๎ม น้ ามันเชื้อเพลิง น้ ามันดีเซล น้ ามนัก๏าด น้ ามนั
เบนซิน น้ ามนัเตา น้ ามันจารบ ีน้ ามันเครื่อง ถําน ก๏าซ น้ ามัน
เกียร๑ น้ ามนัหลํอลื่น ฯลฯ   
- เป็นไปตามระเบยีบ และหนังสือ  ดังนี ้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเบิกคําใช๎จํายในการบริหารงานของ
องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถ่ิน ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที ่28 พฤษภาคม 2564 เร่ือง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ –
 รายจําย งบประมาณรายจํายประจ าปีขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
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วัสดุกีฬา จ านวน 20,000 บาท 

      

  - เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุกีฬา  รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดย
สภาพไมํคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช๎งานไมํยืนนานสิ้นเปลือง
หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงรายจํายดังตํอไปนี้ 
1. รายจํายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตํอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ   
2. รายจํายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช๎ในการซํอมแซมบ ารุงรักษาทรัพย๑สินให๎
สามารถใช๎งานได๎ตามปกติ    
3. รายจํายที่ต๎องช าระพร๎อมกับคําวัสดุ เชํน คําขนสํง คําภาษ ีคํา
ประกันภัย คําติดตั้ง  เป็นต๎น 
โดยจํายเป็นคําวัสดุกีฬา  ดังนี้   
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน   
-  ได๎แกํ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตํตามปกติมีอายุการใช๎งานไมํ
ยืนนาน หรือเมื่อน าไปใช๎งานแล๎วเกิดความช ารุดเสียหาย ไมํสามารถ
ซํอมแซมให๎ใช๎งานได๎ดังเดิมหรือซํอมแซมแล๎วไมํคุ๎มคํา ดังนี้  หํวงยาง  
ลูกฟุตบอล ลูกปิงปอง ไม๎ตีปิงปอง ลูกแชร๑บอล ไม๎แบดมินตัน ฯลฯ  
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเบิกคําใชํจํายในการบริหารงาน
ขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ –
 รายจําย งบประมาณรายจํายประจ าปีขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 

      

   
วัสดุคอมพิวเตอร๑ จ านวน 10,000 บาท 

      

  -เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุคอมพิวเตอร๑  รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมํคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช๎งานไมํยืนนาน
สิ้นเปลืองหมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น และให๎
หมายความรวมถึงรายจํายดังตํอไปนี้ 
1. รายจํายเพื่อประกอบขึ้นใหมํ ดัดแปลง ตํอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ 
2. รายจํายเพื่อจัดหาโปแกรมคอมพิวเตอร๑ที่มีราคาตํอหนํวย หรือตํอชุดไมํ
เกิน 20,000 บาท   
3. รายจํายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช๎ในการซํอมแซมบ ารุงรักษาทรัพย๑สินให๎
สามารถใช๎งานได๎ตามปกติ    
4. รวมถึงรายจํายที่ต๎องช าระพร๎อมกับคําวัสดุ เชํน  คําขนสํง  คําภาษี   
คําประกันภัย  คําติดตั้ง  เป็นต๎น 
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- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุคอมพิวเตอร๑แบํงการพิจารณา
ออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได๎แกํ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตํ
ตามปกติมีอายุการใช๎งานไมํยืนนาน หรือเมื่อน าไปใช๎งานแล๎วเกิดความ
ช ารุดเสียหาย ไมํสามารถซํอมแซมให๎ใช๎งานได๎ดังเดิมหรือซํอมแซมแล๎วไมํ
คุ๎มคํา ดังนี้  แผํนหรือจานบันทึกข๎อมูล ฯลฯ  
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได๎แกํ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช๎แล๎ว
ยํอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
ไมํคงสภาพเดิม ดังนี้  อุปกรณ๑บันทกึข๎อมูล (Diskette, Floppy Disk, 
Removable Disk, Compact Disc, Digital Video Disc, 
Flash Drive) เทปบันทึกข๎อมูล
(ReelMagnetic Tape, Cassette Tape,Cartridge Tape) หัวพิมพ๑หรือ
แถบพิมพ๑ส าหรับเครื่องพิมพ๑คอมพิวเตอร๑ ตลับผงหมึกส าหรับเครื่องพิมพ๑
แบบเลเซอร๑ กระดาษตํอเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ   
ค. ประเภทอุปกรณ๑ประกอบและอะไหลํ ได๎แกํ สิ่งของที่เป็นอุปกรณ๑
ประกอบหรืออะไหลํส าหรับการซํอมแซมบ ารุงรักษาทรัพย๑สินให๎คืนสภาพ
ดังเดิมท่ีมีลักษณะเป็นการซํอมบ ารุงปกติหรือคําซํอมกลาง รวมถึงรายจําย
ดังตํอไปนี้ หนํวยประมวลผล ฮาร๑ดดิสก๑ไดร๑ฟ ซีดีรอมไดร๑ฟ แผํนกรอง
แสง แผงแปูนอักขระหรือแปูนพิมพ๑ (Key board) เมนบอร๑ด
(Main Board) เมมโมรี่ชิป (MeMory Chip) เชํน Ram คัตซีทฟิด
เตอร๑ (Cut Sheet Feeder) เมาส๑ (Mouse) พรินเตอร๑สวิตชิ่งบ๏อกซ๑
(Printer Switching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) แผํนวงจร
อิเล็กทรอนิกส๑ (Card) Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card,  
Sound Card) เป็นต๎น เครื่องอํานและบันทึกข๎อมูลแบบตํางๆ เชํน  
แบบดิสเกตต๑ (Diskette) แบบฮาร๑ดดิสต๑ (Hard Disk) แบบซีดีรอม
(CD ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นต๎น เราเตอร๑ (Router) ฯลฯ    
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเบิกคําใชํจํายในการบริหารงาน
ขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ –
 รายจําย งบประมาณรายจํายประจ าปีขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 3,649,816 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 1,296,816 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,296,816 บาท 

   
เงินเดือนข๎าราชการ หรือพนักงานสํวนท๎องถิ่น จ านวน 667,800 บาท 

      

  - เพ่ือจํายเป็นเงินเดือนพนักงานสํวนท๎องถิ่นประจ าปีและเงินปรับปรุง
เงินเดือนพนักงานสํวนท๎องถิ่นประจ าปี จ านวน 2 อัตรา จ านวน 12 เดือน
โดยจํายให๎กับพนักงานสํวนท๎องถิ่น  ต าแหนํง  คร ูค.ศ.2 และ ครู ค.ศ.1   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542  
2) พระราชกฤษฎีกาการจํายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญและเงินอ่ืน
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535  
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสํวน
ท๎องถิ่น เรื่อง ก าหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสํวน
ท๎องถิ่น (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560  
4) หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138  
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 

      

   
เงินเพ่ิมตําง ๆ ของข๎าราชการ หรือพนักงานสํวนท๎องถิ่น จ านวน 67,200 บาท 

      

  -เพ่ือจํายเป็นคําเงินท่ีพนักงานครูได๎รับในอัตราเทํากับเงินวิทยฐานะส าหรับ
วิทยฐานะ ช านาญการพิเศษ คนละ 5,600 บาท ตํอเดือน ตามหนังสือกรม
สํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด ที ่มท 0809.4/ว 1592 ลงวันที่
23 กรกฎาคม 2564 
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 

      

   
เงินวิทยฐานะ จ านวน 67,200 บาท 

      

  -เพ่ือจํายเป็นเงินวิทยฐานะของข๎าราชการครูศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลริมปิง ส าหรับต าแหนํงครูที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ อัตราเดือน
ละ 5,600  บาท 
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
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คําตอบแทนพนักงานจ๎าง จ านวน 461,232 บาท 

      

  -เพ่ือจํายเป็นคําจ๎างพนักงานจ๎างตามภารกิจ ต าแหนํงผู๎ดูแลเด็ก
จ านวน 3 อัตรา โดยค านวณตั้งจํายไว๎ไมํเกิน 12 เดือน 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจํายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญและเงินอ่ืน
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสํวนต าบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับพนักงานจ๎าง (ฉบับที ่4) ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2558 
4) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว 36  
ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับพนักงานจ๎าง 
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 

      

   
เงินเพ่ิมตําง ๆ ของพนักงานจ๎าง จ านวน 33,384 บาท 

      

  -เพ่ือจํายเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวส าหรับพนักงานจ๎างตาม
ภารกิจ (ผู๎ดูแลเด็ก) 2 อัตรา จ านวน 12 เดือนๆ ละ 1,391 บาท  เป็นเงิน
33,384  บาท 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจํายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญและเงินอ่ืน
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 1372  
ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.
อบต. เรื่อง ก าหนดมาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับหลักเกณฑ๑การให๎พนักงานสํวน
ท๎องถิ่น ลูกจ๎าง และพนักงานจ๎างขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ได๎รับ
เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2)  
4) หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138  
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
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งบด าเนินงาน รวม 1,103,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 385,000 บาท 

   
รายจํายเก่ียวเนื่องกับการปฏบิัตริาชการที่ไมํเข๎าลักษณะรายจํายงบรายจาํยอื่น ๆ       

    
โครงการประชุมพบปะผู๎ปกครองศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลริมปิง จ านวน 10,000 บาท 

      

  -เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการประชุมพบปะผู๎ปกครองศูนย๑
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลริมปิงโดยมีกิจกรรมเผยแพรํประชาสัมพันธ๑
ข๎อมูลขําวสารศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก ให๎ความรู๎เรื่องพัฒนาการของเด็กปฐมวัย
ด๎วยคําใช๎จํายประกอบด๎วย อาหารกลางวัน อาหารวํางพร๎อมเครื่องดื่ม 
ปูายโครงการ และ คําใช๎จํายอ่ืน ๆ  ที่จ าเป็นและเกี่ยวข๎องในการจัด
โครงการ ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให๎แกํ
องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายในการจัดงาน การจัดการ
แขํงขันกีฬาและการสํงนักกีฬาเข๎ารํวมการแขํงขันกีฬาขององค๑กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2559  
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเบิกคําใช๎จํายในการบริหารงาน
ขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2562 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน๎าที่ 160  ล าดับที่  1 
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 

      

    
โครงการเศรษฐกิจพอเพียงศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลริมปิง จ านวน 5,000 บาท 

      

  -เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงศูนย๑พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลต าบลริมปิง โดยมีกิจกรรมปลูกฝังอุปนิสัยพอเพียง เสริม
ทักษะทางสังคมด๎านการชํวยเหลือตัวเอง ด๎วยคําใช๎จํายประกอบด๎วย ปูาย
โครงการ คําวัสดุ อุปกรณ๑และคําใช๎จํายอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นและเกีย่วข๎องใน
การจัดโครงการ ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให๎แกํ
องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายในการจัดงาน การจัดการ
แขํงขันกีฬาและการสํงนักกีฬาเข๎ารํวมการแขํงขันกีฬาขององค๑กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2559  
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4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเบิกคําใช๎จํายในการบริหารงาน
ขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2562 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน๎าที่ 160  ล าดับที่  4 
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 

    
โครงการสนับสนุนคําใช๎จํายการบริหารสถานศึกษา จ านวน 350,000 บาท 

      

  -เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายตามโครงการสนับสนุนคําใช๎จํายการบริหาร
สถานศึกษา 01) คําจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลริมปิง คนละ 1,700 บาท/ปี 02) คําอาหารกลางวันเด็ก
นักเรียนศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลริมปิง  (เงินอุดหนุนจากกรม
สํงเสริมการปกครองสํวนท๎องถิ่น)      
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก๎ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที ่14 พ.ศ.
2562 มาตรา 50 (6),(7)  
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให๎แกํ
องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2542 หมวด 2 มาตรา 16  
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0816.2/ ว 3924 ลงวันที่
8 กรกฎาคม 2564      
เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน๎าที่ 160  ล าดับที่  5 
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 

      

    
โครงการเสริมสร๎างพัฒนาการเรียนรู๎ให๎แกํเด็กกํอนวัยเรียนศูนย๑พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลต าบลริมปิง 

จ านวน 20,000 บาท 

      

  -เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการเสริมสร๎างพัฒนาการเรียนรู๎
ให๎แกํเด็กกํอนวัยเรียนศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลริมปิง  โดยมี
กิจกรรมเสริมสร๎างให๎ความรู๎แกํผู๎ปกครองและเด็กปฐมวัยให๎กับผู๎ปกครอง
และเด็กปฐมวัย มีคําใช๎จํายประกอบด๎วย อาหารกลางวัน อาหารวํางพร๎อม
เครื่องดื่ม ปูายโครงการ คําวัสดุอุปกรณ๑ และคําใช๎จํายอื่น ๆ ที่จ าเป็นและ
เกี่ยวข๎องในการโครงการ ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให๎แกํ
องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายในการฝึกอบรมและการ
เข๎ารับการฝึกอบรมของเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น พ.ศ.2557 และท่ีแก๎ไขเพ่ิมเติม 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน๎าที่ 160 ล าดับที่  2 
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
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ค่าวัสดุ รวม 685,000 บาท 

   
วัสดุงานบ๎านงานครัว จ านวน 680,000 บาท 

      

  -เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุงานบ๎านงานครัว  รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมํคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช๎งานไมํยืน
นาน  สิ้นเปลืองหมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น และให๎
หมายความรวมถึงรายจํายดังตํอไปนี้ 
1. รายจํายเพื่อประกอบขึ้นใหมํ ดัดแปลง ตํอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ   
2. รายจํายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช๎ในการซํอมแซมบ ารุงรักษาทรัพย๑สินให๎
สามารถใช๎งานได๎ตามปกติ    
3. รวมถึงรายจํายที่ต๎องช าระพร๎อมกับคําวัสดุ เชํน  คําขนสํง คําภาษี   
คําประกันภัย  คําติดตั้ง  เป็นต๎น 
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุงานบ๎านงานครัวแบํงการพิจารณา
ออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได๎แกํ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตํ
ตามปกติมีอายุการใช๎งานไมํยืนนาน หรือเมื่อน าไปใช๎งานแล๎วเกิดความ
ช ารุดเสียหาย ไมํสามารถซํอมแซมให๎ใช๎งานได๎ดังเดิมหรือซํอมแซมแล๎วไมํ
คุ๎มคํา ดังนี้  หม๎อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป มีด ถัง ถาด แก๎วน้ า
จานรอง ถ๎วยชาม ช๎อนส๎อม กระจกเงา โอํงน้ า ที่นอน กระโถน เตาไฟฟูา
เตาน้ ามัน เตารีด เครื่องบดอาหาร เครื่องตีไขํไฟฟูา เครื่องปิ้งขนมปัง
กระทะไฟฟูา หม๎อไฟฟูารวมถึงหม๎อหุงข๎าวไฟฟูา กระติกน้ าร๎อน กระติด
น้ าแข็ง ถังแก๏ส เตา สายยาฉีดน้ า อํางล๎างจาน ถังน้ า ฯลฯ  
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได๎แกํ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช๎แล๎ว
ยํอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
ไมํคงสภาพเดิม ดังนี้  ผงซักฟอก สบูํ น้ ายาดับกลิ่น แปรง ไม๎
กวาด เขํง มุ๎ง ผ๎าปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน ผ๎าหํม ผ๎าปูโต๏ะ น้ าจืดที่ซื้อ
จากเอกชน ฯลฯ  และอาหารเสริมนม  ดังนี้   
(1)  อาหารเสริมนมส าหรับศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลต าบลริมปิง 
โดยจํายเป็นคําใช๎จํายในการซื้ออาหารเสริม (นม)  เป็นเงินอุดหนุนจาก
กรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่นส าหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ศูนย๑
พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลต าบลริมปิง จัดสรรส าหรับเด็กปฐมวัยในศูนย๑
พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน  260  วัน   
(2)  อาหารเสริมนมส าหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ.  โดยจํายเป็นคําใช๎จํายใน
การซื้ออาหารเสริม (นม)  เป็นเงินอุดหนุนจากกรมสํงเสริมการปกครอง
ท๎องถิ่นส าหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ของโรงเรียนสังกัดส านักงาน
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คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ)  จ านวน 3 แหํง  (โรงเรียน
ต าบลริมปิง ,  โรงเรียนวัดศรีบังวัน ,  โรงเรียนวัดปายาง)   
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเบิกคําใช๎จํายในการบริหารงาน
ขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2562 
2)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยรายได๎และการจํายเงินของ
สถานศึกษาสังกัดองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2561 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดํวนที่สุด ที่ มท. 0816.2/ว 2786  
ลงวันที่ 8 พฤษภาคม  2562  เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วย
รายได๎และการจํายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค๑กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น พ.ศ. 2561  
4) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ที่ มท 0816.2/ว 3924  
ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซ๎อมแนวทางการจัดท างบประมาณ
รายจํายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด๎านการศึกษาขององค๑กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
5) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ –
 รายจําย งบประมาณรายจํายประจ าปีขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
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วัสดุกํอสร๎าง จ านวน 5,000 บาท 

      

  -เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุกํอสร๎าง  รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ
โดยสภาพไมํคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช๎งานไมํยืนนาน
สิ้นเปลืองหมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น และให๎
หมายความรวมถึงรายจํายดังตํอไปนี้ 
1. รายจํายเพื่อประกอบขึ้นใหมํ ดัดแปลง ตํอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ   
2. รายจํายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช๎ในการซํอมแซมบ ารุงรักษาทรัพย๑สินให๎
สามารถใช๎งานได๎ตามปกติ    
3. รวมถึงรายจํายที่ต๎องช าระพร๎อมกับคําวัสดุ เชํน  คําขนสํง  คําภาษี   
คําประกันภัย  คําติดตั้ง  เป็นต๎น 
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุกํอสร๎างแบํงการพิจารณาออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได๎แกํ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตํ
ตามปกติมีอายุการใช๎งานไมํยืนนาน หรือเมื่อน าไปใช๎งานแล๎วเกิดความ
ช ารุดเสียหาย ไมํสามารถซํอมแซมให๎ใช๎งานได๎ดังเดิมหรือซํอมแซมแล๎วไมํ
คุ๎มคํา ดังนี้ ไม๎ตํางๆ ค๎อน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน กบไสไม๎ 
เทปวัดระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก เชํน ตลับเมตร ลูกดิ่ง สวําน โถส๎วม  
อํางล๎างมือ ราวพาดผ๎า หน๎ากากใสํเชื่อมเหล็ก เครื่องยิงตะปู นั่งร๎าน ฯลฯ  
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได๎แกํ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช๎แล๎ว
ยํอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
ไมํคงสภาพเดิม ดังนี้ น้ ามันทาไม๎ ทินเนอร๑ ส ีปูนซีเมนต๑ ทราย ยางมะตอย
อิฐหรือซีเมนต๑บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู เหล็กเส๎น แปรงทาสี ปูนขาว  
ค. ประเภทอุปกรณ๑ประกอบและอะไหลํ ได๎แกํ สิ่งของที่เป็นอุปกรณ๑
ประกอบหรืออะไหลํส าหรับการซํอมแซมบ ารุงรักษาทรัพย๑สินให๎คืนสภาพ
ดังเดิมท่ีมีลักษณะเป็นการซํอมบ ารุงปกติหรือคําซํอมกลาง รวมถึงรายจําย
ดังตํอไปนี้  ทํอน้ าและอุปกรณ๑ประปา ทํอตํางๆ ทํอน้ าบาดาล ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเบิกคําใช๎จํายในการบริหารงาน
ขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ –
 รายจําย งบประมาณรายจํายประจ าปีขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 33,000 บาท 

   
คําไฟฟาู จ านวน 5,000 บาท 

      

  -เพื่อจํายเป็นคําไฟฟูาในส านักงาน/ในที่สาธารณะ  หรือ  อาคารสถานที่ที่อยูํใน
ความดูแลรับผดิชอบของเทศบาลต าบลริมปิง  โดยจาํยเป็นคาํไฟฟูาของศูนย๑
พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลต าบลริมปิง ศูนย๑ ICT ต าบลริมปิง 
- เป็นไปตามระเบยีบ และหนังสือ ดังนี ้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเบิกคําใชจ๎ํายในการบริหารงานของ
องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถ่ิน ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที ่28 พฤษภาคม 2564 เร่ือง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ –
 รายจําย งบประมาณรายจํายประจ าปีขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
3) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถ่ิน ดํวนที่สุด ที ่มท 0810.8/
ว 2217 ลงวันที ่19 ตุลาคม 2560 
4) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถ่ิน ดํวนที่สุด ที ่มท 0808.2/
ว 1846 ลงวันที ่12 กันยายน 2560 เร่ือง  แนวทางการแก๎ไขปญัหาคํา
สาธารณปูโภคค๎างช าระ 
5) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถ่ิน ดํวนที่สุด ที ่มท 0810.7/
ว 1529 ลงวันที ่3 สิงหาคม 2560 
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 

      

   
คําน้ าประปา คําน้ าบาดาล จ านวน 8,000 บาท 

      

  -เพื่อจํายเป็นคําน้ าประปาในส านกังาน/ในท่ีสาธารณะ  หรือ  อาคารสถานท่ีที่อยูํใน
ความดูแลรับผิดชอบของเทศบาลต าบลริมปิง  โดยจาํยเป็นคําน้ าประปาของศูนย๑
พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลต าบลรมิปิง  ศูนย๑ ICT ต าบลรมิปิง 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี ้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเบิกคําใช๎จํายในการบรหิารงานขององค๑กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รปูแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ –
 รายจําย งบประมาณรายจํายประจ าปีขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
3) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนท่ีสุด ที่ มท 0810.8/ว 2217 ลง
วันท่ี 19 ตุลาคม 2560 
4) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนท่ีสุด ที่ มท 0808.2/ว 1846 ลง
วันท่ี 12 กันยายน 2560 เรื่อง  แนวทางการแก๎ไขปัญหาคาํสาธารณูปโภคค๎างช าระ 
5) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนท่ีสุด ที่ มท 0810.7/ว 1529 ลง
วันท่ี 3 สิงหาคม 2560 
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
 

      



161 

 

   
คําบริการโทรศัพท๑ จ านวน 4,000 บาท 

      

  -เพ่ือจํายเป็นคําบริการโทรศัพท๑ส าหรับศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล
ริมปิง และศูนย๑ ICT ต าบลริมปิง 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเบิกคําใช๎จํายในการบริหารงาน
ขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รปูแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ –
 รายจําย งบประมาณรายจํายประจ าปีขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
3) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด ที่ มท 0810.8/
ว 2217 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560 
4) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 1846 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560 เรื่อง  แนวทางการแก๎ไขปัญหาคํา
สาธารณูปโภคค๎างช าระ 
5) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด ที่ มท 0810.7/
ว 1529 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2560 
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 

      

   
คําบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จ านวน 16,000 บาท 

      

  -เพ่ือจํายเป็นคําบริการสื่อสารและโทรคมนาคม รวมถึงคําใช๎จํายเพื่อให๎
ได๎มาซึ่งบริการสื่อสารโทรคมนาคมส าหรับศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลริมปิงและศูนย๑ ICT ต าบลริมปิง เชํน คําใช๎จํายเกี่ยวกับการใช๎ระบบ
และคําใช๎บริการอินเทอร๑เน็ต คําวิทยุสื่อสาร คําโทรภาพ (โทรสาร)       
คําเทเลกซ๑ คําวิทยุสื่อสาร คําสื่อสารผํานดาวเทียม รวมถึงอินเทอร๑เน็ต
การ๑ดและคําสื่อสารอ่ืนๆ เชํน คําเคเบิ้ลทีวี คําเชําชํองสัญญาณดาวเทียม
และให๎หมายความรวมถึงคําใช๎จํายเพื่อให๎ได๎ใช๎บริการดังกลําวและคํา 
ใช๎จํายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช๎บริการ คําตํอสัญญาณจีพีเอส (1 ครั้งตํอปี) 
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือ  ดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเบิกคําใช๎จํายในการบริหารงาน
ขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ –
 รายจําย งบประมาณรายจํายประจ าปีขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
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งบลงทุน รวม 50,000 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ ์ รวม 50,000 บาท 

   
ครุภัณฑ๑การศึกษา       

    
เครื่องเลํนสนามกลางแจ๎ง จ านวน 50,000 บาท 

      

  -เพ่ือเป็นคําจัดซื้อ เครื่องเลํนสนามกลางแจ๎ง จ านวน 1 ชุด 
-จัดหาโดยสืบราคาจากท๎องตลาด เนื่องจากไมํมีตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ๑ กองมาตรฐานงบประมาณ 1  ส านักงานประมาณ  
เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติมครั้งที่
4/2564 หน๎าที่ 20 ล าดับที่  2 
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
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งบเงินอุดหนุน รวม 1,200,000 บาท 

   
เงินอุดหนุน รวม 1,200,000 บาท 

   
เงินอุดหนุนสํวนราชการ       

    
โครงการสํงเสริมโภชนาการเด็กนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. (อาหาร
กลางวัน) ในเขตเทศบาลต าบลริมปิง 

จ านวน 1,200,000 บาท 

      

  -เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายการบริหารสถานศึกษา ได๎แกํ อุดหนุนโรงเรียน
สังกัด สพฐ. ในเขตเทศบาลต าบลริมปิง ส าหรับเป็นคําใช๎จํายในการ
สํงเสริมโภชนาการเด็กนักเรียนในโรงเรียน (อาหารกลางวัน) โดยมอบให๎
โรงเรียนทั้ง 3 โรงเรียน ข๎อมูล ณ 10 มิถุนายน 2564 รับไปด าเนินการ
ดังนี้  
          (1.1) โรงเรียนต าบลรมิปิง  จ านวน  108 คน  
          (1.2) โรงเรียนวัดศรีบังวัน  จ านวน  102 คน   
          (1.3) โรงเรียนวัดปุายาง    จ านวน    46 คน   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให๎แกํ
องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยเงินอุดหนุนขององค๑กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2559  
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3616  ลงวันที่
24  มิถุนายน 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยเงินอุดหนุนของ
องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2559  
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยเงินอุดหนุนขององค๑กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนที่สุด ที ่มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่
8 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซ๎อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจําย
รองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด๎านการศึกษาขององค๑กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เฉพาะเทศบาลต าบลและ
องค๑การบริหารสํวนต าบล) 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน๎าที่ 155 ล าดับที่  2 
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
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งานศึกษาไม่ก าหนดระดับ รวม 55,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 55,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 55,000 บาท 

   
รายจํายเก่ียวเนื่องกับการปฏบิัตริาชการที่ไมํเข๎าลักษณะรายจํายงบรายจาํยอื่น ๆ       

    
โครงการโตไปไมํโกง จ านวน 10,000 บาท 

      

  -เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการโตไปไมํโกง โดยมีกิจกรรม
อบรมให๎ความรู๎แกํเด็กและเยาวชน  มีคําใช๎จํายประกอบด๎วย คําตอบแทน
วิทยากร อาหารกลางวัน อาหารวํางพร๎อมเครื่องดื่ม ปูายโครงการ คําวัสดุ
อุปกรณ๑ และคําใช๎จํายอื่น ๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวข๎องในการโครงการ ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให๎แกํ
องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายในการฝึกอบรมและการ
เข๎ารับการฝึกอบรมของเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น พ.ศ.2557 และท่ีแก๎ไขเพ่ิมเติม 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน๎าที่ 174 ล าดับที่ 8 
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 

      

    
โครงการเป็นคนดีมีคุณธรรมหนูท าได๎ จ านวน 25,000 บาท 

      

  -เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการเป็นคนดีมีคุณธรรมหนูท าได๎
ในกิจกรรมอบรมให๎ความรู๎แกํเด็กและเยาวชน โดยมีคําใช๎จําย
ประกอบด๎วย คําตอบแทนวิทยากร อาหารกลางวัน อาหารวํางพร๎อม
เครื่องดื่ม ปูายโครงการ คําวัสดุอุปกรณ๑ และคําใช๎จํายอื่น ๆ ที่จ าเป็นและ
เกี่ยวข๎องในการโครงการ ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให๎แกํ
องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายในการฝึกอบรมและการ
เข๎ารับการฝึกอบรมของเจ๎าหน๎าที่ 
ท๎องถิ่น พ.ศ.2557 และท่ีแก๎ไขเพ่ิมเติม 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน๎าที่ 173 ล าดับที่  5 
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
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โครงการพัฒนาสติปัญญาเด็กต าบลริมปิง จ านวน 5,000 บาท 

      

  -เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการพัฒนาสติปัญญาเด็กต าบล
ริมปิง ในกิจกรรมอบรมให๎ความรู๎แกํผู๎ปกครองนักเรียนระดับอนุบาลใน
พ้ืนที่ต าบลริมปิง โดยมีคําใช๎จํายประกอบด๎วย คําตอบแทนวิทยากร 
อาหารกลางวัน อาหารวํางพร๎อมเครื่องดื่ม ปูายโครงการ คําวัสดุอุปกรณ๑
และคําใช๎จํายอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นและเก่ียวข๎องในการโครงการ ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให๎แกํ
องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายในการฝึกอบรมและการ
เข๎ารับการฝึกอบรมของเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น พ.ศ.2557 และท่ีแก๎ไขเพ่ิมเติม 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน๎าที่ 160 ล าดับที่ 3 
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 

      

    
โครงการเยาวชนวัยใสต๎านภัยยาเสพติด จ านวน 15,000 บาท 

      

  -เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการพัฒนาสติปัญญาเด็กต าบล
ริมปิง ในกิจกรรมอบรมให๎ความรู๎แกํเด็กและเยาวชนในการปูองกันและ
แก๎ไขปัญหายาเสพติด   โดยมีคําใช๎จํายประกอบด๎วย คําตอบแทนวิทยากร
อาหารกลางวัน อาหารวํางพร๎อมเครื่องดื่ม ปูายโครงการ คําวัสดุอุปกรณ๑
และคําใช๎จํายอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นและเก่ียวข๎องในการโครงการ ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให๎แกํ
องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายในการฝึกอบรมและการ
เข๎ารับการฝึกอบรมของเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น พ.ศ.2557 และท่ีแก๎ไขเพ่ิมเติม 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน๎าที่ 160 ล าดับที่  3 
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
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แผนงานสาธารณสุข 

 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 3,225,400 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 1,765,200 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,765,200 บาท 

   
เงินเดือนข๎าราชการ หรือพนักงานสํวนท๎องถิ่น จ านวน 951,480 บาท 

      

  -เพ่ือจํายเป็นเงินเดือนข๎าราชการสํวนท๎องถิ่นของกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล๎อม จ านวน 2  อัตรา พร๎อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี 
ค านวณตั้งจํายไว๎ 12 เดือน  โดยจํายให๎กับพนักงานสํวนท๎องถิ่น  ดังนี้ 
(1) ผู๎อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม      จ านวน  1  ต าแหนํง 
(2) หัวหน๎าฝุายบริหารงานสาธารณสุข                  จ านวน  1  ต าแหนํง 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542  
2) พระราชกฤษฎีกาการจํายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญและเงินอ่ืน
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535  
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสํวนท๎องถิ่น
เรื่อง ก าหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสํวนท๎องถิ่น (ฉบับที ่11)
ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560 
4) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดํวนที่สุด ที่ มท0809.3/
ว 2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.
เรื่องมาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจํายเงินเดือนและ
ประโยชน๑ตอบแทนอ่ืน (ฉบับที ่4) และประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.
เรื่องมาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับอัตราคําจ๎างและการให๎ลูกจ๎างขององค๑กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่นได๎รับคําจ๎าง (ฉบับที่ 4)  
5) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดํวนที่สุด ที่ มท0809.3/
ว 13 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 ประกาศ ก.จ.ก.ท.และ ก.อบต.
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับการก าหนดหลักเกณฑ๑การเลื่อนขั้นเงินเดือน
ข๎าราชการและพนักงานสํวนท๎องถิ่น (ฉบับที ่2) พ.ศ.2561 
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม) 
 
 
 
 
 

      



167 

 

   
เงินประจ าต าแหนํง จ านวน 60,000 บาท 

      

  - เพ่ือจํายเป็นเงินประจ าต าแหนํงผู๎อ านวยการกองสาธารณสุข  ในอัตรา
เดือนละ 3,500  บาท จ านวน 12  เดือน เป็นเงิน  42,000 บาท 
-เพ่ือจํายเป็นเงินประจ าต าแหนํงหัวหน๎าฝุาย   จ านวน 1 อัตรา ในอัตรา
เดือนละ 1,500  บาท จ านวน 12  เดือน เป็นเงิน  18,000 บาท 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศและหนังสือสั่ง
การ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 
2) พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจ าต าแหนํง พ.ศ. 2538  และท่ี
แก๎ไขถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2544 
3) พระราชกฤษฎีกาการจํายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญและเงินอ่ืน
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
4) ระเบียบกระทรวงการคลังวําด๎วยการเบิกจํายเงินคําตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือนข๎าราชการและลูกจ๎างประจ าสํวนราชการ  
(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2553 ประกาศลงวันที่ 3 ธันวาคม 2553  
5) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสํวนท๎องถิ่น
เรื่อง ก าหนดมาตรฐานกลางการบริหารบุคคลท๎องถิ่น (ฉบับที ่2) 
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม) 

      

   
คําจ๎างลูกจ๎างประจ า จ านวน 513,720 บาท 

      

  -เพ่ือจํายเป็นเงินเดือนของลูกจ๎างประจ าของกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล๎อม ต าแหนํงคนงานทั่วไป จ านวน 2 อัตรา พร๎อมเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจ าปี  โดยค านวณตั้งจํายไว๎ 12 เดือน   
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม) 

      

   
คําตอบแทนพนักงานจ๎าง จ านวน 216,000 บาท 

      

  -เพ่ือจํายเป็นคําตอบแทนและเงินปรับปรุงคําตอบแทน ให๎แกํพนักงานจ๎าง
ทั่วไป จ านวน 2 อัตรา อัตราละ 9,000  บาท โดยค านวณตั้งจํายไว๎
12 เดือน  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจํายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญและเงินอ่ืน
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535  
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม) 
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เงินเพ่ิมตําง ๆ ของพนักงานจ๎าง จ านวน 24,000 บาท 

      

  -เพ่ือจํายเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวส าหรับพนักงานจ๎าง
ทั่วไป จ านวน 2 อัตรา อัตราละ 1,000 บาท ค านวณตั้งจํายไว๎
12 เดือน เป็นเงิน 24,000  บาท   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจํายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญและเงินอ่ืน
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535  
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม) 

      

  
งบด าเนินงาน รวม 1,460,200 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 147,000 บาท 

   
คําตอบแทนผู๎ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน๑แกํองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น จ านวน 5,000 บาท 

      

  -เพ่ือจํายเป็นคําตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได๎รับการแตํงตั้งให๎
ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ๎างและการบริหารพัสดุภาครัฐตาม
หลักเกณฑ๑ท่ีก าหนดตามระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนที่สุด ที ่มท 0808.2/ ว 3749  ลงวันที่
30 มิถุนายน  2564 เรื่อง ซักซ๎อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจําย
ประจ าปี พ.ศ.2565 ขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม) 

      

   
คําตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 70,000 บาท 

      

  -เพ่ือจํายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให๎กับพนักงาน
เทศบาล ที่ได๎รับอนุมัติให๎ปฏิบัติหน๎าที่นอกเวลาราชการปกติ หรือ
วันหยุดราชการ ตามระเบียบ และหนังสือสั่งการดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการเบิกจํายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2559 
2) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนมากที่ มท 0808.2/
ว 2409ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวํา
ด๎วยการเบิกจํายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค๑กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2559 
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม) 
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คําเชําบ๎าน จ านวน 72,000 บาท 

      

  -เพ่ือจํายเป็นคําเชําบ๎านของพนักงานเทศบาลตามสิทธิที่จะได๎รับ   
ตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําเชําบ๎าน 
ของข๎าราชการสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2548 และท่ีแก๎ไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม) 

      

   
ค่าใช้สอย รวม 1,126,200 บาท 

   
รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งบริการ       

    
รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งบริการ จ านวน 1,056,200 บาท 

      

  (1)  คําเย็บหนังสือหรือเข๎าปกหนังสือเพ่ือจํายเป็นคําจ๎างในการเย็บ
หนังสือ หรือเข๎าปกหนังสือหรือเอกสารรูปเลํมอ่ืนใด 
(2)  คําโฆษณาและเผยแพรํเพ่ือจํายเป็นคําจ๎างเหมาท าปูายหรือแผงปิด
ประกาศ การจ๎างท าโปสเตอร๑การบันทึกภาพยนตร๑วีดีโอเทป วีดีทัศน๑ 
คําล๎างอัดขยายรูปถําย การจ๎างโฆษณาและเผยแพรํประชาสัมพันธ๑ ในสื่อ
ประเภทตํางๆ เชํนวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน๑หนังสือพิมพ๑วารสาร แผํน
พับ ปูายประชาสัมพันธ๑ สิ่งพิมพ๑ตํางๆ ฯลฯ 
(3)  คําธรรมเนียมเพ่ือจํายเป็นคําธรรมเนียมรวมทั้งคําธรรมเนียมปูาย
ยานพาหนะ คําธรรมเนียมศาล คําธรรมเนียมที่ดินและคําธรรมเนียมอ่ืนใด
ที่สามารถเบิกจํายได๎ในประเภทรายจํายนี้ 
(4)  คําใช๎จํายในการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ๑ข๎อมูล ขําวสาร 
เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ๑ข๎อมูล ขําวสารเชํน
วารสาร การจัดท าแผํนพับเอกสารรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีวีดี
ทัศน๑ วีดีโอเทปปูายประชาสัมพันธ๑ สื่อสิ่งพิมพ๑ตํางๆ ฯลฯ 
(5)  คําเชําเครื่องถํายเอกสาร คําถํายเอกสารเพ่ือจํายเป็นคําถํายเอกสารที่
เกี่ยวกับการด าเนินงาน หรือเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ 
(6)  คําจ๎างเหมาบริการเพ่ือจํายเป็นคําจ๎างเหมาบริการให๎ผู๎รับจ๎างเหมาท า
การอยํางหนึ่ง อยํางใดซึ่งมิใชํเป็นการประกอบดัดแปลงตํอเติมเสริมสร๎าง
ครุภัณฑ๑หรือสิ่งกํอสร๎าง ฯลฯ เชํนคําจ๎างเหมาสูบน้ าคําบริการก าจัดปลวก
คําล๎างอัดฉีดรถยนต๑คําจ๎างเหมาหรือของที่ระลึกตํางๆ คําจ๎างเหมาดูแล
รักษาต๎นไม๎สวนไม๎ประดับสวนหยํอมสนามหญ๎าหรือที่สาธารณะคําจ๎าง
เหมาล๎างท าความสะอาดถนนคําจ๎างเหมาจัดเก็บขยะและสิ่งปฏิกูลและ
คําจ๎างเหมาอ่ืนๆ ฯลฯ ที ่
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(7)   คําเชําพื้นที่ส าหรับจัดท าเว็บไซต๑เพ่ือจํายเป็นคําเชําพื้นที่ส าหรับ
จัดท าเว็บไซต๑ (Website) เป็นราคาตํอปี 
(8)   คําจดทะเบียนเว็บไซต๑เพ่ือจํายเป็นคําจดทะเบียนเว็บไซต๑ (Website) 
Domain name  เป็นราคาตํอปี คําปรับปรับปรุงเว็บไซต๑ 
(9)  คําเชําทรัพย๑สิน รวมถึงเงินที่ต๎องจํายพร๎อมกับการเชําทรัพย๑สิน
เชํน ที่ดินเพ่ือจํายเป็นคําเชําที่ดินส าหรับด าเนินกิจการในอ านาจหน๎าที่ของ
เทศบาลเป็นราคาตํอปี คําเชํารถยนต๑ คําเชําอาคารสิ่งปลูกสร๎าง ยกเว๎นคํา
เชําบ๎านและคําเชําตู๎ไปรษณีย๑  
(10) คําจัดท าประกันภัยรถราชการของเทศบาลที่มีลักษณะการใช๎งานที่
กํอให๎เกิดความเสี่ยงในการกํอให๎เกิดอุบัติเหตุเพื่อจํายเป็นคําจัดท า
ประกันภัยรถราชการของเทศบาลที่มีลักษณะการใช๎งานที่กํอให๎เกิดความ
เสี่ยงในการกํอให๎เกิดอุบัติเหตุ 
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม) 

   
รายจํายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จ านวน 10,000 บาท 

      

  - เพ่ือจํายเป็นคํารับรองในการต๎อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล เชํน อาหาร
เครื่องดื่ม คําของขวัญ คําพิมพ๑เอกสาร คําใช๎จํายเกี่ยวเนื่องในการเลี้ยง
รับรอง รวมทั้งคําบริการและคําใช๎จํายอื่นๆ ในการประชุมสภา
ท๎องถิ่น หรือคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการหรือการประชุมระหวําง
องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน รวมถึงคําใช๎จํายใน
การจัดประชุมราชการ สัมมนา จัดงานและคําของขวัญหรือที่ระลึก  
รวมถึงคําใช๎จํายในการประดับตกแตํงอาคารสถานที่หนํวยงาน 
ราชการ 
- คําใช๎จํายในพิธีเปิดอาคารตํางๆ 
- คําใช๎จํายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี 
- คําใช๎จํายในการประชุมราชการ 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเบิกจํายในการ
บริหารงานขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2562 
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม) 
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รายจํายเก่ียวเนื่องกับการปฏบิัตริาชการที่ไมํเข๎าลักษณะรายจํายงบรายจาํยอื่น ๆ       

    
คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จ านวน 15,000 บาท 

      

  -เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ ตามระเบียบที่ทาง
ราชการก าหนด เชํน  คําเบี้ยเลี้ยง คํายานพาหนะ คําเชําที่พัก 
และคําใช๎จํายอ่ืนๆ ที่จ าเป็นในการเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนา
ของพนักงานเทศบาล ลูกจ๎างประจ า พนักงานจ๎าง ฯลฯ 
สังกัดเทศบาลต าบลริมปิง 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จําย 
ในการฝึกอบรม และการเข๎ารับการฝึกอบรมของเจ๎าหน๎าที่ 
ท๎องถิ่น พ.ศ. 2557 และท่ีแก๎ไขเพ่ิมเติม 
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม) 

      

    
คําลงทะเบียนในการฝึกอบรม จ านวน 15,000 บาท 

      

  -เพ่ือจํายเป็นคําลงทะเบียนในการฝึกอบรม ตามระเบียบที่ทางราชการ
ก าหนด  เชํน ลงทะเบียน และคําใช๎จํายอ่ืนๆ ที่จ าเป็นในการอบรมสัมมนา
ของพนักงานเทศบาล ลูกจ๎างประจ า พนักงานจ๎าง ฯลฯ 
สังกัดเทศบาลต าบลริมปิง 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จําย 
ในการฝึกอบรม และการเข๎ารับการฝึกอบรมของเจ๎าหน๎าที่ 
ท๎องถิ่น พ.ศ. 2557 และท่ีแก๎ไขเพ่ิมเติม 
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม) 

      

   
คําบ ารุงรักษาและซํอมแซม จ านวน 30,000 บาท 

      

  - เพ่ือจํายเป็นคําซํอมแซมบ ารุงรักษาทรัพย๑สินเพื่อให๎สามารถใช๎งานได๎
ตามปกติ 
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม) 

      

   
ค่าวัสดุ รวม 187,000 บาท 

   
วัสดุส านักงาน จ านวน 5,000 บาท 

      

  -เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุส านักงาน  รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ
โดยสภาพไมํคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช๎งานไมํยืนนาน
สิ้นเปลืองหมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น และให๎
หมายความรวมถึงรายจํายดังตํอไปนี้ 
1. รายจํายเพื่อประกอบขึ้นใหมํ ดัดแปลง ตํอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ   
2. รายจํายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช๎ในการซํอมแซมบ ารุงรักษาทรัพย๑สินให๎
สามารถใช๎งานได๎ตามปกติ    
3. รวมถึงรายจํายที่ต๎องช าระพร๎อมกับคําวัสดุ เชํน  คําขนสํง  คําภาษี   
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คําประกันภัย  คําติดตั้ง  เป็นต๎น 
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุส านักงาน แบํงการพิจารณา
ออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได๎แกํ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตํ
ตามปกติมีอายุการใช๎งานไมํยืนนาน หรือเมื่อน าไปใช๎งานแล๎วเกิดความ
ช ารุดเสียหาย ไมํสามารถซํอมแซมให๎ใช๎งานได๎ดังเดิมหรือซํอมแซมแล๎วไมํ
คุ๎มคํา ดังนี้ หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก
ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม๎บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก๎าอ้ีพลาสติก  
ตรายาง ที่ถูพ้ืน ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ
เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ๑ แผงปิด
ประกาศ แผํนปูายชื่อส านักงาน หรือหนํวยงาน หรือแผํนปูายตํางๆ  ที่ใช๎
ในส านักงาน มูํลี่ มํานปรับแสง (ตํอผื่น) พรม (ตํอผืน) นาฬิกาตั้งหรือ
แขวน พระพุทธรูป พระบรมรูปจ าลอง กระเป๋า ตาชั่งขนาดเล็ก ผ๎าใบ
ติดตั้งในส านักงาน ผ๎าใบเต็นฑ๑ขนาดใหญํ ตู๎ยาสามัญประจ าบ๎าน        
แผงกัน้ห๎อง แบบรื้อถอนได๎ (Partition) ฯลฯ  
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  ได๎แกํ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช๎แล๎ว
ยํอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
ไมํคงสภาพเดิม ดังนี้ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ ายาลบค าผิด
เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ าหมึก 
ปริ้นท๑ เทป พีวีซี แบบใส  น้ ายาลบกระดาษไข ไม๎บรรทัด คลิป ตัวเย็บ
กระดาษ เข็มหมุด กระดาษคาร๑บอน กระดาษไข แฟูม สมุดบัญชี สมุด
ประวัติข๎าราชการ แบบพิมพ๑ ผ๎าส าลี ธงชาติ สิ่งพิมพ๑ที่ได๎จากการซื้อ ของ
ใช๎ในการบรรจุหีบหํอ น้ ามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ าดื่มส าหรับบริการประชาชนใน
ส านักงาน พวงมาลา พวงมาลัย กรวยดอกไม๎ ฯลฯ      
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเบิกคําใช๎จํายในการบริหารงาน
ขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ –
 รายจําย งบประมาณรายจํายประจ าปีขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม) 
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วัสดุไฟฟาูและวิทย ุ จ านวน 2,000 บาท 

      

  -เพื่อจํายเป็นคําวสัดุไฟฟาูและวทิยุ  รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึง่สิ่งของที่มีลักษณะ
โดยสภาพไมํคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชง๎านไมํยนืนาน  สิ้นเปลือง
หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น และให๎หมายความรวมถึง
รายจํายดังตํอไปนี ้
1. รายจํายเพื่อประกอบขึ้นใหมํ ดัดแปลง ตํอเติม หรือปรับปรุงวัสด ุ  
2. รายจํายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชใ๎นการซํอมแซมบ ารุงรักษาทรัพย๑สินให๎สามารถ
ใช๎งานได๎ตามปกต ิ   
3. รวมถึงรายจํายที่ต๎องช าระพรอ๎มกับคําวัสดุ เชํน  คําขนสงํ  คําภาษ ี คํา
ประกันภัย  คําติดตั้ง  เป็นต๎น 
- สิ่งของที่จัดเป็นวสัดุไฟฟูาและวิทยุ แบํงการพิจารณา
ออกเป็น 3 ประเภท ดังนี ้
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได๎แก ํสิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตํตามปกติมี
อายุการใช๎งานไมํยนืนาน หรือเมื่อน าไปใช๎งานแล๎วเกิดความช ารุดเสียหาย ไมํ
สามารถซํอมแซมให๎ใช๎งานได๎ดังเดิมหรือซํอมแซมแล๎วไมํคุ๎มคํา ดังนี้
ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแร๎งไฟฟูา เครื่องวัดกระแสไฟฟูา เครื่องวัด
แรงดันไฟฟาู มาตรส าหรับตรวจวงจรไฟฟาู เครื่องประจุไฟ โคมไฟ โทรโขํง ไม๎
ชักฟิวส๑ ไมค๑ลอยพร๎อมเครื่องสํงสัญญาณ ฯลฯ  
ข. ประเภทวัสดสุิ้นเปลือง ได๎แก ํสิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช๎แล๎วยํอม
สิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมํคง
สภาพเดิม ดังนี้  ฟิวส๑ เทปพันสายไฟฟาู สายไฟฟูา หลอดไฟฟูา หลอดไฟ เข็ม
ขัดรัดสายไฟฟาู ปลั๊กไฟฟาู สวิตซ๑ไฟฟูา หลอดวิทยุทรานซิตเตอร๑และชิ้นสํวน
วิทยุ ลูกถ๎วยสายอากาศ รีซีสเตอร๑ มูฟวิ่งคอยส๑คอมเดนเซอร๑ ขาหลอดฟลูออ
เรสเซนต๑ เบรกเกอร๑ สายอากาศหรือเสาอากาศส าหรับวทิยุ เครื่องรับ
โทรทัศน๑ จานรับสัญญาณดาวเทียม แบตเตอรี่โซลําเซลล๑ กลํองรับ
สัญญาณ ฯลฯ      
ค. ประเภทอุปกรณ๑ประกอบและอะไหลํ ได๎แก ํสิ่งของที่เป็นอุปกรณ๑ประกอบ
หรืออะไหลํส าหรับการซํอมแซมบ ารุงรักษาทรัพย๑สินให๎คืนสภาพดังเดิมที่มี
ลักษณะเป็นการซํอมบ ารุงปกติหรือคําซํอมกลาง รวมถึงรายจํายดังตํอไปนี ้ดอก
ล าโพง ฮอร๑นล าโพง  แผงวงจร ผังแสดงวงจรตํางๆ แผงบงัคับทางไฟ ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบยีบ และหนังสือ  ดังนี ้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเบิกคําใช๎จํายในการบริหารงานของ
องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถ่ิน ที่ มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันที ่28 พฤษภาคม 2564 เร่ือง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ –
 รายจําย งบประมาณรายจํายประจ าปีขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
(กองสาธารณสุขและสิง่แวดล๎อม) 
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วัสดุงานบา๎นงานครัว จ านวน 5,000 บาท 

      

  -เพื่อจํายเป็นคําวสัดุงานบา๎นงานครัว  รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งสิง่ของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมํคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช๎งานไมํยนื
นาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น และให๎
หมายความรวมถึงรายจาํยดังตอํไปนี้ 
1. รายจํายเพื่อประกอบขึ้นใหมํ ดัดแปลง ตํอเติม หรือปรับปรุงวัสด ุ  
2. รายจํายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชใ๎นการซํอมแซมบ ารุงรักษาทรัพย๑สินให๎สามารถ
ใช๎งานได๎ตามปกต ิ   
3. รวมถึงรายจํายที่ต๎องช าระพรอ๎มกับคําวัสดุ เชํน  คําขนสงํ  คําภาษ ี  
คําประกันภัย  คําติดตั้ง  เป็นตน๎ 
- สิ่งของที่จัดเป็นวสัดุงานบ๎านงานครัวแบํงการพิจารณา
ออกเป็น 2 ประเภท ดังนี ้
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได๎แก ํสิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตํตามปกติมี
อายุการใช๎งานไมํยนืนาน หรือเมื่อน าไปใช๎งานแล๎วเกิดความช ารุดเสียหาย ไมํ
สามารถซํอมแซมให๎ใช๎งานได๎ดังเดิมหรือซํอมแซมแล๎วไมํคุ๎มคํา ดังนี้ หม๎อ
กระทะ กะละมงั ตะหลิว กรอบรูป มีด ถัง ถาด แก๎วน้ า จานรอง ถ๎วยชาม
ช๎อนส๎อม กระจกเงา โอํงน้ า ที่นอน กระโถน เตาไฟฟูา เตาน้ ามนั เตารีด เครื่อง
บดอาหาร เครื่องตีไขํไฟฟูา เครื่องปิ้งขนมปงั กระทะไฟฟูา หม๎อไฟฟูารวมถึง
หม๎อหุงข๎าวไฟฟูา กระติกน้ าร๎อน กระติกน้ าแข็ง ถังแก๏ส เตา สายยางฉีดน้ า  
อํางล๎างจาน ถังน้ า  ฯลฯ  
ข. ประเภทวัสดสุิ้นเปลือง ได๎แก ํสิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช๎แล๎วยํอม
สิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมํคง
สภาพเดิม ดังนี้  ผงซักฟอก สบู ํน้ ายาดับกลิน่ แปรง ไม๎กวาด เขํง มุ๎ง ผ๎าปูที่
นอน ปลอกหมอน หมอน ผ๎าหมํ ผ๎าปโูต๏ะ น้ าจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ  
- เป็นไปตามระเบยีบ และหนังสือ  ดังนี ้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเบิกคําใช๎จํายในการบริหารงานของ
องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถ่ิน ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่
28 พฤษภาคม 2564 เร่ือง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ –
 รายจําย งบประมาณรายจํายประจ าปีขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
(กองสาธารณสุขและสิง่แวดล๎อม) 
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วัสดุกํอสร๎าง จ านวน 5,000 บาท 

      

  -เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุกํอสร๎าง  รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ
โดยสภาพไมํคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช๎งานไมํยืนนาน
สิ้นเปลืองหมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น และให๎
หมายความรวมถึงรายจํายดังตํอไปนี้ 
1. รายจํายเพื่อประกอบขึ้นใหมํ ดัดแปลง ตํอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ   
2. รายจํายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช๎ในการซํอมแซมบ ารุงรักษาทรัพย๑สินให๎
สามารถใช๎งานได๎ตามปกติ    
3. รวมถึงรายจํายที่ต๎องช าระพร๎อมกับคําวัสดุ เชํน  คําขนสํง  คําภาษี   
คําประกันภัย  คําติดตั้ง  เป็นต๎น 
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุกํอสร๎างแบํงการพิจารณาออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได๎แกํ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตํ
ตามปกติมีอายุการใช๎งานไมํยืนนาน หรือเมื่อน าไปใช๎งานแล๎วเกิดความ
ช ารุดเสียหาย ไมํสามารถซํอมแซมให๎ใช๎งานได๎ดังเดิมหรือซํอมแซมแล๎วไมํ
คุ๎มคํา ดังนี้ ไม๎ตํางๆ ค๎อน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน กบไสไม๎
เทปวัดระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก เชํน ตลับเมตร ลูกดิ่ง สวําน โถส๎วมอําง
ล๎างมือ ราวพาดผ๎า หน๎ากากใสํเชื่อมเหล็ก เครื่องยิงตะปู นั่งร๎าน  ฯลฯ  
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได๎แกํ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช๎แล๎ว
ยํอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
ไมํคงสภาพเดิม ดังนี้   น้ ามันทาไม๎ ทินเนอร๑ สี ปูนซีเมนต๑ ทราย ยางมะ
ตอย อิฐหรือซีเมนต๑บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู เหล็กเส๎น แปรง
ทาสี ปูนขาว แผํนดินเหนียมสังเคราะห๑     
ค. ประเภทอุปกรณ๑ประกอบและอะไหลํ ได๎แกํ สิ่งของที่เป็นอุปกรณ๑
ประกอบหรืออะไหลํส าหรับการซํอมแซมบ ารุงรักษาทรัพย๑สินให๎คืนสภาพ
ดังเดิมท่ีมีลักษณะเป็นการซํอมบ ารุงปกติหรือคําซํอมกลาง รวมถึงรายจําย
ดังตํอไปนี้  ทํอน้ าและอุปกรณ๑ประปา ทํอตํางๆ ทํอน้ าบาดาล ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเบิกคําใช๎จํายในการบริหารงาน
ขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจําย งบประมาณรายจํายประจ าปีขององค๑กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น 
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม) 
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วัสดุยานพาหนะและขนสํง จ านวน 10,000 บาท 

      

  -เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุยานพาหนะและขนสํง  รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพไมํคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช๎งานไมํยืน
นาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรอืเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น และให๎
หมายความรวมถึงรายจํายดังตํอไปนี้ 
1. รายจํายเพื่อประกอบขึ้นใหมํ ดัดแปลง ตํอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ   
2. รายจํายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช๎ในการซํอมแซมบ ารุงรักษาทรัพย๑สินให๎
สามารถใช๎งานได๎ตามปกติ    
3. รวมถึงรายจํายที่ต๎องช าระพร๎อมกับคําวัสดุ เชํน  คําขนสํง  คําภาษี   
คําประกันภัย  คําติดตั้ง  เป็นต๎น 
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุยานพาหนะและขนสํงแบํงการพิจารณา
ออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได๎แกํ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตํ
ตามปกติมีอายุการใช๎งานไมํยืนนาน หรือเมื่อน าไปใช๎งานแล๎วเกิดความ
ช ารุดเสียหาย ไมํสามารถซํอมแซมให๎ใช๎งานได๎ดังเดิมหรือซํอมแซมแล๎วไมํ
คุ๎มคํา ดังนี้  ไขขวง ประแจ แมํแรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีมล็อค
ล็อคเกียร๑ ล็อคคลัตซ๑  ล็อคพวงมาลัย ฯลฯ  
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได๎แกํ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช๎แล๎ว
ยํอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
ไมํคงสภาพเดิม ดังนี้  ยางรถยนต๑ น้ ามันเบรก น๏อตและสกรู สายไมล๑
เพลา ฟิล๑มกรองแสง น้ ากลั่น ฯลฯ      
ค. ประเภทอุปกรณ๑ประกอบและอะไหลํ ได๎แกํ สิ่งของที่เป็นอุปกรณ๑
ประกอบหรืออะไหลํส าหรับการซํอมแซมบ ารุงรักษาทรัพย๑สินให๎คืนสภาพ
ดังเดิมท่ีมีลักษณะเป็นการซํอมบ ารุงปกติหรือคําซํอมกลาง รวมถึงรายจําย
ดังตํอไปนี้ เบาะรถยนต๑ เครื่องยนต๑ (อะไหลํ) ชุดเกียร๑รถยนต๑ เบรก ครัช
พวงมาลัย สายพานใบพัด หม๎อน้ า หัวเทียน แบตเตอร๑รี่ จานจําย ล๎อ  
ถังน้ ามัน ไฟหน๎า ไฟเบรก อานจักรยาน ตลับลูกปืน กระจกมองข๎าง
รถยนต๑ กันชนรถยนต๑ เข็มขัดนิรภัย สายไฮโดรลิค ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเบิกคําใช๎จํายในการบริหารงาน
ขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ –
 รายจําย งบประมาณรายจํายประจ าปีขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม) 
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลํอลื่น จ านวน 100,000 บาท 

      

  -เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุเชื้อเพลิงและหลํอลื่น  รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งสิ่งของที่
มีลักษณะโดยสภาพไมํคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช๎งานไมํยืน
นานสิ้นเปลืองหมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น และให๎
หมายความรวมถึงรายจํายดังตํอไปนี้ 
1. รายจํายเพื่อประกอบขึ้นใหมํ ดัดแปลง ตํอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ   
2. รายจํายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช๎ในการซํอมแซมบ ารุงรักษาทรัพย๑สินให๎
สามารถใช๎งานได๎ตามปกติ    
3. รวมถึงรายจํายที่ต๎องช าระพร๎อมกับคําวัสดุ เชํน คําขนสํง  คําภาษี   คํา
ประกันภัย  คําติดตั้ง  เป็นต๎น 
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุเชื้อเพลิงและหลํอลื่นแบํงการพิจารณา
ออกเป็น 1 ประเภท ดังนี้ 
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได๎แกํ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช๎แล๎ว
ยํอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
ไมํคงสภาพเดิม ดังนี้ แก๏สหุงต๎ม น้ ามันเชื้อเพลิง น้ ามันดีเซล น้ ามันก๏าด
น้ ามันเบนซิน น้ ามันเตา น้ ามันจารบี น้ ามันเครื่อง ถําน ก๏าซ น้ ามันเกียร๑
น้ ามันหลํอลื่น ฯลฯ   
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเบิกคําใช๎จํายในการบริหารงาน
ขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ –
 รายจําย งบประมาณรายจํายประจ าปีขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม) 
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วัสดุวิทยาศาสตร๑หรือการแพทย๑ จ านวน 20,000 บาท 

      

  -เพ่ือจํายเป็นวัสดุวิทยาศาสตร๑หรือการแพทย๑ รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่ง
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมํคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช๎งาน
ไมํยืนนานสิ้นเปลืองหมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น รวมถึงรายจํายดังตํอไปนี้ 
1. รายจํายเพื่อประกอบ ดัดแปลง  ตํอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ   
2. รายจํายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช๎ในการซํอมแซมบ ารุงรักษาทรัพย๑สินให๎
สามารถใช๎งานได๎ตามปกติ    
3. รายจํายที่ต๎องช าระพร๎อมกับคําวัสดุ  เชํน คําขนสํง คําภาษีคํา
ประกันภัย  คําติดตั้ง  เป็นต๎น 
โดยจํายเป็นคําวัสดุวิทยาศาสตร๑หรือการแพทย๑ ดังนี้ 
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน   
-  ได๎แกํ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตํตามปกติมีอายุการใช๎งานไมํ
ยืนนาน หรือเมื่อน าไปใช๎งานแล๎วเกิดความช ารุดเสียหาย ไมํสามารถ
ซํอมแซมให๎ใช๎งานได๎ดังเดิมหรือซํอมแซมแล๎วไมํคุ๎มคํา ดังนี้  ชุดเครื่องมือ
ผําตัด ที่วางกรวยแก๎ว กระบอกตวง เบ๎าหลอม หูฟัง (Stethoscope) เปล
หามคนไข๎ คีมถอนฟัน เครื่องวัดน้ าฝน ถังเก็บเชื้อเพลิง เครื่องนึ่งเครื่องมือ
วิทยาศาสตร๑ ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง   
- ได๎แกํ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช๎แล๎วยํอมสิ้นเปลืองหมด
ไป  แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมํคงสภาพเดิม
ดังนี้ ส าลี และผ๎าพันแผล เวชภัณฑ๑แอลกอฮอล๑ ฟิล๑มเอกซเรย๑
เคมีภัณฑ๑ ออกซิเจน น้ ายาตํางๆ เลือด สายยาง ลูกยาง หลอดแก๎ว  
ลวดเชื่อมเงิน ถุงมือ กระดาษกรอง จุกตํางๆ สัตว๑เลี้ยงเพ่ือการทดลอง
วิทยาศาสตร๑หรือการแพทย๑  หลอดเอกซเรย๑ ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเบิกคําใช๎จํายในการบริหารงาน
ขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2562 
2)หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ –
รายจําย งบประมาณรายจํายประจ าปีขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม) 
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วัสดุการเกษตร จ านวน 20,000 บาท 

      

  - เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุการเกษตร  รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมํคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช๎งานไมํยืน
นาน  สิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น และให๎
หมายความรวมถึงรายจํายดังตํอไปนี้ 
1. รายจํายเพื่อประกอบขึ้นใหมํ ดัดแปลง ตํอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ   
2. รายจํายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช๎ในการซํอมแซมบ ารุงรักษาทรัพย๑สินให๎
สามารถใช๎งานได๎ตามปกติ    
3. รวมถึงรายจํายที่ต๎องช าระพร๎อมกับคําวัสดุ เชํน  คําขนสํง  คําภาษี   
คําประกันภัย  คําติดตั้ง  เป็นต๎น 
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุการเกษตรแบํงการพิจารณา
ออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได๎แกํ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตํ
ตามปกติมีอายุการใช๎งานไมํยืนนาน หรือเมื่อน าไปใช๎งานแล๎วเกิดความ
ช ารุดเสียหาย ไมํสามารถซํอมแซมให๎ใช๎งานได๎ดังเดิมหรือซํอมแซมแล๎วไมํ
คุ๎มคํา ดังนี้  เคียว สปริงเกลอร๑ (Sprinkler) จอบหมุน จานพรวน ผานไถ
กระทะ คราดซี่พรวนดินระหวํางแถว เครื่องดักแมลง ตะแรงรํอนเบน
โธส อวน (ส าเร็จรูป) กระชัง มีดตัดต๎นไม๎ ฯลฯ  
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได๎แกํ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช๎แล๎ว
ยํอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
ไมํคงสภาพเดิม ดังนี้ ปุ๋ย ยาปูองกันและก าจัดศัตรูพืชและสัตว๑ อาหารสัตว๑
พืชและสัตว๑ พันธุ๑สัตว๑ปีกและสัตว๑น้ า น้ าเชื้อพันธุ๑สัตว๑ วัสดุเพาะช าอุปกรณ๑
ในการขยายพันธ๑พืช เชํน ใบมีด เชือก ผู๎ใบหรือผ๎าพลาสติกหน๎ากาก
ปูองกันแก๏สพิษฯลฯ   
ค. ประเภทอุปกรณ๑ประกอบและอะไหลํ ได๎แกํ สิ่งของที่เป็นอุปกรณ๑
ประกอบหรืออะไหลํส าหรับการซํอมแซมบ ารุงรักษาทรัพย๑สินให๎คืนสภาพ
ดังเดิมท่ีมีลักษณะเป็นการซํอมบ ารุงปกติหรือคําซํอมกลาง รวมถึงรายจําย
ดังตํอไปนี้ หัวกระโหลกดูดน้ า 
 - เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้     
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเบิกคําใช๎จํายในการบริหารงาน
ขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ –
รายจําย งบประมาณรายจํายประจ าปีขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม) 
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วัสดุโฆษณาและเผยแพรํ จ านวน 5,000 บาท 

      

  - เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุโฆษณาและเผยแพรํ  รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งสิ่งของที่
มีลักษณะโดยสภาพไมํคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช๎งานไมํยืน
นาน  สิ้นเปลืองหมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น และให๎
หมายความรวมถึงรายจํายดังตํอไปนี้ 
1. รายจํายเพื่อประกอบขึ้นใหมํ ดัดแปลง ตํอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ   
2. รายจํายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช๎ในการซํอมแซมบ ารุงรักษาทรัพย๑สินให๎
สามารถใช๎งานได๎ตามปกติ    
3. รวมถึงรายจํายที่ต๎องช าระพร๎อมกับคําวัสดุ เชํน  คําขนสํง  คําภาษี   
คําประกันภัย  คําติดตั้ง  เป็นต๎น 
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุโฆษณาและเผยแพรํ ให๎แบํงการพิจารณา
ออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได๎แกํ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตํ
ตามปกติมีอายุการใช๎งานไมํยืนนาน หรือเมื่อน าไปใช๎งานแล๎วเกิดความ
ช ารุดเสียหาย ไมํสามารถซํอมแซมให๎ใช๎งานได๎ดังเดิมหรือซํอมแซมแล๎วไมํ
คุ๎มคํา ดังนี้  ขาตั้งกลํอง ขาตั้งเขียนภาพ กลํองและระวิงใสํฟิล๑ม
ภาพยนตร๑ เครื่องกรอเทป เลนส๑ซูม กระเป๋าใสํกล๎องถํายรูป ปูายไฟแจ๎ง
เตือนแบบล๎อลาก ปูายประชาสัมพันธ๑  ฯลฯ  
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได๎แกํ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช๎แล๎ว
ยํอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
ไมํคงสภาพเดิม ดังนี้  พํูกัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร๑ ฟิล๑ม เมมโมรี่การ๑ด
ฟิล๑มสไลด๑ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร๑, วีดีโอเทป, แผํนซีดี)  
รูปสีหรือขาวด าที่ได๎จากการล๎าง อัดขยาย ภาพถํายดาวเทียม เอกสาร
เผยแพรํผลการด าเนินงาน ฯลฯ 
 - เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้       
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเบิกคําใช๎จํายในการบริหารงาน
ขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ –
รายจําย งบประมาณรายจํายประจ าปีขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม) 
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วัสดุเครื่องแตํงกาย จ านวน 10,000 บาท 

      

  - เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุเครื่องแตํงกาย  รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมํคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช๎งานไมํยืนนาน
สิ้นเปลืองหมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึง
รายจํายดังตํอไปนี้ 
1. รายจํายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง  ตํอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ   
2. รายจํายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช๎ในการซํอมแซมบ ารุงรักษาทรัพย๑สินให๎
สามารถใช๎งานได๎ตามปกติ    
3. รายจํายที่ต๎องช าระพร๎อมกับคําวัสดุ  เชํน คําขนสํง คําภาษีคํา
ประกันภัย  คําติดตั้ง  เป็นต๎น 
โดยจํายเป็นคําวัสดุเครื่องแตํงกาย  ดังนี้   
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน   
-  ได๎แกํ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตํตามปกติมีอายุการใช๎งานไมํ
ยืนนาน หรือเมื่อน าไปใช๎งานแล๎วเกิดความช ารุดเสียหาย ไมํสามารถ
ซํอมแซมให๎ใช๎งานได๎ดังเดิมหรือซํอมแซมแล๎วไมํคุ๎มคํา ดังนี้
เครื่องแบบ เสื้อ กางเกง ผ๎า เครื่องหมายยศและสังกัด ถุงเท๎า รองเท๎า  
เข็มขดั หมวก ผ๎าผูกคอ เครื่องแตํงกายชุดฝึกโขนละคร ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเบิกคําใช๎จํายในการบริหารงาน
ขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ –
รายจําย งบประมาณรายจํายประจ าปีขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม) 

      

   
วัสดุคอมพิวเตอร๑ จ านวน 5,000 บาท 

      

  -เพื่อจํายเป็นคําวสัดุคอมพิวเตอร๑  รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งสิง่ของที่มีลักษณะ
โดยสภาพไมํคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชง๎านไมํยนื
นาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น และให๎
หมายความรวมถึงรายจาํยดังตอํไปนี้ 
1. รายจํายเพื่อประกอบขึ้นใหมํ ดัดแปลง ตํอเติม หรือปรับปรุงวัสด ุ
2. รายจํายเพื่อจัดหาโปแกรมคอมพิวเตอร๑ที่มีราคาตํอหนํวย หรือตํอชุดไมํ
เกิน 20,000 บาท   
3. รายจํายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชใ๎นการซํอมแซมบ ารุงรักษาทรัพย๑สินให๎สามารถ
ใช๎งานได๎ตามปกต ิ   
4. รวมถึงรายจํายที่ต๎องช าระพรอ๎มกับคําวัสดุ เชํน  คําขนสงํ  คําภาษ ี  
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คําประกันภัย  คําติดตั้ง  เป็นตน๎ 
- สิ่งของที่จัดเป็นวสัดุคอมพิวเตอร๑แบํงการพิจารณาออกเป็น 3 ประเภท ดังนี ้
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได๎แก ํสิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตํตามปกติมี
อายุการใช๎งานไมํยนืนาน หรือเมื่อน าไปใช๎งานแล๎วเกิดความช ารุดเสียหาย ไมํ
สามารถซํอมแซมให๎ใช๎งานได๎ดังเดิมหรือซํอมแซมแล๎วไมํคุ๎มคํา ดังนี ้ แผํนหรือ
จานบันทึกข๎อมูล ฯลฯ  
ข. ประเภทวัสดสุิ้นเปลือง ได๎แก ํสิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช๎แล๎วยํอม
สิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมํคง
สภาพเดิม ดังนี้  อุปกรณ๑บันทึก
ข๎อมูล (Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Digital
 Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึกข๎อมูล
(ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัวพิมพ๑หรือแถบ
พิมพ๑ส าหรับเครื่องพิมพ๑คอมพิวเตอร๑ ตลับผงหมึกส าหรับเครื่องพิมพ๑แบบ
เลเซอร๑ กระดาษตํอเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ   
ค. ประเภทอุปกรณ๑ประกอบและอะไหลํ ได๎แก ํสิ่งของที่เป็นอุปกรณ๑ประกอบ
หรืออะไหลํส าหรับการซํอมแซมบ ารุงรักษาทรัพย๑สินให๎คืนสภาพดังเดิมที่มี
ลักษณะเป็นการซํอมบ ารุงปกติหรือคําซํอมกลาง รวมถึงรายจําย
ดังตํอไปนี ้หนํวยประมวลผล ฮาร๑ดดิสก๑ไดร๑ฟ ซีดีรอมไดร๑ฟ แผํนกรองแสง แผง
แปูนอักขระหรือแปูนพิมพ๑ (Key board) เมนบอร๑ด (Main Board) เมมโมรี่
ชิป (MeMory Chip) เชํน Ram คัตซีทฟิดเตอร๑ (Cut Sheet Feeder)
เมาส๑ (Mouse) พรินเตอร๑สวิตชิง่บ๏อกซ๑ (Printer Switching Box) เครื่อง
กระจายสัญญาณ (Hub) แผํนวงจรอิเล็กทรอนิกส๑(Card) Ethernet Card, 
Lan Card, Antivirus Card, Sound Card) เป็นต๎นเครื่องอํานและบนัทึก
ข๎อมูลแบบตํางๆ เชํน แบบดสิเกตต๑ (Diskette) แบบฮาร๑ดดิสต๑ (Hard Disk)
แบบซีดีรอม (CD ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นตน๎ เราเตอร๑
(Router) ฯลฯ    
- เป็นไปตามระเบยีบ และหนังสือ  ดังนี ้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเบิกคําใช๎จํายในการบริหารงานของ
องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถ่ิน ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่
28 พฤษภาคม 2564 เร่ือง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ –
รายจําย งบประมาณรายจํายประจ าปีขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
(กองสาธารณสุขและสิง่แวดล๎อม) 
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งานโรงพยาบาล รวม 20,000 บาท 

  
งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท 

   
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท 

   
เงินอุดหนุนสํวนราชการ       

    

อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอเมืองล าพูน (ศูนย๑ปฏิบัติการปูองกันและ
ปราบปรามยาเสพติดอ าเภอเมืองล าพูน) (ศป.ปส.อ.เมืองล าพูน) ตาม
โครงการบริหารจัดการแบบบูรณาการของศูนย๑ปฏิบัติการปูองกันและ
ปราบปรามยาเสพติด อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน ประจ าปีงบประมาณ 
2565 

จ านวน 20,000 บาท 

      

  อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอเมืองล าพูน (ศูนย๑ปฏิบัติการปูองกันและ
ปราบปรามยาเสพติดอ าเภอเมืองล าพูน) (ศป.ปส.อ.เมืองล าพูน) ตาม
โครงการบริหารจัดการแบบบูรณาการของศูนย๑ปฏิบัติการปูองกันและ
ปราบปรามยาเสพติด อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน ประจ าปี
งบประมาณ 2565 
-เพ่ือจํายเป็นเงินอุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอเมืองล าพูน (ศูนย๑
ปฏิบัติการปูองกันและปราบปรามยาเสพติดอ าเภอเมืองล าพูน) (ศป.ปส.อ.
เมืองล าพูน) ตามโครงการบริหารจัดการแบบบูรณาการของศูนย๑
ปฏิบัติการปูองกันและปราบปรามยาเสพติด อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัด
ล าพูน ประจ าปีงบประมาณ 2565 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยเงินอุดหนุนขององค๑กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2559 และท่ีแก๎ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2563 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น  พ.ศ. 2561 – 2565 เพ่ิมเติมครั้ง
ที ่4/2654 หน๎า 15 ล าดับที่ 1 
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม) 
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 797,330 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 229,920 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 229,920 บาท 

   
เงินเดือนข๎าราชการ หรือพนักงานสํวนท๎องถิ่น จ านวน 229,920 บาท 

      

  -เพ่ือจํายเป็นเงินเดือนข๎าราชการสํวนท๎องถิ่นของกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล๎อม จ านวน 1  อัตรา พร๎อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปีค านวณ
ตั้งจํายไว๎ 12 เดือน  โดยจํายให๎กับพนักงานสํวนท๎องถิ่น  ดังนี้ 
(1) นักวิชาการสาธารณสุข                    จ านวน  1  ต าแหนํง 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542  
2) พระราชกฤษฎีกาการจํายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญและเงินอ่ืน
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535  
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสํวน
ท๎องถิ่น เรื่อง ก าหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสํวน
ท๎องถิ่น  (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560 
4) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดํวนที่สุด ที่ มท0809.3/
ว 2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.
เรื่องมาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจํายเงินเดือนและ
ประโยชน๑ตอบแทนอ่ืน (ฉบับที ่4) และประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.
เรื่องมาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับอัตราคําจ๎างและการให๎ลูกจ๎างขององค๑กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่นได๎รับคําจ๎าง (ฉบับที่ 4)  
5) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดํวนที่สุด ที่ มท0809.3/
ว 13 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 ประกาศ ก.จ.ก.ท.และ ก.อบต.
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับการก าหนดหลักเกณฑ๑การเลื่อนขั้นเงินเดือน
ข๎าราชการและพนักงานสํวนท๎องถิ่น (ฉบับที ่2) พ.ศ.2561 
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม) 

      

  
งบด าเนินงาน รวม 367,410 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 367,410 บาท 

   
รายจํายเก่ียวเนื่องกับการปฏบิัตริาชการที่ไมํเข๎าลักษณะรายจํายงบรายจาํยอื่น ๆ       

    
โครงการควบคุมประชากรสุนัขและแมวจรจัด เทศบาลต าบลริมปิง ประจ าปี 
2565 

จ านวน 35,000 บาท 

      
  -เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการควบคุมประชากรสุนัขและ

แมวจรจัด เทศบาลต าบลริมปิง ประจ าปี 2565  กิจกรรมควบคุม
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ประชากรสุนัขและแมวจรจัด โดยมีคําใช๎จํายประกอบด๎วย คําวัสดุอุปกรณ๑
ในการท าหมัน คําตอบแทนการปฏิบัติงานของเจ๎าหน๎าที่ และคําใช๎จําย
อ่ืนๆ ที่จ าเป็นและเก่ียวข๎องในการจัดท าโครงการ ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให๎แกํ
องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเบิกคําใช๎จํายในการบริหารงาน
ขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2562 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  เพ่ิมเติมครั้งที่
4/2564 หน๎าที่ 13 ล าดับที่ 1 
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม) 

    
โครงการปฏิบัติงานชุดปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต๎นตามระบบบริการการแพทย๑
ฉุกเฉิน เทศบาลต าบลริมปิง ประจ าปี พ.ศ.2565 

จ านวน 10,000 บาท 

      

  -เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการปฏิบัติงานชุดปฏิบัติการ
ฉุกเฉินเบื้องต๎นตามระบบบริการการแพทย๑ฉุกเฉิน เทศบาลต าบลริมปิง 
ประจ าปี พ.ศ.2565 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพระบบการแพทย๑ฉุกเฉิน
กิจกรรมจัดหาวัสดุอุปกรณ๑  กิจกรรมจัดหาเครื่องแตํงกายกิจกรรม
ประชาสัมพันธ๑ โดยมีคําใช๎จํายประกอบด๎วยคําวัสดุอุปกรณ๑และ คําใช๎จําย
อ่ืนๆ  ที่จ าเป็นและเกี่ยวข๎องในการจัดท าโครงการ ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให๎แกํ
องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเบิกคําใช๎จํายในการบริหารงาน
ขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2562 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเบิกจํายวัสดุเครื่องแตํงกาย
เจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น พ.ศ.2560 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  เพ่ิมเติมครั้งที่
4/2564 หน๎าที่ 13 ล าดับที่ 2 
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม) 
 
 
 
 

      



186 

 

    
โครงการประชาคมสุขภาพต าบลริมปิง จ านวน 30,000 บาท 

      

  -เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการประชาคมสุขภาพต าบล
ริมปิง กิจกรรมประชาคมสุขภาพ กิจกรรมอบรมสร๎างความเข๎มแข็งและ
พัฒนาศักยภาพประชาคมสุขภาพต าบล โดยมีคําใช๎จํายประกอบด๎วย   
คําวัสดุ  เครื่องเขียน และอุปกรณ๑  คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม  คําอาหาร 
คําสมนาคุณวิทยากร  คําปูายโครงการ  คําใช๎จํายอื่นที่จ าเป็นในการอบรม
ส าหรับการจัดท าโครงการฯ ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้   
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให๎แกํ
องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายในการฝึกอบรมและการ
เข๎ารับการฝึกอบรมของเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น พ.ศ.2557 และท่ีแก๎ไขเพ่ิมเติม 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน๎าที่ 146 ล าดับที่  1 
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม) 

      

    
โครงการปูองกันและควบคุมโรคไข๎เลือดออก จ านวน 194,410 บาท 

      

  -เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการปูองกันและควบคุมโรค
ไข๎เลือดออก กิจกรรมอบรมทบทวนความรู๎เรื่องโรคที่มียุงเป็นพาหะ การ
ส ารวจแหลํงเพาะพันธ๑ กิจกรรมรณรงค๑พํนหมอกควันเพื่อก าจัดยุงตัว
แกํ สนับสนุนสารเคมีก าจัดลูกน้ ายุงลาย  กิจกรรมการควบคุมโรค
ระบาด  โดยมีคําใช๎จํายประกอบด๎วย คําวัสดุ เครื่องเขียน  และ
อุปกรณ๑ คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม คําอาหาร  คําสมนาคุณวิทยากร   
คําปูายโครงการ  วัสดุเชื้อเพลิงและหลํอลื่น ทรายเทมีฟอส คําใช๎จํายอื่นที่
จ าเป็นในการอบรมส าหรับการจัดท าโครงการฯ ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้   
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให๎แกํ
องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายในการฝึกอบรมและการ
เข๎ารับการฝึกอบรมของเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น พ.ศ.2557 และท่ีแก๎ไขเพ่ิมเติม 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเบิกคําใช๎จํายในการบริหารงาน
ขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2562 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน๎าที่ 145 ล าดับที่  3 
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม) 
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โครงการปูองกันและควบคุมโรคติดตํอ จ านวน 10,000 บาท 

      

  -เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการปูองกันและควบคุมโรคติดตํอ
กิจกรรมควบคุมโรคติดตํอตามฤดูกาล  กิจกรรมจัดหาวัสดุอุปกรณ๑ในการ
ควบคุมโรค กิจกรรมประชาสัมพันธ๑ โดยมีคําใช๎จํายประกอบด๎วย
และ คําใช๎จํายอ่ืนๆ  ที่จ าเป็นและเก่ียวข๎องในการจัดท าโครงการ ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให๎แกํ
องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเบิกคําใช๎จํายในการบริหารงาน
ขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2562 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  เพ่ิมเติมครั้งที่
4/2564 หน๎าที่ 13 ล าดับที่ 3 
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม) 

      

    

โครงการสัตว๑ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ๎า ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย๑ ดร.สมเด็จพระเจ๎าน๎องนางเธอ เจ๎าฟูาจุฬาภรณวลัยลักษณ๑ 
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 

จ านวน 88,000 บาท 

      

  -เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการสัตว๑ปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ๎า ตามพระปณิธานศาสตราจารย๑ ดร.สมเด็จพระเจ๎าน๎อง
นางเธอ เจ๎าฟูาจุฬาภรณวลัยลักษณ๑ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนารี  กิจกรรมส ารวจข๎อมูลจ านวนสัตว๑และข้ึน
ทะเบียนสัตว๑ กิจกรรมอบรมฟ้ืนฟูอาสาสมัครปศุสัตว๑ กิจกรรมออกหนํวย
เคลื่อนที่ฉีดวัคซีนปูองกันโรคพิษสุนัขบ๎าให๎กับสนุขและแมว โดยมี
คําใช๎จํายประกอบด๎วย  คําจ๎างเหมาส ารวจและขึ้นทะเบียน คําอาหารวําง
และเครื่องดื่ม คําอาหาร คําสมนาคุณวิทยากร คําปูายโครงการ  คําวัคซีน
และ คําใช๎จํายอ่ืน ๆ  ที่จ าเป็นและเก่ียวข๎องในการจัดท าโครงการ ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให๎แกํ
องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเบิกคําใช๎จํายในการบริหารงาน
ขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2562 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  เพ่ิมเติมครั้งที่
4/2564 หน๎าที่  13 ล าดับที่  4 
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม) 
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งบเงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท 

   
เงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท 

   
เงินอุดหนุนองค๑กรประชาชน       

    
เงินอุดหนุนส าหรับการด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริด๎าน
สาธารณสุข 

จ านวน 200,000 บาท 

      

  - เพ่ือจํายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูํบ๎าน ทั้ง 10 หมูํบ๎าน หมูํบ๎าน
ละ 20,000  บาท เพ่ือเป็นคําใช๎จํายในการจัดท าโครงการตามพระราชด าริ
ด๎านสาธารณสุข  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยเงินอุดหนุนขององค๑กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2559 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3616  ลงวันที่ 
24 มิถุนายน 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยเงินอุดหนุนของ
องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2559 
3) ตามหนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ที ่มท 0810.5/
ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น  พ.ศ. 2561 – 2565 หน๎า 143 ล าดับที่ 3 
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม) 
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แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 647,500 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 477,600 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 477,600 บาท 

   
เงินเดือนข๎าราชการ หรือพนักงานสํวนท๎องถิ่น จ านวน 435,600 บาท 

      

  -เพ่ือจํายเป็นเงินเดือนข๎าราชการสํวนท๎องถิ่นของกองสวัสดิการและสังคม
จ านวน 1 อัตรา พร๎อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี ค านวณตั้งจํายไว๎
12 เดือน โดยจํายให๎กับพนักงานสํวนท๎องถิ่น  ดังนี้ 
(1) ผู๎อ านวยการกองสวัสดิการและสังคม        จ านวน  1  ต าแหนํง 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542  
2) พระราชกฤษฎีกาการจํายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญและเงินอ่ืน
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535  
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสํวนท๎องถิ่น
เรื่อง ก าหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสํวนท๎องถิ่น (ฉบับที ่11)
ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560 
4) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดํวนที่สุด ที่ มท0809.3/
ว 2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.
เรื่องมาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจํายเงินเดือนและ
ประโยชน๑ตอบแทนอ่ืน (ฉบับที ่4) และประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.
เรื่องมาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับอัตราคําจ๎างและการให๎ลูกจ๎างขององค๑กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่นได๎รับคําจ๎าง (ฉบับที่ 4)  
5) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดํวนที่สุด ที่ มท0809.3/
ว 13 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 ประกาศ ก.จ.ก.ท.และ ก.อบต.
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับการก าหนดหลักเกณฑ๑การเลื่อนขั้นเงินเดือน
ข๎าราชการและพนักงานสํวนท๎องถิ่น (ฉบับที ่2) พ.ศ.2561 
(กองสวัสดิการและสังคม) 
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เงินประจ าต าแหนํง จ านวน 42,000 บาท 

      

  - เพ่ือจํายเป็นเงินประจ าต าแหนํงผู๎อ านวยการกองสวัสดิการและสังคม ใน
อัตราเดือนละ 3,500  บาท จ านวน 12  เดือน เป็นเงิน  42,000 บาท 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศและหนังสือสั่ง
การ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบข๎าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 
2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจ าต าแหนํง พ.ศ. 2538  และท่ี
แก๎ไขถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2544 
4) พระราชกฤษฎีกาการจํายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญและเงินอ่ืน
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
5) ระเบียบกระทรวงการคลังวําด๎วยการเบิกจํายเงินคําตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือนข๎าราชการและลูกจ๎างประจ าสํวนราชการ 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2553 ประกาศลงวันที่ 3 ธันวาคม 2553  
6) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสํวนท๎องถิ่น
เรื่อง ก าหนดมาตรฐานกลางการบริหารบุคคลท๎องถิ่น (ฉบับที ่2) 
(กองสวัสดิการและสังคม) 

      

  
งบด าเนินงาน รวม 164,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 87,000 บาท 

   
คําตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 5,000 บาท 

      

  -เพ่ือจํายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให๎กับพนักงาน
เทศบาล ที่ได๎รับอนุมัติให๎ปฏิบัติหน๎าที่นอกเวลาราชการปกติ หรือ
วันหยุดราชการ ตามระเบียบ และหนังสือสั่งการดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการเบิกจํายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2559 
2) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนมากที่ มท 0808.2/
ว 2409ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวํา
ด๎วยการเบิกจํายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค๑กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2559 
(กองสวัสดิการและสังคม) 
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คําเชําบา๎น จ านวน 72,000 บาท 

      

  -เพื่อจํายเป็นคําเชาํบา๎นของพนกังานเทศบาลตามสิทธทิี่จะได๎รบั   
ตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี ้  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําเชําบ๎าน 
ของข๎าราชการสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก๎ไขเพิ่มเติมถึง  
(ฉบับที ่4) พ.ศ. 2562 
(กองสวัสดิการและสังคม) 

      

   
เงินชํวยเหลือการศึกษาบุตร       

    
เงินชํวยเหลือการศึกษาบุตรข๎าราชการ/พนักงาน/ลูกจา๎งประจ า จ านวน 10,000 บาท 

      

  -เพื่อจํายเป็นเงินชํวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลตามสิทธิที่ควร
จะได๎รับ  ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา  ระเบียบ  ดังนี ้ 
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2523 และที่
แก๎ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที ่7 พ.ศ. 2554 
2) ระเบียบกระทรวงการคลงั วําด๎วยการเบิกจํายเงนิสวสัดิการเก่ียวกับ
การศึกษาบุตร พ.ศ. 2560 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของ
พนักงานสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2541    
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของ
พนักงานสํวนท๎องถิ่น (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2549   
(กองสวัสดิการและสังคม) 

      

   
ค่าใช้สอย รวม 25,000 บาท 

   
รายจํายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ จ านวน 5,000 บาท 

      

  - เพื่อจํายเป็นคํารับรองในการตอ๎นรับบุคคลหรือคณะบุคคล เชํน อาหาร
เครื่องดื่ม คําของขวัญ คําพิมพ๑เอกสาร คําใช๎จํายเก่ียวเนื่องในการเลี้ยง
รับรอง รวมทั้งคําบริการและคาํใช๎จํายอื่นๆ ในการประชุมสภาท๎องถิ่นหรือ
คณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการหรือการประชุมระหวํางองค๑กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่นกบัรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน รวมถึงคําใช๎จํายในการจดัประชุม
ราชการ สัมมนา จัดงานและคาํของขวัญหรือที่ระลึก  
รวมถึงคําใช๎จํายในการประดบัตกแตํงอาคารสถานที่หนํวยงานราชการ 
- คําใช๎จํายในพิธีเปิดอาคารตํางๆ 
- คําใช๎จํายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี 
- คําใช๎จํายในการประชุมราชการ 
เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวาํด๎วยการเบิกจาํยในการบริหารงาน
ขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2562 
(กองสวัสดิการและสังคม) 
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รายจํายเก่ียวเนื่องกับการปฏบิัตริาชการที่ไมํเข๎าลักษณะรายจํายงบรายจาํยอื่น ๆ       

    
คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จ านวน 5,000 บาท 

      

  -เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ ตามระเบียบที่ทาง
ราชการก าหนด เชํน คําเบี้ยเลี้ยง คํายานพาหนะ คําเชําที่พัก 
และคําใช๎จํายอ่ืนๆ ที่จ าเป็นในการเดินทางไปราชการหรือ 
อบรมสัมมนาของ พนักงานเทศบาล พนักงานจ๎าง ฯลฯ 
สังกัดเทศบาลต าบลริมปิง 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จําย 
ในการฝึกอบรม และการเข๎ารับการฝึกอบรมของเจ๎าหน๎าที่ 
ท๎องถิ่น พ.ศ. 2557 และท่ีแก๎ไขเพ่ิมเติม 
(กองสวัสดิการและสังคม) 

      

    
คําลงทะเบียนในการฝึกอบรม จ านวน 5,000 บาท 

      

  -เพ่ือจํายเป็นคําลงทะเบียนในการฝึกอบรม ตามระเบียบที่ทางราชการ
ก าหนด  เชํน  ลงทะเบียน และคําใช๎จํายอ่ืนๆ ที่จ าเป็นในการอบรม
สัมมนาของ พนักงานเทศบาล พนักงานจ๎าง ฯลฯ 
สังกัดเทศบาลต าบลริมปิง 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จําย 
ในการฝึกอบรม และการเข๎ารับการฝึกอบรมของเจ๎าหน๎าที่ 
ท๎องถิ่น พ.ศ. 2557 และท่ีแก๎ไขเพ่ิมเติม 
(กองสวัสดิการและสังคม) 

      

   
คําบ ารุงรักษาและซํอมแซม จ านวน 10,000 บาท 

      

  - เพ่ือจํายเป็นคําซํอมแซมบ ารุงรักษาทรัพย๑สินเพื่อให๎สามารถใช๎งานได๎
ตามปกติ 
(กองสวัสดิการและสังคม) 

      

   
ค่าวัสดุ รวม 52,000 บาท 

   
วัสดุส านักงาน จ านวน 20,000 บาท 

      

  -เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุส านักงาน  รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ
โดยสภาพไมํคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช๎งานไมํยืนนาน
สิ้นเปลืองหมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น และให๎
หมายความรวมถึงรายจํายดังตํอไปนี้ 
1. รายจํายเพื่อประกอบขึ้นใหมํ ดัดแปลง ตํอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ   
2. รายจํายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช๎ในการซํอมแซมบ ารุงรักษาทรัพย๑สินให๎
สามารถใช๎งานได๎ตามปกติ    
3. รวมถึงรายจํายที่ต๎องช าระพร๎อมกับคําวัสดุ เชํน  คําขนสํง  คําภาษี   
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คําประกันภัย  คําติดตั้ง  เป็นต๎น 
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุส านักงาน แบํงการพิจารณา
ออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได๎แกํ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตํ
ตามปกติมีอายุการใช๎งานไมํยืนนาน หรือเมื่อน าไปใช๎งานแล๎วเกิดความ
ช ารุดเสียหาย ไมํสามารถซํอมแซมให๎ใช๎งานได๎ดังเดิมหรือซํอมแซมแล๎วไมํ
คุ๎มคํา ดังนี้  หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก
ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม๎บรรทัดเหล็ก  กรรไกร เก๎าอ้ีพลาสติก ตรายาง
ที่ถูพ้ืน ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บ
กระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ๑ แผงปิดประกาศ
แผํนปูายชื่อส านักงาน หรือหนํวยงาน หรือแผํนปูายตํางๆ  ที่ใช๎ใน
ส านักงาน มูํลี่ มํานปรับแสง (ตํอผื่น) พรม (ตํอผืน) นาฬิกาตั้งหรือ
แขวน พระพุทธรูป พระบรมรูปจ าลอง กระเป๋า ตาชั่งขนาดเล็ก ผ๎าใบ
ติดตั้งในส านักงาน ผ๎าใบเต็นฑ๑ขนาดใหญํ ต๎ูยาสามัญประจ าบ๎าน แผง
กัน้ห๎องแบบรื้อถอนได๎ (Partition) ฯลฯ  
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  ได๎แกํ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช๎แล๎ว
ยํอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
ไมํคงสภาพเดิม ดังนี้ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ ายาลบค าผิด
เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ าหมึก 
ปริ้นท๑ เทป พีวีซี แบบใส  น้ ายาลบกระดาษไข ไม๎บรรทัด คลิป ตัวเย็บ
กระดาษ เข็มหมุด กระดาษคาร๑บอน กระดาษไข แฟูม สมุดบัญชี สมุด
ประวัติข๎าราชการ แบบพิมพ๑ ผ๎าส าลี ธงชาติ สิ่งพิมพ๑ที่ได๎จากการซื้อ ของ
ใช๎ในการบรรจุหีบหํอ น้ ามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ าดื่มส าหรับบริการประชาชนใน
ส านักงาน พวงมาลา พวงมาลัย กรวยดอกไม๎ ฯลฯ      
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเบิกคําใช๎จํายในการบริหารงาน
ขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ –
 รายจําย งบประมาณรายจํายประจ าปีขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
(กองสวัสดิการและสังคม) 
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วัสดุไฟฟูาและวิทยุ จ านวน 2,000 บาท 

      

  -เพื่อจํายเป็นคําวสัดุไฟฟาูและวทิยุ  รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึง่สิ่งของที่มีลักษณะ
โดยสภาพไมํคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชง๎านไมํยนืนาน  สิ้นเปลือง
หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น และให๎หมายความรวมถึง
รายจํายดังตํอไปนี ้
1. รายจํายเพื่อประกอบขึ้นใหมํ ดัดแปลง ตํอเติม หรือปรับปรุงวัสด ุ  
2. รายจํายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชใ๎นการซํอมแซมบ ารุงรักษาทรัพย๑สินให๎สามารถ
ใช๎งานได๎ตามปกต ิ   
3. รวมถึงรายจํายที่ต๎องช าระพรอ๎มกับคําวัสดุ เชํน  คําขนสงํ  คําภาษ ี  
คําประกันภัย  คําติดตั้ง  เป็นตน๎ 
- สิ่งของที่จัดเป็นวสัดุไฟฟูาและวิทยุ แบํงการพิจารณา
ออกเป็น 3 ประเภท ดังนี ้
ก. ประเภทวัสดุคงทน ได๎แก ํสิ่งของที่โดยสภาพมลีักษณะคงทนแตํตามปกติมี
อายุการใช๎งานไมํยนืนาน หรือเมื่อน าไปใช๎งานแล๎วเกิดความช ารุดเสียหาย ไมํ
สามารถซํอมแซมให๎ใช๎งานได๎ดังเดิมหรือซํอมแซมแล๎วไมํคุ๎มคํา 
ดังนี ้ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแร๎งไฟฟูา เครื่องวัดกระแสไฟฟาู เครื่องวัด
แรงดันไฟฟาู มาตรส าหรับตรวจวงจรไฟฟาู เครื่องประจุไฟ โคมไฟ โทรโขํง ไม๎
ชักฟิวส๑ ไมค๑ลอยพร๎อมเครื่องสํงสัญญาณ ฯลฯ  
ข. ประเภทวัสดสุิ้นเปลือง ได๎แก ํสิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช๎แล๎วยํอม
สิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมํคง
สภาพเดิม ดังนี้  ฟิวส๑ เทปพันสายไฟฟาู สายไฟฟูา หลอดไฟฟูาหลอดไฟ เข็ม
ขัดรัดสายไฟฟาู ปลั๊กไฟฟาู สวิตซ๑ไฟฟูา หลอดวิทยุทรานซิตเตอร๑และชิ้นสํวน
วิทยุ ลูกถ๎วยสายอากาศ รีซีสเตอร๑ มูฟวิ่งคอยส๑คอมเดนเซอร๑ ขาหลอดฟลูออ
เรสเซนต๑ เบรกเกอร๑ สายอากาศหรือเสาอากาศส าหรับวทิยุ เครื่องรับ
โทรทัศน๑ จานรับสัญญาณดาวเทียม แบตเตอรี่โซลําเซลล๑ กลํองรับ
สัญญาณ ฯลฯ      
ค. ประเภทอุปกรณ๑ประกอบและอะไหลํ ได๎แก ํสิ่งของที่เป็นอุปกรณ๑ประกอบ
หรืออะไหลํส าหรับการซํอมแซมบ ารุงรักษาทรัพย๑สินให๎คืนสภาพดังเดิมที่มี
ลักษณะเป็นการซํอมบ ารุงปกติหรือคําซํอมกลาง รวมถึงรายจํายดังตํอไปนี ้ดอก
ล าโพง ฮอร๑นล าโพง  แผงวงจร ผังแสดงวงจรตํางๆ แผงบงัคับทางไฟ ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบยีบ และหนังสือ  ดังนี ้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเบิกคําใช๎จํายในการบริหารงานของ
องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถ่ิน ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที ่28 พฤษภาคม 2564 เร่ือง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ –
รายจําย งบประมาณรายจํายประจ าปีขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
(กองสวัสดิการและสังคม) 
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วัสดุงานบ๎านงานครัว จ านวน 3,000 บาท 

      

  -เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุงานบ๎านงานครัว  รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมํคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช๎งานไมํยืนนาน
สิ้นเปลืองหมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น และให๎
หมายความรวมถึงรายจํายดังตํอไปนี้ 
1. รายจํายเพื่อประกอบขึ้นใหมํ ดัดแปลง ตํอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ   
2. รายจํายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช๎ในการซํอมแซมบ ารุงรักษาทรัพย๑สินให๎
สามารถใช๎งานได๎ตามปกติ    
3. รวมถึงรายจํายที่ต๎องช าระพร๎อมกับคําวัสดุ เชํน  คําขนสํง  คําภาษี   
คําประกันภัย  คําติดตั้ง  เป็นต๎น 
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุงานบ๎านงานครัวแบํงการพิจารณา
ออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได๎แกํ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตํ
ตามปกติมีอายุการใช๎งานไมํยืนนาน หรือเมื่อน าไปใช๎งานแล๎วเกิดความ
ช ารุดเสียหาย ไมํสามารถซํอมแซมให๎ใช๎งานได๎ดังเดิมหรือซํอมแซมแล๎วไมํ
คุ๎มคํา ดังนี้  หม๎อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป มีด ถัง ถาด แก๎วน้ า
จานรอง ถ๎วยชาม ช๎อนส๎อม กระจกเงา โอํงน้ า ที่นอน กระโถน เตาไฟฟูา
เตาน้ ามัน เตารีด เครื่องบดอาหาร เครื่องตีไขํไฟฟูา เครื่องปิ้งขนมปัง
กระทะไฟฟูา หม๎อไฟฟูารวมถึงหม๎อหุงข๎าวไฟฟูา กระติกน้ าร๎อน กระติก
น้ าแข็ง ถังแก๏ส เตา สายยางฉีดน้ า อํางล๎างจาน ถังน้ า ฯลฯ  
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได๎แกํ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช๎แล๎ว
ยํอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
ไมํคงสภาพเดิม ดังนี้  ผงซักฟอก สบูํ น้ ายาดับกลิ่น แปรง ไมก๎วาด เขํง
มุ๎ง ผ๎าปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน ผ๎าหํม ผ๎าปูโต๏ะ น้ าจืดที่ซื้อจาก
เอกชน ฯลฯ  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเบิกคําใช๎จํายในการบริหารงาน
ขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ –รายจําย งบประมาณรายจํายประจ าปีขององค๑กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น 
(กองสวัสดิการและสังคม) 
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วัสดุกํอสร๎าง จ านวน 2,000 บาท 

      

  -เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุกํอสร๎าง รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดย
สภาพไมํคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช๎งานไมํยืนนานสิ้นเปลือง
หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น และให๎หมายความ
รวมถึงรายจํายดังตํอไปนี้ 
1. รายจํายเพื่อประกอบขึ้นใหมํ ดัดแปลง ตํอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ   
2. รายจํายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช๎ในการซํอมแซมบ ารุงรักษาทรัพย๑สินให๎
สามารถใช๎งานได๎ตามปกติ    
3. รวมถึงรายจํายที่ต๎องช าระพร๎อมกับคําวัสดุ เชํน  คําขนสํง  คําภาษี   
คําประกันภัย  คําติดตั้ง  เป็นต๎น 
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุกํอสร๎างแบํงการพิจารณาออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได๎แกํ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตํ
ตามปกติมีอายุการใช๎งานไมํยืนนาน หรือเมื่อน าไปใช๎งานแล๎วเกิดความ
ช ารุดเสียหาย ไมํสามารถซํอมแซมให๎ใช๎งานได๎ดังเดิมหรือซํอมแซมแล๎วไมํ
คุ๎มคํา ดังนี้ ไม๎ตํางๆ ค๎อน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน กบไสไม๎
เทปวัดระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก เชํน ตลับเมตร ลูกดิ่ง สวําน โถส๎วม อําง
ล๎างมือ ราวพาดผ๎า หน๎ากากใสํเชื่อมเหล็ก เครื่องยิงตะปู นั่งร๎าน  ฯลฯ  
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได๎แกํ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช๎แล๎ว
ยํอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
ไมํคงสภาพเดิม ดังนี้ น้ ามันทาไม๎ ทินเนอร๑ ส ีปูนซีเมนต๑ ทราย ยางมะตอย
อิฐหรือซีเมนต๑บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู เหล็กเส๎น แปรงทาสี ปูน
ขาว     
ค. ประเภทอุปกรณ๑ประกอบและอะไหลํ ได๎แกํ สิ่งของที่เป็นอุปกรณ๑
ประกอบหรืออะไหลํส าหรับการซํอมแซมบ ารุงรักษาทรัพย๑สินให๎คืนสภาพ
ดังเดิมท่ีมีลักษณะเป็นการซํอมบ ารุงปกติหรือคําซํอมกลาง รวมถึงรายจําย
ดังตํอไปนี้  ทํอน้ าและอุปกรณ๑ประปา ทํอตํางๆ ทํอน้ าบาดาล ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้   
1) ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเบิกคําใช๎จํายในการบริหารงาน
ขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ –รายจําย งบประมาณรายจํายประจ าปีขององค๑กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น 
(กองสวัสดิการและสังคม) 
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลํอลื่น จ านวน 3,000 บาท 

      

  -เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุเชื้อเพลิงและหลํอลื่น  รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งสิ่งของที่
มีลักษณะโดยสภาพไมํคงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช๎งานไมํยืนนาน 
สิ้นเปลืองหมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น และให๎
หมายความรวมถึงรายจํายดังตํอไปนี้ 
1. รายจํายเพื่อประกอบขึ้นใหมํ ดัดแปลง ตํอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ   
2. รายจํายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช๎ในการซํอมแซมบ ารุงรักษาทรัพย๑สินให๎
สามารถใช๎งานได๎ตามปกติ    
3. รวมถึงรายจํายที่ต๎องช าระพร๎อมกับคําวัสดุ เชํน  คําขนสํง  คําภาษี   
คําประกันภัย  คําติดตั้ง  เป็นต๎น 
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุเชื้อเพลิงและหลํอลื่นแบํงการพิจารณา
ออกเป็น 1 ประเภท ดังนี้ 
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได๎แกํ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช๎แล๎ว
ยํอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
ไมํคงสภาพเดิม ดังนี้  แก๏สหุงต๎ม น้ ามันเชื้อเพลิง น้ ามันดีเซล น้ ามันก๏าด
น้ ามันเบนซิน น้ ามันเตา น้ ามันจารบี น้ ามันเครื่อง ถําน ก๏าซ น้ ามันเกียร๑
น้ ามันหลํอลื่น ฯลฯ   
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเบิกคําใช๎จํายในการบริหารงาน
ขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจําย งบประมาณรายจํายประจ าปีขององค๑กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น 
(กองสวัสดิการและสังคม) 
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วัสดุการเกษตร จ านวน 2,000 บาท 

      

  - เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุการเกษตร รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ
โดยสภาพไมํคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช๎งานไมํยืนนาน
สิ้นเปลืองหมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น และให๎
หมายความรวมถึงรายจํายดังตํอไปนี้ 
1. รายจํายเพื่อประกอบขึ้นใหมํ ดัดแปลง ตํอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ   
2. รายจํายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช๎ในการซํอมแซมบ ารุงรักษาทรัพย๑สินให๎
สามารถใช๎งานได๎ตามปกติ    
3. รวมถึงรายจํายที่ต๎องช าระพร๎อมกับคําวัสดุ เชํน  คําขนสํง  คําภาษี   
คําประกันภัย  คําติดตั้ง  เป็นต๎น 
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุการเกษตรแบํงการพิจารณา
ออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได๎แกํ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตํ
ตามปกติมีอายุการใช๎งานไมํยืนนาน หรือเมื่อน าไปใช๎งานแล๎วเกิดความ
ช ารุดเสียหาย ไมํสามารถซํอมแซมให๎ใช๎งานได๎ดังเดิมหรือซํอมแซมแล๎วไมํ
คุ๎มคํา ดังนี้  เคียว สปริงเกลอร๑ (Sprinkler) จอบหมุน จานพรวน ผานไถ
กระทะ คราดซี่พรวนดินระหวํางแถว เครื่องดักแมลง ตะแรงรํอนเบน
โธส อวน (ส าเร็จรูป) กระชัง มีดตัดต๎นไม๎ ฯลฯ  
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได๎แกํ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช๎แล๎ว
ยํอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
ไมํคงสภาพเดิม ดังนี้ ปุ๋ย ยาปูองกันและก าจัดศัตรูพืชและสัตว๑ อาหารสัตว๑ 
พืชและสัตว๑ พันธุ๑สัตว๑ปีกและสัตว๑น้ า น้ าเชื้อพันธุ๑สัตว๑ วัสดุเพาะช าอุปกรณ๑
ในการขยายพันธ๑พืช เชํน ใบมีด เชือก ผู๎ใบหรือผ๎าพลาสติก หน๎ากาก
ปูองกันแก๏สพิษ ฯลฯ   
ค. ประเภทอุปกรณ๑ประกอบและอะไหลํ ได๎แกํ สิ่งของที่เป็นอุปกรณ๑
ประกอบหรืออะไหลํส าหรับการซํอมแซมบ ารุงรักษาทรัพย๑สินให๎คืนสภาพ
ดังเดิมท่ีมีลักษณะเป็นการซํอมบ ารุงปกติหรือคําซํอมกลาง รวมถึงรายจําย
ดังตํอไปนี้ หัวกระโหลกดูดน้ า 
 - เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้     
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเบิกคําใช๎จํายในการบริหารงาน
ขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ –
รายจําย งบประมาณรายจํายประจ าปีขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
(กองสวัสดิการและสังคม) 
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วัสดุคอมพิวเตอร๑ จ านวน 20,000 บาท 

      

  -เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุคอมพิวเตอร๑ รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมํคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช๎งานไมํยืนนาน
สิ้นเปลืองหมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น และให๎
หมายความรวมถึงรายจํายดังตํอไปนี้ 
1. รายจํายเพื่อประกอบขึ้นใหมํ ดัดแปลง ตํอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ 
2. รายจํายเพื่อจัดหาโปแกรมคอมพิวเตอร๑ที่มีราคาตํอหนํวย หรือตํอชุดไมํ
เกิน 20,000 บาท   
3. รายจํายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช๎ในการซํอมแซมบ ารุงรักษาทรัพย๑สินให๎
สามารถใช๎งานได๎ตามปกติ    
4. รวมถึงรายจํายที่ต๎องช าระพร๎อมกับคําวัสดุ เชํน  คําขนสํง  คําภาษี   
คําประกันภัย  คําติดตั้ง  เป็นต๎น 
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุคอมพิวเตอร๑แบํงการพิจารณา
ออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได๎แกํ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตํ
ตามปกติมีอายุการใช๎งานไมํยืนนาน หรือเมื่อน าไปใช๎งานแล๎วเกิดความ
ช ารุดเสียหาย ไมํสามารถซํอมแซมให๎ใช๎งานได๎ดังเดิมหรือซํอมแซมแล๎วไมํ
คุ๎มคํา ดังนี้  แผํนหรือจานบันทึกข๎อมูล ฯลฯ  
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได๎แกํ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช๎แล๎ว
ยํอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
ไมํคงสภาพเดิม ดังนี้  อุปกรณ๑บันทึกข๎อมูล (Diskette, Floppy Disk, 
Removable Disk, Compact Disc, Digital Video Disc, Flash Drive) 
เทปบันทึกข๎อมูล (ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, 
Cartridge Tape) หัวพิมพ๑หรือแถบพิมพ๑ส าหรับเครื่องพิมพ๑
คอมพิวเตอร๑ ตลับผงหมึกส าหรับเครื่องพิมพ๑แบบเลเซอร๑ กระดาษ
ตํอเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ   
ค. ประเภทอุปกรณ๑ประกอบและอะไหลํ ได๎แกํ สิ่งของที่เป็นอุปกรณ๑
ประกอบหรืออะไหลํส าหรับการซํอมแซมบ ารุงรักษาทรัพย๑สินให๎คืนสภาพ
ดังเดิมท่ีมีลักษณะเป็นการซํอมบ ารุงปกติหรือคําซํอมกลาง รวมถึงรายจําย
ดังตํอไปนี้ หนํวยประมวลผล ฮาร๑ดดิสก๑ไดร๑ฟ ซีดีรอมไดร๑ฟ แผํนกรอง
แสง แผงแปูนอักขระหรือแปูนพิมพ๑ (Key board) เมนบอร๑ด 
(Main Board) เมมโมรี่ชิป (MeMory Chip) เชํน Ram คัตซีทฟิด
เตอร๑ (Cut Sheet Feeder) เมาส๑ (Mouse) พรินเตอร๑สวิตชิ่งบ๏อกซ๑
(Printer Switching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) แผํนวงจร
อิเล็กทรอนิกส๑ (Card) Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card,  
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Sound Card) เป็นต๎น เครื่องอํานและบันทึกข๎อมูลแบบตํางๆ เชํน  
แบบดิสเกตต๑ (Diskette) แบบฮาร๑ดดิสต๑ (Hard Disk) แบบซีดีรอม
(CD ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นต๎น เราเตอร๑ (Router) ฯลฯ    
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเบิกคําใช๎จํายในการบริหารงาน
ขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ –
รายจําย งบประมาณรายจํายประจ าปีขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
(กองสวัสดิการและสังคม) 

        

 
      

  
งบลงทุน รวม 5,900 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ ์ รวม 5,900 บาท 

   
ครุภัณฑ๑ส านักงาน       

    
ตู๎เหล็ก แบบ 2 บาน จ านวน 5,900 บาท 

      

  -เพ่ือเป็นคําจัดซื้อ ตู๎เหล็ก แบบ 2 บาน จ านวน 1 ต๎ู คุณลักษณะเฉพาะ
สังเขป ดังนี้ 
แบบ 2 บาน 
1) มีมือจับชนิดบิด 
2) มีแผํนชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น  
3) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตอุตสาหกรรม (มอก.) 
-จัดหาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ๑ กองมาตรฐานงบประมาณ 1
ส านักงานประมาณ  ธันวาคม 2563 หน๎า 26 รายการที่ 10.14.1  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนที่สุด ที ่มท 0810.3/ว 2931 ลง
วันที่ 15 พฤษภาคม  2562 
(กองสวัสดิการและสังคม) 
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งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 1,018,740 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 480,240 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 480,240 บาท 

   
เงินเดือนข๎าราชการ หรือพนักงานสํวนท๎องถิ่น จ านวน 462,240 บาท 

      

  -เพ่ือจํายเป็นเงินเดือนข๎าราชการสํวนท๎องถิ่นของกองสวัสดิการและ
สังคม จ านวน 1 อัตรา พร๎อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี  ค านวณตั้ง
จํายไว๎ 12 เดือน  โดยจํายให๎กับพนักงานสํวนท๎องถิ่น  ดังนี้ 
(1) หัวหน๎าฝุายสํงเสริมและสวัสดิการและสังคม     จ านวน  1  ต าแหนํง 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542  
2) พระราชกฤษฎีกาการจํายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญและเงินอ่ืน
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535  
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสํวนท๎องถิ่น
เรื่อง ก าหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสํวนท๎องถิ่น (ฉบับที ่11)
ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560 
4) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดํวนที่สุด ที่ มท0809.3/
ว 2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.
เรื่องมาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจํายเงินเดือนและ
ประโยชน๑ตอบแทนอ่ืน (ฉบับที ่4) และประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.
เรื่องมาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับอัตราคําจ๎างและการให๎ลูกจ๎างขององค๑กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่นได๎รับคําจ๎าง (ฉบับที่ 4)  
5) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดํวนที่สุด ที่ มท0809.3/
ว 13 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 ประกาศ ก.จ.ก.ท.และ ก.อบต.
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับการก าหนดหลักเกณฑ๑การเลื่อนขั้นเงินเดือน
ข๎าราชการและพนักงานสํวนท๎องถิ่น (ฉบับที ่2) พ.ศ.2561 
(กองสวัสดิการและสังคม) 
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เงินประจ าต าแหนํง จ านวน 18,000 บาท 

      

  - เพ่ือจํายเป็นเงินประจ าต าแหนํงหัวหน๎าฝุายสํงเสริมและสวัสดิการและ
สังคม ในอัตราเดือนละ 1,500 บาท จ านวน 12  เดือน เป็นเงิน
18,000 บาท 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศและหนังสือสั่ง
การ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบข๎าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 
2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจ าต าแหนํง พ.ศ. 2538  และท่ี
แก๎ไขถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2544 
4) พระราชกฤษฎีกาการจํายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญและเงินอ่ืน
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
5) ระเบียบกระทรวงการคลังวําด๎วยการเบิกจํายเงินคําตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือนข๎าราชการและลูกจ๎างประจ าสํวนราชการ 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2553 ประกาศลงวันที่ 3 ธันวาคม 2553  
6) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสํวนท๎องถิ่น
เรื่อง ก าหนดมาตรฐานกลางการบริหารบุคคลท๎องถิ่น (ฉบับที ่2) 
(กองสวัสดิการและสังคม) 

      

  
งบด าเนินงาน รวม 525,900 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 47,000 บาท 

   
คําตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 5,000 บาท 

      

  -เพ่ือจํายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให๎กับพนักงาน
เทศบาล ที่ได๎รับอนุมัติให๎ปฏิบัติหน๎าที่นอกเวลาราชการปกติ หรือ
วันหยุดราชการ ตามระเบียบ และหนังสือสั่งการดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการเบิกจํายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2559 
2) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนมากที่ มท 0808.2/
ว 2409ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวํา
ด๎วยการเบิกจํายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค๑กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2559 
(กองสวัสดิการและสังคม) 
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คําเชําบ๎าน จ านวน 42,000 บาท 

      

  -เพ่ือจํายเป็นคําเชําบ๎านของพนักงานเทศบาลตามสิทธิที่จะได๎รับ   
ตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําเชําบ๎าน 
ของข๎าราชการสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2548 และท่ีแก๎ไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 
(กองสวัสดิการและสังคม) 

      

   
ค่าใช้สอย รวม 478,900 บาท 

   
รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งบริการ       

    
รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งบริการ จ านวน 338,900 บาท 

      

  (1)  คําเย็บหนังสือหรือเข๎าปกหนังสือเพ่ือจํายเป็นคําจ๎างในการเย็บ
หนังสือ หรือเข๎าปกหนังสือหรือเอกสารรูปเลํมอ่ืนใด 
(2)  คําโฆษณาและเผยแพรํเพ่ือจํายเป็นคําจ๎างเหมาท าปูายหรือแผงปิด
ประกาศ การจ๎างท าโปสเตอร๑การบันทึกภาพยนตร๑วีดีโอเทป วีดีทัศน๑คํา
ล๎างอัดขยายรูปถําย การจ๎างโฆษณาและเผยแพรํประชาสัมพันธ๑ ในสื่อ
ประเภทตํางๆ เชํนวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน๑หนังสือพิมพ๑วารสาร แผํน
พับ ปูายประชาสัมพันธ๑ สิ่งพิมพ๑ตํางๆ ฯลฯ 
(3)  คําธรรมเนียมเพ่ือจํายเป็นคําธรรมเนียมรวมทั้งคําธรรมเนียมปูาย
ยานพาหนะ คําธรรมเนียมศาล คําธรรมเนียมที่ดินและคําธรรมเนียมอ่ืนใด
ที่สามารถเบิกจํายได๎ในประเภทรายจํายนี้ 
(4)  คําใช๎จํายในการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ๑ข๎อมูล ขําวสาร 
เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ๑ข๎อมูล ขําวสารเชํน
วารสาร การจัดท าแผํนพับเอกสารรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี      
วีดีทัศน๑ วีดีโอเทปปูายประชาสัมพันธ๑ สื่อสิ่งพิมพ๑ตํางๆ ฯลฯ 
(5)  คําเชําเครื่องถํายเอกสาร คําถํายเอกสารเพ่ือจํายเป็นคําถํายเอกสารที่
เกี่ยวกับการด าเนินงาน หรือเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ 
(6)  คําจ๎างเหมาบริการเพ่ือจํายเป็นคําจ๎างเหมาบริการให๎ผู๎รับจ๎างเหมาท า
การอยํางหนึ่ง อยํางใดซึ่งมิใชํเป็นการประกอบดัดแปลงตํอเติมเสริมสร๎าง
ครุภัณฑ๑หรือสิ่งกํอสร๎าง ฯลฯ เชํนคําจ๎างเหมาสูบน้ าคําบริการก าจัดปลวก
คําล๎างอัดฉีดรถยนต๑คําจ๎างเหมาหรือของที่ระลึกตํางๆ คําจ๎างเหมาดูแล
รักษาต๎นไม๎สวนไม๎ประดับสวนหยํอมสนามหญ๎าหรือที่สาธารณะคําจ๎าง
เหมาล๎างท าความสะอาดถนนคําจ๎างเหมาจัดเก็บขยะและสิ่งปฏิกูลและ
คําจ๎างเหมาอ่ืนๆ ฯลฯ  
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(7)   คําเชําพื้นที่ส าหรับจัดท าเว็บไซต๑เพ่ือจํายเป็นคําเชําพื้นที่ส าหรับ
จัดท าเว็บไซต๑ (Website) เป็นราคาตํอปี 
(8)   คําจดทะเบียนเว็บไซต๑เพ่ือจํายเป็นคําจดทะเบียนเว็บไซต๑ (Website) 
Domain name  เป็นราคาตํอปี คําปรับปรับปรุงเว็บไซต๑ 
(9)  คําเชําทรัพย๑สิน รวมถึงเงินที่ต๎องจํายพร๎อมกับการเชําทรัพย๑สิน
เชํน ที่ดินเพ่ือจํายเป็นคําเชําที่ดินส าหรับด าเนินกิจการในอ านาจหน๎าที่ของ
เทศบาลเป็นราคาตํอปี คําเชํารถยนต๑ คําเชําอาคารสิ่งปลูกสร๎าง ยกเว๎นคํา
เชําบ๎านและคําเชําตู๎ไปรษณีย๑  
(10) คําจัดท าประกันภัยรถราชการของเทศบาลที่มีลักษณะการใช๎งานที่
กํอให๎เกิดความเสี่ยงในการกํอให๎เกิดอุบัติเหตุเพื่อจํายเป็นคําจัดท า
ประกันภัยรถราชการของเทศบาลที่มีลักษณะการใช๎งานที่กํอให๎เกิดความ
เสี่ยงในการกํอให๎เกิดอุบัติเหตุ 
(กองสวัสดิการและสังคม) 

   
รายจํายเก่ียวเนื่องกับการปฏบิัตริาชการที่ไมํเข๎าลักษณะรายจํายงบรายจาํยอื่น ๆ       

    
คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จ านวน 5,000 บาท 

      

  -เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ ตามระเบียบที่ทาง
ราชการก าหนด  เชํน คําเบี้ยเลี้ยง คํายานพาหนะ คําเชําที่พัก 
และคําใช๎จํายอ่ืนๆ ที่จ าเป็นในการเดินทางไปราชการหรือ 
อบรมสัมมนาของ พนักงานเทศบาล พนักงานจ๎าง ฯลฯ 
สังกัดเทศบาลต าบลริมปิง 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จําย 
ในการฝึกอบรม และการเข๎ารับการฝึกอบรมของเจ๎าหน๎าที่ 
ท๎องถิ่น พ.ศ. 2557 และท่ีแก๎ไขเพ่ิมเติม 
(กองสวัสดิการและสังคม) 

      

    
คําลงทะเบียนในการฝึกอบรม จ านวน 5,000 บาท 

      

  -เพ่ือจํายเป็นคําลงทะเบียนในการฝึกอบรม ตามระเบียบที่ทางราชการ
ก าหนด  เชํน  ลงทะเบียน และคําใช๎จํายอ่ืนๆ ที่จ าเป็นในการ 
อบรมสัมมนาของ พนักงานเทศบาล พนักงานจ๎าง ฯลฯ 
สังกัดเทศบาลต าบลริมปิง 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จําย 
ในการฝึกอบรม และการเข๎ารับการฝึกอบรมของเจ๎าหน๎าที่ 
ท๎องถิ่น พ.ศ. 2557 และท่ีแก๎ไขเพ่ิมเติม 
(กองสวัสดิการและสังคม) 
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โครงการจ๎างนักเรียน นักศึกษาท างานชํวงปิดภาคฤดูร๎อน จ านวน 120,000 บาท 

      

  -เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการจ๎างนักเรียน นักศึกษาท างาน
ชํวงปิดภาคฤดูร๎อน ในกิจกรรมจ๎างนักเรียน นักศึกษาชํวยงานเทศบาล
ต าบลริมปิง โดยเป็นคําตอบแทนรายวัน และคําใช๎จํายอ่ืนๆ ที่จ าเป็นและ
เกี่ยวข๎องในการท าโครงการ ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให๎แกํ
องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 
3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเบิกคําใช๎จํายในการบริหารงาน
ขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2562 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  หน๎าที่ 159 ล าดับที่ 4 
(กองสวัสดิการและสังคม) 

      

    
โครงการสํงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต จ านวน 10,000 บาท 

      

  -เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการสํงเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต ในการเยี่ยวยาแกํประชาชนหรือครอบครัวที่ประสบความเดือดร๎อน
โดยมีคําใช๎จํายประกอบด๎วยชํวยเหลือด๎านการเงินหรือสิ่งของเป็นวงเงินใน
การชํวยเหลือไมํเกินครั้งละ 3,000  บาท ตํอครอบครัว และชํวยติดตํอกัน
ไมํเกิน 3 ครั้งตํอครอบครัวตํอปีงบประมาณ และคําใช๎จํายอื่น ๆ ที่จ าเป็น
และเก่ียวข๎องในการโครงการ ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให๎แกํ
องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายเพื่อชํวยเหลือประชาชน
ตามอ านาจหน๎าที่ ขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2560 แก๎ไข
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเบิกคําใช๎จํายในการบริหารงาน
ขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2562 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติมครั้งที่
4/2564 หน๎าที่ 12 ล าดับที่ 2 
(กองสวัสดิการและสังคม) 
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งบลงทุน รวม 12,600 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ ์ รวม 12,600 บาท 

   
ครุภัณฑ๑คอมพิวเตอร๑หรืออิเล็กทรอนิกส๑       

    
เครื่องพิมพ๑ Multifunction เลเซอร๑ หรือ LED ขาวด า จ านวน 10,000 บาท 

      

  - เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อเครื่องพิมพ๑ Multifunction เลเซอร๑ หรือ LED  
ขาวด า จ านวน 1 เครื่อง  
- โดยมีคุณลักษณะตามประกาศเกณฑ๑ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ครุภัณฑ๑คอมพิวเตอร๑ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมประจ าปี
พ.ศ.2563  ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563ประกาศ ณ วันที่
12 พฤษภาคม 2563 หน๎าที่ 18 รายการที่ 51 ดังนี้ 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- เป็นอุปกรณ๑ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner
และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน 
- มีความละเอียดในการพิมพ๑ไมํน๎อยกวํา 600x600 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ๑ส าหรับกระดาษ A4 ไมํน๎อยกวํา 28 หน๎าตํอนาที
(ppm) 
- มีหนํวยความจ า (Memory) ขนาดไมํน๎อยกวํา 256 MB 
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 ได๎ 
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไมํน๎อยกวํา 1,200x1,200 dpi 
- มีถาดปูอนเอกสารอัตโนมัติ(Auto Document Feed) 
- สามารถถํายส าเนาเอกสารได๎ 
- สามารถท าส าเนาได๎สูงสุดไมํน๎อยกวํา 99 ส าเนา 
- สามารถยํอและขยายได๎25 ถึง 400 เปอร๑เซ็นต๑ 
- มีชํองเชื่อมตํอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวํา จ านวนไมํน๎อย
กวํา 1 ชํอง 
- มีชํองเชื่อมตํอระบบเครือขําย (Network Interface)
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวํา จ านวน ไมํน๎อยกวํา 1 ชํอง 
- มีถาดใสํกระดาษได๎ไมํน๎อยกวํา 250 แผํน 
- สามารถใช๎ได๎กับ A4, Letter, Legal และ Custom 
- เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให๎แกํ
องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) พระราชกฤษฎีกาวําด๎วยหลักเกณฑ๑และวิธีการบริหารกิจการบ๎านเมือง
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ที่ดีพ.ศ. 2546 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนที่สุด ที ่มท 0810.3/ว 2931 ลง
วันที่ 15 พฤษภาคม  2562 
(กองสวัสดิการและสังคม) 

        

 
      

    
เครื่องพิมพ๑เลเซอร๑ หรือ LED ขาวด า (18 หน๎า/นาที) จ านวน 2,600 บาท 

      

  - เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อเครื่องพิมพ๑เลเซอร๑ หรือ LED ขาวด า (18 หน๎า/
นาที) จ านวน 1 เครื่อง  
- โดยมีคุณลักษณะตามประกาศเกณฑ๑ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ครุภัณฑ๑คอมพิวเตอร๑ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมประจ าปี
พ.ศ.2563  ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่
12 พฤษภาคม  2563  หน๎าที่ 16 รายการที่ 44 ดังนี้ 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีความละเอียดในการพิมพ๑ไมํน๎อยกวํา 600x600 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ๑ส าหรับกระดาษ A4 ไมํน๎อยกวํา 18 หน๎าตํอ
นาท ี(ppm) 
- มีหนํวยความจ า (Memory) ขนาดไมํน๎อยกวํา 8 MB 
- มีชํองเชื่อมตํอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวํา จ านวนไมํน๎อย
กวํา 1 ชํอง 
- มีถาดใสํกระดาษได๎ไมํน๎อยกวํา 150 แผํน 
- สามารถใช๎ได๎กับ A4, Letter, Legal และ Custom 
- เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให๎แกํ
องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) พระราชกฤษฎีกาวําด๎วยหลักเกณฑ๑และวิธีการบริหารกิจการบ๎านเมือง
ที่ดีพ.ศ. 2546 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนที่สุด ที ่มท 0810.3/ว 2931  
ลงวันที่ 15 พฤษภาคม  2562 
(กองสวัสดิการและสังคม) 
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แผนงานเคหะและชุมชน 

 
งานไฟฟ้าและประปา รวม 100,000 บาท 

  
งบเงินอุดหนุน รวม 100,000 บาท 

   
เงินอุดหนุน รวม 100,000 บาท 

   
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ       

    
อุดหนุนการไฟฟูาจังหวัดล าพูน เพ่ือขยายเขตไฟฟูาภายในเขตเทศบาลต าบล
ริมปิง 

จ านวน 100,000 บาท 

      

  -เพ่ือจํายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟูาจังหวัดล าพูน เพ่ือขยายเขตไฟฟูา
ภายในเขตเทศบาลต าบลริมปิง 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยเงินอุดหนุนขององค๑กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2559 และท่ีแก๎ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2563 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น  พ.ศ. 2561 – 2565  หนา๎ 115 ล าดับที่ 1 
(กองชําง) 

      

 
งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 1,200,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 1,120,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 620,000 บาท 

   
รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งบริการ       

    
รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งบริการ จ านวน 600,000 บาท 

      

  -เพ่ือจํายเป็นคําจ๎างเหมาขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้   
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให๎แกํ
องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเบิกคําใช๎จํายในการบริหารงาน
ขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2562  
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม) 
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รายจํายเก่ียวเนื่องกับการปฏบิัตริาชการที่ไมํเข๎าลักษณะรายจํายงบรายจาํยอื่น ๆ       

    
โครงการจัดการขยะโดยชุมชน (ชมชนต๎นแบบ) เทศบาลต าบลริมปิง อ าเภอ
เมือง จังหวัดล าพูน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

จ านวน 20,000 บาท 

      

  -เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการจัดการขยะโดยชุมชน (ชมชน
ต๎นแบบ) เทศบาลต าบลริมปิง อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 กิจกรรมอบรมให๎ความรู๎จัดการขยะโดย
ชุมชน  (ชุมชนต๎นแบบ)  การจัดตั้งกองทุนขยะหมูํบ๎านต๎นแบบ โดยมี
คําใช๎จํายประกอบด๎วย  คําวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ๑  คําอาหารวําง
และเครื่องดื่ม  คําอาหาร  คําตอบแทนวิทยากร  คําปูายโครงการ
คําใช๎จํายอื่นที่จ าเป็นในการอบรมส าหรับการจัดท าโครงการฯ ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้   
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให๎แกํ
องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายในการฝึกอบรมและการ
เข๎ารับการฝึกอบรมของเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น พ.ศ.2557 และท่ีแก๎ไขเพ่ิมเติม 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเบิกคําใช๎จํายในการบริหารงาน
ขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2562 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน๎าที่ 153 ล าดับที่  1 
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม) 

      

   
ค่าวัสดุ รวม 500,000 บาท 

   
วัสดุเชื้อเพลิงและหลํอลื่น จ านวน 300,000 บาท 

      

  -เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุเชื้อเพลิงและหลํอลื่น  รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งสิ่งของที่
มีลักษณะโดยสภาพไมํคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช๎งานไมํยืน
นาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรอืเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น และให๎
หมายความรวมถึงรายจํายดังตํอไปนี้ 
1. รายจํายเพื่อประกอบขึ้นใหมํ ดัดแปลง ตํอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ   
2. รายจํายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช๎ในการซํอมแซมบ ารุงรักษาทรัพย๑สินให๎
สามารถใช๎งานได๎ตามปกติ    
3. รวมถึงรายจํายที่ต๎องช าระพร๎อมกับคําวัสดุ เชํน  คําขนสํง  คําภาษี   
คําประกันภัย  คําติดตั้ง  เป็นต๎น 
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุเชื้อเพลิงและหลํอลื่นแบํงการพิจารณาออกเป็น
1 ประเภท ดังนี้ 
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ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได๎แกํ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช๎แล๎ว
ยํอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
ไมํคงสภาพเดิม ดังนี้ แก๏สหุงต๎ม น้ ามันเชื้อเพลิง น้ ามันดีเซล น้ ามันก๏าด
น้ ามันเบนซิน น้ ามันเตา น้ ามันจารบี น้ ามันเครื่อง ถําน ก๏าซ น้ ามันเกียร๑
น้ ามันหลํอลื่น ฯลฯ   
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเบิกคําใช๎จํายในการบริหารงาน
ขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ –
รายจําย งบประมาณรายจํายประจ าปีขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม) 

   
วัสดุอื่น จ านวน 200,000 บาท 

      

  - เพื่อจํายเป็นคําวสัดุอื่นรายจาํยเพื่อให๎ได๎มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมํ
คงทนถาวรหรือตามปกติมีอายกุารใช๎งานไมํยนืนานสิน้เปลือง หมดไป  หรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอนัสั้น เชํน ถุงด า ฯลฯ และให๎หมายความรวมถึง
รายจํายดังตํอไปนี ้
1. รายจํายเพื่อประกอบขึ้นใหมํ ดัดแปลง ตํอเติม หรือปรับปรุงวัสด ุ  
2. รายจํายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชใ๎นการซํอมแซมบ ารุงรักษาทรัพย๑สินให๎สามารถ
ใช๎งานได๎ตามปกต ิ   
3. รวมถึงรายจํายที่ต๎องช าระพรอ๎มกับคําวัสดุ เชํน คําขนสงํ คําภาษ ี คํา
ประกันภัย  คําติดตั้ง  เป็นต๎น 
- สิ่งของที่จัดเป็นวสัดุอื่นแบงํการพิจารณาออกเป็น 2 ประเภท ดังนี ้
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได๎แก ํสิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตํตามปกติมี
อายุการใช๎งานไมํยนืนาน หรือเมื่อน าไปใช๎งานแล๎วเกิดความช ารุดเสียหาย ไมํ
สามารถซํอมแซมให๎ใช๎งานได๎ดังเดิมหรือซํอมแซมแล๎วไมํคุ๎มคํา ดังนี ้ มิเตอร๑
น้ า มิเตอร๑ไฟฟูา ตะแกรงกันสวะ หัวเชื่อมแส หัววาล๑วเปิด – ปดิแส ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบยีบ และหนังสือ  ดังนี ้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเบิกคําใช๎จํายในการบริหารงานของ
องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถ่ิน ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที ่28 พฤษภาคม 2564 เร่ือง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ –
รายจําย งบประมาณรายจํายประจ าปีขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม) 
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งบลงทุน รวม 80,000 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ ์ รวม 80,000 บาท 

   
คําบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ๑       

    
คําบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ๑ จ านวน 80,000 บาท 

      

  -เพ่ือเป็นคําใช๎จํายคําบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ๑ (รายจํายเพื่อ
ซํอมแซมบ ารุงรักษาโครงสร๎างของครุภัณฑ๑ขนาดใหญํซึ่งไมํรวมถึงคําซํอม
บ ารุงตามปกติหรือคําซํอมกลาง- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเบิกคําใช๎จํายในการบริหารงาน
ขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลง
วันที่ 5 กุมภาพันธ๑ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเบิก
คําใชํจํายในการบริหารงานขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2562 
3) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095  ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ –
รายจําย งบประมาณรายจํายประจ าปีขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม) 
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวม 439,400 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 389,400 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 389,400 บาท 

   
เงินเดือนข๎าราชการ หรือพนักงานสํวนท๎องถิ่น จ านวน 389,400 บาท 

      

  -เพ่ือจํายเป็นเงินเดือนข๎าราชการสํวนท๎องถิ่นของกองสวัสดิการและ
สังคม จ านวน 1 อัตรา พร๎อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี  ค านวณตั้ง
จํายไว๎ 12 เดือน  โดยจํายให๎กับพนักงานสํวนท๎องถิ่น  ดังนี้ 
(1) นักพัฒนาชุมชน                   จ านวน  1  ต าแหนํง 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542  
2) พระราชกฤษฎีกาการจํายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญและเงินอ่ืน
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535  
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสํวนท๎องถิ่น
เรื่อง ก าหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสํวนท๎องถิ่น (ฉบับที ่11)
ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560 
4) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดํวนที่สุด ที่ มท0809.3/
ว 2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.
เรื่องมาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจํายเงินเดือนและ
ประโยชน๑ตอบแทนอ่ืน (ฉบับที ่4) และประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.
เรื่องมาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับอัตราคําจ๎างและการให๎ลูกจ๎างขององค๑กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่นได๎รับคําจ๎าง (ฉบับที่ 4)  
5) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดํวนที่สุด ที่ มท0809.3/
ว 13 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 ประกาศ ก.จ.ก.ท.และ ก.อบต.
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับการก าหนดหลักเกณฑ๑การเลื่อนขั้นเงินเดือน
ข๎าราชการและพนักงานสํวนท๎องถิ่น (ฉบับที ่2) พ.ศ.2561 
(กองสวัสดิการและสังคม) 
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งบด าเนินงาน รวม 50,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 15,000 บาท 

   
คําตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 5,000 บาท 

      

  -เพ่ือจํายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให๎กับพนักงาน
เทศบาล ที่ได๎รับอนุมัติให๎ปฏิบัติหน๎าที่นอกเวลาราชการปกติ หรือ
วันหยุดราชการ ตามระเบียบ และหนังสือสั่งการดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการเบิกจํายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2559 
2) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนมากที่ มท 0808.2/
ว 2409ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวํา
ด๎วยการเบิกจํายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค๑กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2559 
(กองสวัสดิการและสังคม) 

      

   
เงินชํวยเหลือการศึกษาบุตร       

    
เงินชํวยเหลือการศึกษาบุตรข๎าราชการ/พนักงาน/ลูกจ๎างประจ า จ านวน 10,000 บาท 

      

  -เพ่ือจํายเป็นเงินชํวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลตามสิทธิที่
ควรจะได๎รับ  ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา  ระเบียบ  ดังนี้  
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2523 และ
ที่แก๎ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2554 
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง วําด๎วยการเบิกจํายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตร พ.ศ. 2560 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2541    
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานสํวนท๎องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549   
(กองสวัสดิการและสังคม) 
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ค่าใช้สอย รวม 35,000 บาท 

   
รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งบริการ       

    
รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งบริการ จ านวน 20,000 บาท 

      

  (1)  คําเย็บหนังสือหรือเข๎าปกหนังสือเพ่ือจํายเป็นคําจ๎างในการเย็บ
หนังสือ หรือเข๎าปกหนังสือหรือเอกสารรูปเลํมอ่ืนใด 
(2)  คําโฆษณาและเผยแพรํเพ่ือจํายเป็นคําจ๎างเหมาท าปูายหรือแผงปิด
ประกาศ การจ๎างท าโปสเตอร๑การบันทึกภาพยนตร๑วีดีโอเทป วีดีทัศน๑คํา
ล๎างอัดขยายรูปถําย การจ๎างโฆษณาและเผยแพรํประชาสัมพันธ๑ ในสื่อ
ประเภทตํางๆ เชํนวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน๑หนังสือพิมพ๑วารสาร แผํน
พับ ปูายประชาสัมพันธ๑ สิ่งพิมพ๑ตํางๆ ฯลฯ 
(3)  คําธรรมเนียมเพ่ือจํายเป็นคําธรรมเนียมรวมทั้งคําธรรมเนียมปูาย
ยานพาหนะ คําธรรมเนียมศาล คําธรรมเนียมที่ดินและคําธรรมเนียมอ่ืนใด
ที่สามารถเบิกจํายได๎ในประเภทรายจํายนี้ 
(4)  คําใช๎จํายในการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ๑ข๎อมูล ขําวสาร 
เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ๑ข๎อมูล ขําวสารเชํน
วารสาร การจัดท าแผํนพับเอกสารรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีวีดี
ทัศน๑ วีดีโอเทปปูายประชาสัมพันธ๑ สื่อสิ่งพิมพ๑ตํางๆ ฯลฯ 
(5)  คําเชําเครื่องถํายเอกสาร คําถํายเอกสารเพ่ือจํายเป็นคําถํายเอกสารที่
เกี่ยวกับการด าเนินงาน หรือเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ 
(6)  คําจ๎างเหมาบริการเพ่ือจํายเป็นคําจ๎างเหมาบริการให๎ผู๎รับจ๎างเหมาท า
การอยํางหนึ่ง อยํางใดซึ่งมิใชํเป็นการประกอบดัดแปลงตํอเติมเสริมสร๎าง
ครุภัณฑ๑หรือสิ่งกํอสร๎าง ฯลฯ เชํนคําจ๎างเหมาสูบน้ าคําบริการก าจัดปลวก
คําล๎างอัดฉีดรถยนต๑คําจ๎างเหมาหรือของที่ระลึกตํางๆ คําจ๎างเหมาดูแล
รักษาต๎นไม๎สวนไม๎ประดับสวนหยํอมสนามหญ๎าหรือที่สาธารณะคําจ๎าง
เหมาล๎างท าความสะอาดถนนคําจ๎างเหมาจัดเก็บขยะและสิ่งปฏิกูลและ
คําจ๎างเหมาอ่ืนๆ ฯลฯ ที ่
(7)   คําเชําพื้นที่ส าหรับจัดท าเว็บไซต๑เพ่ือจํายเป็นคําเชําพื้นที่ส าหรับ
จัดท าเว็บไซต๑ (Website) เป็นราคาตํอปี 
(8)   คําจดทะเบียนเว็บไซต๑เพ่ือจํายเป็นคําจดทะเบียนเว็บไซต๑ (Website) 
Domain name  เป็นราคาตํอปี คําปรับปรับปรุงเว็บไซต๑ 
(9)  คําเชําทรัพย๑สิน รวมถึงเงินที่ต๎องจํายพร๎อมกับการเชําทรัพย๑สิน
เชํน ที่ดินเพ่ือจํายเป็นคําเชําที่ดินส าหรับด าเนินกิจการในอ านาจหน๎าที่ของ
เทศบาลเป็นราคาตํอปี คําเชํารถยนต๑ คําเชําอาคารสิ่งปลูกสร๎าง ยกเว๎นคํา
เชําบ๎านและคําเชําตู๎ไปรษณีย๑  
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(10) คําจัดท าประกันภัยรถราชการของเทศบาลที่มีลักษณะการใช๎งานที่
กํอให๎เกิดความเสี่ยงในการกํอให๎เกิดอุบัติเหตุเพื่อจํายเป็นคําจัดท า
ประกันภัยรถราชการของเทศบาลที่มีลักษณะการใช๎งานที่กํอให๎เกิดความ
เสี่ยงในการกํอให๎เกิดอุบัติเหตุ 
(กองสวัสดิการและสังคม) 

   
รายจํายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จ านวน 5,000 บาท 

      

  - เพ่ือจํายเป็นคํารับรองในการต๎อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล เชํน อาหาร
เครื่องดื่ม คําของขวัญ คําพิมพ๑เอกสาร คําใช๎จํายเกี่ยวเนื่องในการเลี้ยง
รับรอง รวมทั้งคําบริการและคําใช๎จํายอื่นๆ ในการประชุมสภา
ท๎องถิ่น หรือคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการหรือการประชุมระหวําง
องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน รวมถึงคําใช๎จํายใน
การจัดประชุมราชการ สัมมนา จัดงานและคําของขวัญหรือที่ระลึก  
รวมถึงคําใช๎จํายในการประดับตกแตํงอาคารสถานที่หนํวยงาน 
ราชการ 
- คําใช๎จํายในพิธีเปิดอาคารตํางๆ 
- คําใช๎จํายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี 
- คําใช๎จํายในการประชุมราชการ 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเบิกจํายในการ
บริหารงานขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2562 
(กองสวัสดิการและสังคม) 

      

   
รายจํายเก่ียวเนื่องกับการปฏบิัตริาชการที่ไมํเข๎าลักษณะรายจํายงบรายจาํยอื่น ๆ       

    
คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จ านวน 5,000 บาท 

      

  -เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ ตามระเบียบที่ทาง
ราชการก าหนด  เชํน  คําเบี้ยเลี้ยง คํายานพาหนะ คําเชําที่พัก 
และคําใช๎จํายอ่ืนๆ ที่จ าเป็นในการเดินทางไปราชการหรือ 
อบรมสัมมนาของ พนักงานเทศบาล พนักงานจ๎าง ฯลฯ 
สังกัดเทศบาลต าบลริมปิง 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จําย 
ในการฝึกอบรม และการเข๎ารับการฝึกอบรมของเจ๎าหน๎าที่ 
ท๎องถิ่น พ.ศ. 2557 และท่ีแก๎ไขเพ่ิมเติม 
(กองสวัสดิการและสังคม) 
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คําลงทะเบียนในการฝึกอบรม จ านวน 5,000 บาท 

      

  -เพ่ือจํายเป็นคําลงทะเบียนในการฝึกอบรม  
ตามระเบียบที่ทางราชการก าหนด  เชํน   
ลงทะเบียน และคําใช๎จํายอ่ืนๆ ที่จ าเป็นในการ 
อบรมสัมมนาของ พนักงานเทศบาล พนักงานจ๎าง ฯลฯ 
สังกัดเทศบาลต าบลริมปิง 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จําย 
ในการฝึกอบรม และการเข๎ารับการฝึกอบรมของเจ๎าหน๎าที่ 
ท๎องถิ่น พ.ศ. 2557 และท่ีแก๎ไขเพ่ิมเติม 
(กองสวัสดิการและสังคม) 

      

 
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 245,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 245,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 245,000 บาท 

   
รายจํายเก่ียวเนื่องกับการปฏบิัตริาชการที่ไมํเข๎าลักษณะรายจํายงบรายจาํยอื่น ๆ       

    
โครงการกีฬาสานสัมพันธ๑คนพิการต าบลริมปิง จ านวน 15,000 บาท 

      

  -เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการกีฬาสานสัมพันธ๑คนพิการ
ต าบลริมปิง โดยมีคําใช๎จํายประกอบด๎วย เงินรางวัลแขํงขัน คําจ๎างเหมาจัด
สถานที่พร๎อมเครื่องดื่ม  คําถ๎วยรางวัล คําตอบแทนกรรมการตัดสิน
กีฬา คําปูายประชาสัมพันธ๑โครงการ และ คําใช๎จํายอื่น ๆ  ที่จ าเป็นและ
เกี่ยวข๎องในการจัดงาน ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให๎แกํ
องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายในการจัดงาน การจัดการ
แขํงขันกีฬาและการสํงนักกีฬาเข๎ารํวมการแขํงขันกีฬาขององค๑กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2559 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน๎าที่ 140  ล าดับที่  6 
(กองสวัสดิการและสังคม) 
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โครงการกีฬาสานสัมพันธ๑ผู๎สูงอายุต าบลริมปิง จ านวน 15,000 บาท 

      

  -เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการกีฬาสานสัมพันธ๑ผู๎สูงอายุ
ต าบลริมปิง โดยมีคําใช๎จํายประกอบด๎วย เงินรางวัลแขํงขัน คําจ๎างเหมาจัด
สถานที่พร๎อมเครื่องดื่ม  คําถ๎วยรางวัล คําตอบแทนกรรมการตัดสินกีฬา 
คําปูายประชาสัมพันธ๑โครงการ และ คําใช๎จํายอื่น ๆ  ที่จ าเป็นและ
เกี่ยวข๎องในการจัดงาน ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให๎แกํ
องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายในการจัดงาน การจัดการ
แขํงขันกีฬาและการสํงนักกีฬาเข๎ารํวมการแขํงขันกีฬาขององค๑กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2559 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน๎าที่ 139  ล าดับที่  5 
(กองสวัสดิการและสังคม) 

      

    
โครงการดูแลหํวงใยใสํใจคนพิการ จ านวน 5,000 บาท 

      

  -เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการดูแลหํวงใยใสํใจคนพิการ ใน
กิจกรรมอบรมให๎ความรู๎แกํคนพิการ โดยมีคําใช๎จํายประกอบด๎วย
คําตอบแทนวิทยากร อาหารกลางวัน อาหารวํางพร๎อมเครื่องดื่ม ปูาย
โครงการ คําวัสดุอุปกรณ๑ และคําใช๎จํายอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวข๎องใน
การโครงการ ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให๎แกํ
องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายในการฝึกอบรมและการ
เข๎ารับการฝึกอบรมของเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น พ.ศ.2557 และท่ีแก๎ไขเพ่ิมเติม 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน๎าที่ 139 ล าดับที่  4 
(กองสวัสดิการและสังคม) 
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โครงการฝึกอบรมอาชีพคนพิการต าบลริมปิง จ านวน 10,000 บาท 

      

  -เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการฝึกอบรมอาชีพคนพิการ
ต าบลริมปิง ในกิจกรรมอบรมอาชีพให๎แกํคนพิการ   โดยมีคําใช๎จําย
ประกอบด๎วย คําตอบแทนวิทยากร อาหารกลางวัน อาหารวํางพร๎อม
เครื่องดื่ม ปูายโครงการ คําวัสดุอุปกรณ๑ และคําใช๎จํายอื่น ๆ ที่จ าเป็นและ
เกี่ยวข๎องในการโครงการ ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให๎แกํ
องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายในการฝึกอบรมและการ
เข๎ารับการฝึกอบรมของเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น พ.ศ.2557 และท่ีแก๎ไขเพ่ิมเติม 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน๎าที่ 128 ล าดับที่  2 
(กองสวัสดิการและสังคม) 

      

    
โครงการฝึกอบรมอาชีพส าหรับผู๎ด๎อยโอกาสต าบลริมปิง จ านวน 10,000 บาท 

      

  -เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการฝึกอบรมอาชีพส าหรับ
ผู๎ด๎อยโอกาสต าบลริมปิง  ในกิจกรรมอบรมอาชีพส าหรับผู๎ด๎อยโอกาส
ต าบลริมปิง  โดยมีคําใช๎จํายประกอบด๎วย คําตอบแทนวิทยากร อาหาร
กลางวัน อาหารวํางพร๎อมเครื่องดื่ม ปูายโครงการ คําวัสดุอุปกรณ๑ และ
คําใช๎จํายอื่น ๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวข๎องในการโครงการ ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให๎แกํ
องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายในการฝึกอบรมและการ
เข๎ารับการฝึกอบรมของเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น พ.ศ.2557 และท่ีแก๎ไขเพ่ิมเติม 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน๎าที่ 128 ล าดับที่  4 
(กองสวัสดิการและสังคม) 
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โครงการพาลูกจูงหลานเข๎าวัด จ านวน 40,000 บาท 

      

  -เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการพาลูกจูงหลานเข๎าวัด ใน
กิจกรรมสํงเสริมให๎ครอบครัวปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมประเพณีอันเป็น
แบบอยํางที่ดีแกํเด็กและเยาวชน โดยมีคําใช๎จํายประกอบด๎วยคําตอบแทน
วิทยากร อาหารกลางวัน อาหารวํางพร๎อมเครื่องดื่ม ปูายโครงการ คําวัสดุ
อุปกรณ๑ และคําใช๎จํายอื่น ๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวข๎องในการโครงการ ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให๎แกํ
องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายในการฝึกอบรมและการ
เข๎ารับการฝึกอบรมของเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น พ.ศ.2557 และท่ีแก๎ไขเพ่ิมเติม 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน๎าที่ 132 ล าดับที่  4 
(กองสวัสดิการและสังคม) 

      

    
โครงการศูนย๑พัฒนาคุณภาพชีวิตและสํงเสริมอาชีพผู๎สูงอายุต าบลริมปิง จ านวน 10,000 บาท 

      

  -เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการศูนย๑พัฒนาคุณภาพชีวิตและ
สํงเสริมอาชีพผู๎สูงอายุต าบลริมปิง ในกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
สํงเสริมอาชีพผู๎สูงอายุต าบลริมปิง  โดยมีคําใช๎จํายประกอบด๎วย
คําตอบแทนวิทยากร อาหารกลางวัน อาหารวํางพร๎อมเครื่องดื่ม ปูาย
โครงการ คําวัสดุอุปกรณ๑ และคําใช๎จํายอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวข๎องใน
การโครงการ ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให๎แกํ
องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายในการฝึกอบรมและการ
เข๎ารับการฝึกอบรมของเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น พ.ศ.2557 และท่ีแก๎ไขเพ่ิมเติม 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน๎าที่ 139 ล าดับที่  1 
(กองสวัสดิการและสังคม) 
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โครงการสํงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการต าบลริมปิง จ านวน 10,000 บาท 

      

  -เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการสํงเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการต าบลริมปิง ในกิจกรรมสํงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการต าบลริมปิง  โดยมีคําใช๎จํายประกอบด๎วย คําตอบแทนวิทยากร
อาหารกลางวัน อาหารวํางพร๎อมเครื่องดื่ม ปูายโครงการ คําวัสดุอุปกรณ๑
และคําใช๎จํายอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นและเก่ียวข๎องในการโครงการ ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให๎แกํ
องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายในการฝึกอบรมและการ
เข๎ารับการฝึกอบรมของเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น พ.ศ.2557 และท่ีแก๎ไขเพ่ิมเติม 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน๎าที่ 140 ล าดับที่  9 
(กองสวัสดิการและสังคม) 

      

    
โครงการสํงเสริมศูนย๑การเรียนรู๎วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงต าบลริมปิง จ านวน 20,000 บาท 

      

  -เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการสํงเสริมศูนย๑การเรียนรู๎วิถี
ชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงต าบลริมปิง ในกิจกรรมสํงเสริมศูนย๑การเรียนรู๎วิถี
ชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงต าบลริมปิง โดยมีคําใช๎จํายประกอบด๎วย
คําตอบแทนวิทยากร อาหารกลางวัน อาหารวํางพร๎อมเครื่องดื่ม ปูาย
โครงการ คําวัสดุอุปกรณ๑ และคําใช๎จํายอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวข๎องใน
การโครงการ ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให๎แกํ
องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายในการฝึกอบรมและการ
เข๎ารับการฝึกอบรมของเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น พ.ศ.2557 และท่ีแก๎ไขเพ่ิมเติม 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน๎าที่ 127 ล าดับที่  1 
(กองสวัสดิการและสังคม) 
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โครงการสํงเสริมเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ จ านวน 10,000 บาท 

      

  -เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการสํงเสริมเศรษฐกิจพอเพียง
ตามแนวพระราชด าริ ในกิจกรรมสํงเสริมเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว
พระราชด าริ  โดยมีคําใช๎จํายประกอบด๎วย คําตอบแทนวิทยากร อาหาร
กลางวัน อาหารวํางพร๎อมเครื่องดื่ม ปูายโครงการ คําวัสดุอุปกรณ๑ และ
คําใช๎จํายอื่น ๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวข๎องในการโครงการ ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให๎แกํ
องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายในการฝึกอบรมและการ
เข๎ารับการฝึกอบรมของเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น พ.ศ.2557 และท่ีแก๎ไขเพ่ิมเติม 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน๎าที่ 127 ล าดับที่  1 
(กองสวัสดิการและสังคม) 

      

    
โครงการสร๎างความเข๎มแข็งกลุํมอาชีพในชุมชน จ านวน 50,000 บาท 

      

  -เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการสร๎างความเข๎มแข็งกลุํมอาชีพ
ในชุมชนในกิจกรรมสร๎างความเข๎มแข็งกลุํมอาชีพในชุมชน โดยมีคําใช๎จําย
ประกอบด๎วย คําตอบแทนวิทยากร อาหารกลางวัน อาหารวํางพร๎อม
เครื่องดื่ม ปูายโครงการ คําวัสดุอุปกรณ๑ และคําใช๎จํายอื่น ๆ ที่จ าเป็นและ
เกี่ยวข๎องในการโครงการ ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให๎แกํ
องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายในการฝึกอบรมและการ
เข๎ารับการฝึกอบรมของเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น พ.ศ.2557 และท่ีแก๎ไขเพ่ิมเติม 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน๎าที่ 128 ล าดับที่  1 
(กองสวัสดิการและสังคม) 
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โครงการอบรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพผู๎น ากลุํมสตรีและคณะกรรมการกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีต าบลริมปิง 

จ านวน 10,000 บาท 

      

  -เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการอบรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพผู๎น า
กลุํมสตรีและคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีต าบลริมปิง ใน
กิจกรรมอบรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพผู๎น ากลุํมสตรีและคณะกรรมการกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี  โดยมีคําใช๎จํายประกอบด๎วย คําตอบแทนวิทยากร
อาหารกลางวัน อาหารวํางพร๎อมเครื่องดื่ม ปูายโครงการ คําวัสดุอุปกรณ๑
และคําใช๎จํายอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นและเก่ียวข๎องในการโครงการ ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให๎แกํ
องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายในการฝึกอบรมและการ
เข๎ารับการฝึกอบรมของเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น พ.ศ.2557 และท่ีแก๎ไขเพ่ิมเติม 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  หน๎าที่ 129 ล าดับที่ 8 
(กองสวัสดิการและสังคม) 

      

    
โครงการอบรมสํงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู๎สูงอายุต าบลริมปิง จ านวน 40,000 บาท 

      

  -เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการอบรมสํงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู๎สูงอายุต าบลริมปิง ในกิจกรรมอบรมสํงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู๎สูงอายุต าบลริมปิง  โดยมีคําใช๎จํายประกอบด๎วย
คําตอบแทนวิทยากร อาหารกลางวัน อาหารวํางพร๎อมเครื่องดื่ม ปูาย
โครงการ คําวัสดุอุปกรณ๑ และคําใช๎จํายอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวข๎องใน
การโครงการ ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให๎แกํ
องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายในการฝึกอบรมและการ
เข๎ารับการฝึกอบรมของเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น พ.ศ.2557 และท่ีแก๎ไขเพ่ิมเติม 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน๎าที่ 140 ล าดับที่ 11 
(กองสวัสดิการและสังคม) 
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

 
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 155,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 105,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 105,000 บาท 

   
รายจํายเก่ียวเนื่องกับการปฏบิัตริาชการที่ไมํเข๎าลักษณะรายจํายงบรายจาํยอื่น ๆ       

    
โครงการจัดการแขํงขันกีฬาเด็กและเยาวชนต าบลริมปิง จ านวน 50,000 บาท 

      

  -เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการจัดการแขํงขันกีฬาเด็กและ
เยาวชนต าบลริมปิง โดยมีคําใช๎จํายประกอบด๎วย เงินรางวัลแขํงขัน คําจ๎าง
เหมาจัดสถานที่พร๎อมเครื่องดื่ม  คําถ๎วยรางวัล คําตอบแทนกรรมการ
ตัดสินกีฬา คําปูายประชาสัมพันธ๑โครงการ และ คําใช๎จํายอ่ืน ๆ  ที่จ าเป็น
และเก่ียวข๎องในการจัดงาน ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให๎แกํ
องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายในการจัดงาน การจัดการ
แขํงขันกีฬาและการสํงนักกีฬาเข๎ารํวมการแขํงขันกีฬาขององค๑กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2559 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน๎าที่ 156  ล าดับที่  3 
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 

      

    
โครงการจัดการแขํงขันกีฬาเปตองต าบลริมปิง จ านวน 15,000 บาท 

      

  -เพื่อจํายเป็นคําใช๎จาํยในการด าเนินโครงการจัดการแขํงขันกีฬาเปตองต าบล
ริมปิง  โดยมีคําใช๎จํายประกอบด๎วย เงินรางวลัแขํงขัน คําจ๎างเหมาจัดสถานที่
พร๎อมเครื่องดื่ม คําถ๎วยรางวัล คําตอบแทนกรรมการตัดสนิกีฬา คําปาูย
ประชาสัมพนัธ๑โครงการ และ คําใช๎จํายอืน่ ๆ ที่จ าเป็นและเก่ียวข๎องในการจัด
งาน ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัต ิ และระเบียบ  ดังนี้  
1) พระราชบญัญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
2) พระราชบญัญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให๎แกํองค๑กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายในการจัดงาน การจัดการ
แขํงขันกีฬาและการสํงนักกีฬาเข๎ารํวมการแขํงขันกีฬาขององค๑กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น พ.ศ. 2559 
เป็นไปตามแผนพฒันาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน๎าที ่156  ล าดับที ่ 2 
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
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โครงการจัดงานวันเด็กแหํงชาติ จ านวน 30,000 บาท 

      

  -เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการจัดงานวันเด็กแหํงชาติ  โดยมี
กิจกรรมสํงเสริมให๎เด็กได๎แสดงออก กล๎าคิด กล๎าท า ยึดมั่นในสถาบัน ชาติ
ศาสนา และพระมหากษัตริย๑ คําใช๎จํายประกอบด๎วย คําของขวัญ  คํา
รางวัล ปูายประชาสัมพันธ๑โครงการ และ คําใช๎จํายอื่น ๆ  ที่จ าเป็นและ
เกี่ยวข๎องในการจัดงาน ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให๎แกํ
องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายในการจัดงาน การจัดการ
แขํงขันกีฬาและการสํงนักกีฬาเข๎ารํวมการแขํงขันกีฬาขององค๑กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2559 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน๎าที่ 158  ล าดับที่  2 
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 

      

    
โครงการสํงเสริมสนับสนุนการแขํงขันกีฬาเด็ก เยาวชนและประชาชนต าบล
ริมปิง ทั้งภายในและภายนอกเขตเทศบาลต าบลริมปิง 

จ านวน 10,000 บาท 

      

  -เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการสํงเสริมสนับสนุนการแขํงขัน
กีฬาเด็ก เยาวชนและประชาชนต าบลริมปิง ทั้งภายในและภายนอกเขต
เทศบาลต าบลริมปิง โดยสํงเด็ก เยาวชนและประชาชนต าบลริมปิง เข๎า
รํวมแขํงขันกีฬา มีคําใช๎จํายประกอบด๎วย คําชุดกีฬา และ คําใช๎จําย
อ่ืนๆ  ที่จ าเป็นและเกี่ยวข๎องในการเข๎ารํวมโครงการ ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให๎แกํ
องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายในการจัดงาน การจัดการ
แขํงขันกีฬาและการสํงนักกีฬาเข๎ารํวมการแขํงขันกีฬาขององค๑กรปกครอง
สํวนท๎องถิน่ พ.ศ. 2559 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน๎าที่ 157  ล าดับที่  4 
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
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งบลงทุน รวม 50,000 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ ์ รวม 50,000 บาท 

   
ครุภัณฑ๑กีฬา       

    
เครื่องออกก าลังกายในรํม (Fitness) จ านวน 50,000 บาท 

      

  -เพ่ือเป็นคําจัดซื้อ เครื่องออกก าลังกายในรํม (Fitness)  จ านวน 1 ชุด 
-จัดหาโดยสืบราคาจากท๎องตลาด เนื่องจากไมํมีตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ๑ กองมาตรฐานงบประมาณ 1  ส านักงานประมาณ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนที่สุด ที ่มท 0810.3/ว 2931  
ลงวันที่ 15 พฤษภาคม  2562 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  เพ่ิมเติมครั้งที่
4/2564 หน๎าที่ 19 ล าดับที่  1 
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 756,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 671,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 671,000 บาท 

   
รายจํายเก่ียวเนื่องกับการปฏบิัตริาชการที่ไมํเข๎าลักษณะรายจํายงบรายจาํยอื่น ๆ       

    
โครงการจัดงานประเพณลีอยกระทง จ านวน 300,000 บาท 

      

  -เพื่อจํายเป็นคําใช๎จาํยในการด าเนินโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงโดยมี
กิจกรรมการประกวดประดิษฐ๑กระทงเล็ก การแขํงขันเรือ 2 ฝีพาย
และ 5 ฝีพาย การประกวดร๎องเพลง การแสดงของเด็กและเยาวชนในเขตต าบล
ริมปิง โดยมีคําใช๎จํายประกอบดว๎ย คําจ๎าเหมาจัดสถานที ่จ๎างเหมาเครื่อง
เสียง คําจ๎างเหมาไฟบนเวท ีแสงสวํางภายในงานพร๎อมเครื่องปั่นไฟ ถ๎วย
รางวัล คําตอบแทนกรรมการตดัสิน และ คําใช๎จํายอื่น ๆ  ที่จ าเป็นและ
เก่ียวข๎องในการจัดงาน ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัต ิ และระเบียบ  ดังนี้  
1) พระราชบญัญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
2) พระราชบญัญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให๎แกํองค๑กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายในการจัดงาน การจัดการ
แขํงขันกีฬาและการสํงนักกีฬาเข๎ารํวมการแขํงขันกีฬาขององค๑กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น พ.ศ. 2559 
เป็นไปตามแผนพฒันาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน๎าที ่133  ล าดับที ่ 1 
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 

      

    
โครงการปฏิบัติธรรมสัญจรต าบลริมปิงเฉลิมพระเกียรติฯ จ านวน 20,000 บาท 

      

  -เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการปฏิบัติธรรมสัญจรต าบล
ริมปิงเฉลิมพระเกียรติฯ ในกิจกรรมเสริมสร๎างคุณธรรมจริยธรรมแกํ
พุทธศาสนิกชน ให๎ความรู๎แกํประชาชนในเรื่องธรรมะกับสุภาพ  โดยมี
คําใช๎จํายประกอบด๎วย คําตอบแทนวิทยากร ปูายโครงการ คําวัสดุ
อุปกรณ๑ และคําใช๎จํายอื่น ๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวข๎องในการโครงการ ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให๎แกํ
องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายในการฝึกอบรมและการ
เข๎ารับการฝึกอบรมของเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น พ.ศ.2557 และท่ีแก๎ไขเพ่ิมเติม 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน๎าที่ 131 ล าดับที่  2 
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
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โครงการลานศิลปวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนต าบลริมปิง จ านวน 120,000 บาท 

      

  -เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการลานศิลปวัฒนธรรมไทย
สายใยชุมชนต าบลริมปิง  โดยมีกิจกรรมพิธีรดน้ าด าหัวผู๎สูงอายุในพ้ืนที่
ต าบลริมปิง เนื่องในวันสงกรานต๑  ด๎วยคําใช๎จํายประกอบด๎วย คําจ๎างเหมา
จัดท าอาหารกลางวัน  คําจ๎างเหมาอาหารวํางพร๎อมเครื่องดื่ม คําจ๎างเหมา
จัดเตรียมสถานที่ ปูายโครงการ คําวัสดุ อุปกรณ๑และคําใช๎จํายอื่น ๆ ที่
จ าเป็นและเกี่ยวข๎องในการจัดโครงการ ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให๎แกํ
องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายในการจัดงาน การจัดการ
แขํงขันกีฬาและการสํงนักกีฬาเข๎ารํวมการแขํงขันกีฬาขององค๑กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2559  
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเบิกคําใช๎จํายในการบริหารงาน
ขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2562 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน๎าที่ 133  ล าดับที่  2 
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 

      

    
โครงการสํงเสริมประเพณีสลากภัตต๑ (สลากย๎อม) ต าบลริมปิง จ านวน 15,000 บาท 

      

  -เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการสํงเสริมประเพณี
สลากภัตต๑ (สลากย๎อม) ต าบลริมปิง เพ่ือเป็นการอนุรักษ๑วัฒนธรรม
ประเพณี (สลากย๎อม) คําใช๎จํายประกอบด๎วย คําจ๎างเหมาจัดต๎นสลาก
ย๎อม และคําใช๎จํายอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวข๎องในการจัดงาน ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให๎แกํ
องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายในการจัดงาน การจัดการ
แขํงขันกีฬาและการสํงนักกีฬาเข๎ารํวมการแขํงขันกีฬาขององค๑กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2559  
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเบิกคําใช๎จํายในการบริหารงาน
ขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2562 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน๎าที่ 135 ล าดับที่ 13 
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
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โครงการสํงเสริมสืบสานศิลปวัฒนธรรมล๎านนา จ านวน 25,000 บาท 

      

  -เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการสํงเสริมสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมล๎านนา ในกิจกรรมสํงเสริมให๎เด็กและเยาวชนเป็นผู๎สืบทอด
ภูมิปัญญา สืบสานศิลปวัฒนธรรมล๎านนา โดยมีคําใช๎จํายประกอบด๎วย
คําตอบแทนวิทยากร ปูายโครงการ คําจ๎างเหมาท าอาหารกลางวัน คําจ๎าง
เหมาท าอาหารวํางพร๎อมเครื่องดื่ม คําวัสดุอุปกรณ๑ และคําใช๎จํายอื่น ๆ ที่
จ าเป็นและเกี่ยวข๎องในการโครงการ ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให๎แกํ
องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายในการฝึกอบรมและการ
เข๎ารับการฝึกอบรมของเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น พ.ศ.2557 และท่ีแก๎ไขเพ่ิมเติม 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน๎าที่ 133 ล าดับที่  5 
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 

      

    
โครงการสรงน้ าพระธาตุวัดในเขตเทศบาลต าบลริมปิง จ านวน 35,000 บาท 

      

  -เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการสรงน้ าพระธาตุวัดในเขต
เทศบาลต าบลริมปิง เพ่ือเป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรม  คําใช๎จําย
ประกอบด๎วย คําจ๎างเหมาจัดสถานที่ และคําใช๎จํายอื่น ๆ ที่จ าเป็นและ
เกี่ยวข๎องในการจัดงาน ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให๎แกํ
องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายในการจัดงาน การจัดการ
แขํงขันกีฬาและการสํงนักกีฬาเข๎ารํวมการแขํงขันกีฬาขององค๑กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2559  
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเบิกคําใช๎จํายในการบริหารงาน
ขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2562 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน๎าที่ 135 ล าดับที่ 15 
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
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โครงการสืบทอดภูมิปัญญาท๎องถิ่นอ๎ุยสอนหลาน จ านวน 16,000 บาท 

      

  -เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการสืบทอดภูมิปัญญาท๎องถิ่นอ๎ุย
สอนหลาน ในกิจกรรมสํงเสริมให๎เด็กและเยาวชนเป็นผู๎สืบทอดภูมิปัญญา
สืบสานศิลปวัฒนธรรมล๎านนา  โดยมีคําใช๎จํายประกอบด๎วย คําตอบแทน
วิทยากร ปูายโครงการ คําวัสดุอุปกรณ๑ และคําใช๎จํายอื่น ๆ ที่จ าเป็นและ
เกี่ยวข๎องในการโครงการ ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให๎แกํ
องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายในการฝึกอบรมและการ
เข๎ารับการฝึกอบรมของเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น พ.ศ.2557 และท่ีแก๎ไขเพ่ิมเติม 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน๎าที่ 133 ล าดับที่  6 
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 

      

    
โครงการหลํอเทียนและถวายเทียนพรรษา จ านวน 20,000 บาท 

      

  -เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการหลํอเทียนและถวายเทียน
พรรษา เพ่ือด ารงรักษาไว๎ซึ่งศิลปวัฒนธรรมประเพณีของท๎องถิ่น คําใช๎จําย
ประกอบด๎วย คําจ๎างเหมาจัดเตรียมเครื่องใช๎ในศาสนพิธี และอุปกรณ๑ท่ีใช๎
ในพิธีหลํอเทียนพรรษา และคําใช๎จํายอื่น ๆ ที่จ าเป็นและเก่ียวข๎องในการ
จัดงาน ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให๎แกํ
องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายในการจัดงาน การจัดการ
แขํงขันกีฬาและการสํงนักกีฬาเข๎ารํวมการแขํงขันกีฬาขององค๑กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2559  
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเบิกคําใช๎จํายในการบริหารงาน
ขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2562 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน๎าที่ 133  ล าดับที่  3 
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
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โครงการไหว๎สาปารมีครูบาเจ๎าศรีวิชัยนักบุญแหํงล๎านนา จ านวน 10,000 บาท 

      

  -เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการไหว๎สาปารมีครูบาเจ๎าศรีวิชัย
นักบุญแหํงล๎านนา เพ่ือเป็นการระลึกถึงคุณงามความดีของครูบาเจ๎าศรี 
วิชัย คําใช๎จํายประกอบด๎วย คําตอบแทนการแสดง คําจัดเตรียมสถานที่ 
คําจัดเตรียมเครื่องใช๎ในพิธีศาสนพิธีพร๎อมวัสดุอุปกณ๑ท่ีชีในงานคําปูาย
โครงการฯ และคําใช๎จํายอื่น ๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวข๎องในการจัดงาน ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให๎แกํ
องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายในการจัดงาน การจัดการ
แขํงขันกีฬาและการสํงนักกีฬาเข๎ารํวมการแขํงขันกีฬาขององค๑กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2559  
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเบิกคําใช๎จํายในการบริหารงาน
ขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2562 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน๎าที่ 134  ล าดับที่  8 
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 

      

    
โครงการอนุรักษ๑ประเพณีพ้ืนบ๎าน การฟูอนผีเสือบ๎าน จ านวน 30,000 บาท 

      

  -เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการอนุรักษ๑ประเพณีพ้ืนบ๎าน การ
ฟูอนผีเสือบ๎าน เพ่ือเป็นการอนุรักษ๑วัฒนธรรมประเพณีล๎านนา คําใช๎จําย
ประกอบด๎วย คําจ๎างเหมาจัดสถานที่พร๎อมเครื่องเสียง และคําใช๎จําย
อ่ืน ๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวข๎องในการจัดงาน ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให๎แกํ
องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายในการจัดงาน การจัดการ
แขํงขันกีฬาและการสํงนักกีฬาเข๎ารํวมการแขํงขันกีฬาขององค๑กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2559  
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเบิกคําใช๎จํายในการบริหารงาน
ขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2562 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน๎าที่ 135 ล าดับที่ 17 
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
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โครงการอนุรักษ๑วัฒนธรรมประเพณีท๎องถิ่น (รุกขมูลกรรม) จ านวน 50,000 บาท 

      

  -เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการอนุรักษ๑วัฒนธรรมประเพณี
ท๎องถิ่น (รุกขมูลกรรม) เพ่ือเผยแผํพุทธธรรมและท ากิจกรรมทางพุทธ
ศาสนาตามหลัก ศีล สมาธิ ปัญญา และเป็นการอนุรักษ๑ประเพณีคําใช๎จําย
ประกอบด๎วย คําจ๎างเหมาจัดสถานที่พร๎อมเครื่องเสียง แสงสวํางภายใน
งาน คําจ๎างเหมาจัดท าอาหารถวายพระสงฆ๑ ในพิธี คําจ๎างเหมาจัดท าน้ า
ปานะ และคําใช๎จํายอื่นๆ ที่จ าเป็นและเก่ียวข๎องในการจัดงานฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให๎แกํ
องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายในการจัดงาน การจัดการ
แขํงขันกีฬาและการสํงนักกีฬาเข๎ารํวมการแขํงขันกีฬาขององค๑กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2559  
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเบิกคําใช๎จํายในการบริหารงาน
ขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2562 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน๎าที่ 134  ล าดับที่  9 
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 

      

    
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม(ธรรมะนํารู๎)ส าหรับเด็กและเยาวชน จ านวน 10,000 บาท 

      

  -เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม
(ธรรมะนํารู๎)ส าหรับเด็กและเยาวชน ในกิจกรรมสํงเสริมให๎เด็กและเยาวชน
มีคุณธรรมและจริยธรรม หํางไกลยาเสพติด  โดยมีคําใช๎จํายประกอบด๎วย
คําอาหารกลางวัน อาหารวํางพร๎อมเครื่องดื่ม คําตอบแทนวิทยากร ปูาย
โครงการ คําวัสดุอุปกรณ๑ และคําใช๎จํายอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวข๎องใน
การโครงการ ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให๎แกํ
องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายในการฝึกอบรมและการ
เข๎ารับการฝึกอบรมของเจ๎าหน๎าที่ 
ท๎องถิ่น พ.ศ.2557 และท่ีแก๎ไขเพ่ิมเติม 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน๎าที่ 131 ล าดับที่  2 
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
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โครงการอบรมสามเณรภาคฤดูร๎อน จ านวน 20,000 บาท 

      

  -เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการอบรมสามเณรภาคฤดู
ร๎อน โดยมีคําใช๎จํายประกอบด๎วย คําจ๎างเหมาจัดท าภัตตาหารเพล
คําตอบแทนวิทยากร ปูายโครงการ คําวัสดุอุปกรณ๑ และคําใช๎จํายอื่น ๆ  
ที่จ าเป็นและเกี่ยวข๎องในการโครงการ ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให๎แกํ
องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายในการฝึกอบรมและการ
เข๎ารับการฝึกอบรมของเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น พ.ศ.2557 และท่ีแก๎ไขเพ่ิมเติม 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน๎าที่ 132 ล าดับที่  3 
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)  
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งบเงินอุดหนุน รวม 85,000 บาท 

   
เงินอุดหนุน รวม 85,000 บาท 

   
เงินอุดหนุนสํวนราชการ       

    
อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอเมืองล าพูน  ตามโครงการจัดงานประเพณี
สรงน้ าพระธาตุหริภุญชัย จังหวัดล าพูน ประจ าปีงบประมาณ 2565 

จ านวน 5,000 บาท 

      

  -เพ่ือจํายเป็นเงินอุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอเมืองล าพูน ตามโครงการ
จัดงานประเพณีสรงน้ าพระธาตุหริภุญชัย จังหวัดล าพูน ประจ าปี
งบประมาณ 2565 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยเงินอุดหนุนขององค๑กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2559 และท่ีแก๎ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2563 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 เพ่ิมเติมครั้งที่
4/2564 หน๎า  ล าดับที่  
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 

      

   
เงินอุดหนุนองค๑กรประชาชน       

    
โครงการสอนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย๑ จ านวน 80,000 บาท 

      

  -เพ่ือจํายเป็นเงินอุดหนุนศูนย๑ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย๑ วัดเจดีย๑
ขาว ตามโครงการสอนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย๑ 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยเงินอุดหนุนขององค๑กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2559 และท่ีแก๎ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2563 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น  พ.ศ. 2561 – 2565 หน๎า 132 ล าดับที่ 5 
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
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งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว รวม 12,000 บาท 

  
งบเงินอุดหนุน รวม 12,000 บาท 

   
เงินอุดหนุน รวม 12,000 บาท 

   
เงินอุดหนุนสํวนราชการ       

    
อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอเมืองล าพูน ตามโครงการจัดงานพระนางจาม
เทวี และงานฤดูหนาวจังหวัดล าพูน ประจ าปีงบประมาณ 2565 

จ านวน 12,000 บาท 

      

  -เพ่ือจํายเป็นเงินอุดหนุนท าการปกครองอ าเภอเมืองล าพูน ตามโครงการ
จัดงานพระนางจามเทวี และงานฤดูหนาวจังหวัดล าพูน ประจ าปี
งบประมาณ 2565 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยเงินอุดหนุนขององค๑กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2559 และท่ีแก๎ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2563 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น  พ.ศ. 2561 – 2565 เพ่ิมเติมครั้งที่
4/2654 หน๎า  ล าดับที่  
(ส านักปลัดเทศบาล) 
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 4,063,382 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 1,867,860 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,867,860 บาท 

   
เงินเดือนข๎าราชการ หรือพนักงานสํวนท๎องถิ่น จ านวน 1,669,200 บาท 

      

  -เพ่ือจํายเป็นเงินเดือนข๎าราชการสํวนท๎องถิ่นของ (กองชําง)
จ านวน 5 อัตรา พร๎อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี ค านวณตั้งจํายไว๎
12 เดือน  โดยจํายให๎กับพนักงานสํวนท๎องถิ่น  ดังนี้ 
(1) ผู๎อ านวยการกองชําง                     จ านวน  1  ต าแหนํง 
(2) หัวหน๎าฝุายการโยธา                     จ านวน  1  ต าแหนํง 
(3) หัวหน๎าฝุายแบบแผนฯ                   จ านวน  1  ต าแหนํง 
(4) เจ๎าพนักงานธุรการ                       จ านวน  1  ต าแหนํง 
(5) นายชํางเขียนแบบ                        จ านวน  1  ต าแหนํง 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542  
2) พระราชกฤษฎีกาการจํายเงินเดือน เงนิป ีบ าเหน็จ บ านาญและเงินอ่ืน
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535  
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสํวนท๎องถิ่น
เรื่อง ก าหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสํวนท๎องถิ่น (ฉบับที ่11)
ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560 
4) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดํวนที่สุด ที่ มท0809.3/
ว 2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.
เรื่องมาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจํายเงินเดือนและ
ประโยชน๑ตอบแทนอ่ืน (ฉบับที ่4) และประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.
เรื่องมาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับอัตราคําจ๎างและการให๎ลูกจ๎างขององค๑กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่นได๎รับคําจ๎าง (ฉบับที่ 4)  
5) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดํวนที่สุด ที่ มท0809.3/
ว 13 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 ประกาศ ก.จ.ก.ท.และ ก.อบต.
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับการก าหนดหลักเกณฑ๑การเลื่อนขั้นเงินเดือน
ข๎าราชการและพนักงานสํวนท๎องถิ่น (ฉบับที ่2) พ.ศ.2561 
(กองชําง) 
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เงินเพ่ิมตําง ๆ ของข๎าราชการ หรือพนักงานสํวนท๎องถิ่น จ านวน 660 บาท 

      

  -เพ่ือจํายเป็นคําครองชีพชั่วคราวและเงินเพ่ิมตําง ๆ ของ 
พนักงานเทศบาล  ตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี ตั้งจํายไว๎ 12 เดือน 
(กองชําง) 

      

   
เงินประจ าต าแหนํง จ านวน 78,000 บาท 

      

  - เพ่ือจํายเป็นเงินประจ าต าแหนํงผู๎อ านวยการกองชําง  ในอัตราเดือนละ
3,500  บาท จ านวน 12  เดือน เป็นเงิน  42,000 บาท 
-เพ่ือจํายเป็นเงินประจ าต าแหนํงหัวหน๎าฝุาย   จ านวน 2 อัตรา ในอัตรา
เดือนละ 1,500  บาท จ านวน 12  เดือน เป็นเงิน  36,000 บาท 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศและหนังสือสั่ง
การ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบข๎าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 
2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจ าต าแหนํง พ.ศ. 2538  และท่ี
แก๎ไขถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2544 
4) พระราชกฤษฎีกาการจํายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญและเงินอ่ืน
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
5) ระเบียบกระทรวงการคลังวําด๎วยการเบิกจํายเงินคําตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือนข๎าราชการและลูกจ๎างประจ าสํวนราชการ 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2553 ประกาศลงวันที่ 3 ธันวาคม 2553  
6) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสํวนท๎องถิ่น
เรื่อง ก าหนดมาตรฐานกลางการบริหารบุคคลท๎องถิ่น (ฉบับที ่2) 
(กองชําง) 

      

   
คําตอบแทนพนักงานจ๎าง จ านวน 108,000 บาท 

      

  -เพ่ือจํายเป็นคําตอบแทนและเงินปรับปรุงคําตอบแทน ให๎แกํพนักงานจ๎าง
ทั่วไป จ านวน 1 อัตรา อัตราละ 9,000  บาท โดยค านวณตั้งจํายไว๎
12 เดือน  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจํายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญและเงินอ่ืน
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535  
(กองชําง) 
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เงินเพ่ิมตําง ๆ ของพนักงานจ๎าง จ านวน 12,000 บาท 

      

  -เพ่ือจํายเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวส าหรับพนักงานจ๎าง
ทั่วไป จ านวน 1 อัตรา อัตราละ 1,000 บาท ค านวณตั้งจําย
ไว๎ 12 เดือน เป็นเงิน 12,000  บาท   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจํายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญและเงินอ่ืน
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535  
(กองชําง) 

      

  
งบด าเนินงาน รวม 2,170,532 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 194,400 บาท 

   
คําตอบแทนผู๎ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน๑แกํองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น จ านวน 50,000 บาท 

      

  -เพ่ือจํายเป็นคําตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได๎รับการแตํงตั้งให๎
ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ๎างและการบริหารพัสดุภาครัฐตาม
หลักเกณฑ๑ท่ีก าหนดตามระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนที่สุด ที ่มท 0808.2/ ว 3749   
ลงวันที่ 30 มิถุนายน  2564 เรื่อง ซักซ๎อมแนวทางการจัดท างบประมาณ
รายจํายประจ าปี พ.ศ.2565 ขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
(กองชําง) 

      

   
คําตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 10,000 บาท 

      

  -เพ่ือจํายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให๎กับพนักงาน
เทศบาล ที่ได๎รับอนุมัติให๎ปฏิบัติหน๎าที่นอกเวลาราชการปกติ หรือ
วันหยุดราชการ ตามระเบียบ และหนังสือสั่งการดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการเบิกจํายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2559 
2) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนมากที่ มท 0808.2/
ว 2409ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวํา
ด๎วยการเบิกจํายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค๑กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2559 
(กองชําง) 
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คําเชําบ๎าน จ านวน 59,400 บาท 

      

  -เพ่ือจํายเป็นคําเชําบ๎านของพนักงานเทศบาลตามสิทธิที่จะได๎รับ   
ตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําเชําบ๎าน 
ของข๎าราชการสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2548 และท่ีแก๎ไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 
(กองชําง) 

      

   
เงินชํวยเหลือการศึกษาบุตร       

    
เงินชํวยเหลือการศึกษาบุตรข๎าราชการ/พนักงาน/ลูกจ๎างประจ า จ านวน 75,000 บาท 

      

  -เพ่ือจํายเป็นเงินชํวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลตามสิทธิที่
ควรจะได๎รับ  ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา  ระเบียบ  ดังนี้  
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2523 และ
ที่แก๎ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2554 
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง วําด๎วยการเบิกจํายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตร พ.ศ. 2560 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2541    
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานสํวนท๎องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549   
(กองชําง) 

      

   
ค่าใช้สอย รวม 1,456,132 บาท 

   
รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งบริการ       

    
รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งบริการ จ านวน 1,341,132 บาท 

      

  (1)  คําเย็บหนังสือหรือเข๎าปกหนังสือเพ่ือจํายเป็นคําจ๎างในการเย็บ
หนังสือ หรือเข๎าปกหนังสือหรือเอกสารรูปเลํมอ่ืนใด 
(2)  คําโฆษณาและเผยแพรํเพ่ือจํายเป็นคําจ๎างเหมาท าปูายหรือแผงปิด
ประกาศ การจ๎างท าโปสเตอร๑การบันทึกภาพยนตร๑วีดีโอเทป วีดีทัศน๑คํา
ล๎างอัดขยายรูปถําย การจ๎างโฆษณาและเผยแพรํประชาสัมพันธ๑ ในสื่อ
ประเภทตํางๆ เชํนวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน๑หนังสือพิมพ๑วารสาร แผํน
พับ ปูายประชาสัมพันธ๑ สิ่งพิมพ๑ตํางๆ ฯลฯ 
(3)  คําธรรมเนียมเพ่ือจํายเป็นคําธรรมเนียมรวมทั้งคําธรรมเนียมปูาย
ยานพาหนะ คําธรรมเนียมศาล คําธรรมเนียมที่ดินและคําธรรมเนียมอ่ืนใด
ที่สามารถเบิกจํายได๎ในประเภทรายจํายนี้ 
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(4)  คําใช๎จํายในการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ๑ข๎อมูล ขําวสาร 
เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ๑ข๎อมูล ขําวสารเชํน
วารสาร การจัดท าแผํนพับเอกสารรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีวีดี
ทัศน๑ วีดีโอเทปปูายประชาสัมพันธ๑ สื่อสิ่งพิมพ๑ตํางๆ ฯลฯ 
(5)  คําเชําเครื่องถํายเอกสาร คําถํายเอกสารเพ่ือจํายเป็นคําถํายเอกสารที่
เกี่ยวกับการด าเนินงาน หรือเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ 
(6)  คําจ๎างเหมาบริการเพ่ือจํายเป็นคําจ๎างเหมาบริการให๎ผู๎รับจ๎างเหมาท า
การอยํางหนึ่ง อยํางใดซึ่งมิใชํเป็นการประกอบดัดแปลงตํอเติมเสริมสร๎าง
ครุภัณฑ๑หรือสิ่งกํอสร๎าง ฯลฯ เชํน  คําซํอมแซมถนน คําจ๎างขุดลอกล า
เหมืองสาธารณะ คําจ๎างก าจัดวัชพืชในแหลํงน้ า คําจ๎างเหมาสูบน้ า
คําบริการก าจัดปลวกคําล๎างอัดฉีดรถยนต๑คําจ๎างเหมาหรือของที่ระลึก
ตํางๆ คําจ๎างเหมาดูแลรักษาต๎นไม๎สวนไม๎ประดับสวนหยํอมสนามหญ๎า
หรือที่สาธารณะคําจ๎างเหมาล๎างท าความสะอาดถนนคําจ๎างเหมาจัดเก็บ
ขยะและสิ่งปฏิกูลและคําจ๎างเหมาอ่ืนๆ ฯลฯ  
(7)  คําเชําพื้นที่ส าหรับจัดท าเว็บไซต๑เพ่ือจํายเป็นคําเชําพื้นที่ส าหรับจัดท า
เว็บไซต๑ (Website) เป็นราคาตํอปี 
(8)  คําจดทะเบียนเว็บไซต๑เพ่ือจํายเป็นคําจดทะเบียนเว็บไซต๑ (Website) 
Domain name  เป็นราคาตํอปี คําปรับปรับปรุงเว็บไซต๑ 
(9)  คําเชําทรัพย๑สิน รวมถึงเงินที่ต๎องจํายพร๎อมกับการเชําทรัพย๑สิน
เชํน ที่ดินเพ่ือจํายเป็นคําเชําที่ดินส าหรับด าเนินกิจการในอ านาจหน๎าที่ของ
เทศบาลเป็นราคาตํอปี คําเชํารถยนต๑ คําเชําอาคารสิ่งปลูกสร๎าง ยกเว๎นคํา
เชําบ๎านและคําเชําตู๎ไปรษณีย๑  
(10) คําจัดท าประกันภัยรถราชการของเทศบาลที่มีลักษณะการใช๎งานที่
กํอให๎เกิดความเสี่ยงในการกํอให๎เกิดอุบัติเหตุเพื่อจํายเป็นคําจัดท า
ประกันภัยรถราชการของเทศบาลที่มีลักษณะการใช๎งานที่กํอให๎เกิดความ
เสี่ยงในการกํอให๎เกิดอุบัติเหตุ 
(11) คํารังวัดที่ดิน ที่สาธารณะหรือที่ดินเทศบาล เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จําย
รังวัดที่ดิน ที่สาธารณะหรือที่ดินเทศบาล 
(กองชําง) 
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รายจํายเก่ียวเนื่องกับการปฏบิัตริาชการที่ไมํเข๎าลักษณะรายจํายงบรายจาํยอื่น ๆ       

    
คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จ านวน 10,000 บาท 

      

  -เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ ตามระเบียบที่ทาง
ราชการก าหนด  เชํน  คําเบี้ยเลี้ยง คํายานพาหนะ คําเชําที่พัก 
และคําใช๎จํายอ่ืนๆ ที่จ าเป็นในการเดินทางไปราชการหรือ 
อบรมสัมมนาของ พนักงานเทศบาล พนักงานจ๎าง ฯลฯ 
สังกัดเทศบาลต าบลริมปิง 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จําย 
ในการฝึกอบรม และการเข๎ารับการฝึกอบรมของเจ๎าหน๎าที่ 
ท๎องถิ่น พ.ศ. 2557 และท่ีแก๎ไขเพ่ิมเติม 
(กองชําง) 

      

    
คําลงทะเบียนในการฝึกอบรม จ านวน 10,000 บาท 

      

  -เพ่ือจํายเป็นคําลงทะเบียนในการฝึกอบรม ตามระเบียบที่ทางราชการ
ก าหนด เชํน  ลงทะเบียน และคําใช๎จํายอ่ืนๆ ที่จ าเป็นในการอบรมสัมมนา
ของ พนักงานเทศบาล พนักงานจ๎าง ฯลฯ สังกัดเทศบาลต าบลริมปิง 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จําย 
ในการฝึกอบรม และการเข๎ารับการฝึกอบรมของเจ๎าหน๎าที่ 
ท๎องถิ่น พ.ศ. 2557 และท่ีแก๎ไขเพ่ิมเติม 
(กองชําง) 

      

    
โครงการน้ าสะอาด ผู๎บริโภคปลอดภัย จ านวน 10,000 บาท 

      

  -เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการน้ าสะอาด ผู๎บริโภคปลอดภัย
โดยมีคําใช๎จํายประกอบด๎วย คําอาหารกลางวัน อาหารวํางพร๎อม
เครื่องดื่ม คําตอบแทนวิทยากร ปูายโครงการ คําวัสดุอุปกรณ๑ และ
คําใช๎จํายอื่น ๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวข๎องในการโครงการ ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให๎แกํ
องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายในการฝึกอบรมและการ
เข๎ารับการฝึกอบรมของเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น พ.ศ.2557 และท่ีแก๎ไขเพ่ิมเติม 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  เพ่ิมเติมครั้งที่
3/2563 หน๎าที่ 16 ล าดับที่  2 
(กองชําง) 
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โครงการผังเมืองรวม จ านวน 5,000 บาท 

      

  -เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการผังเมืองรวม  โดยมีคําใช๎จําย
ประกอบด๎วย คําอาหารกลางวัน อาหารวํางพร๎อมเครื่องดื่ม คําตอบแทน
วิทยากร ปูายโครงการ คําวัสดุอุปกรณ๑ และคําใช๎จํายอื่น ๆ ที่จ าเป็นและ
เกี่ยวข๎องในการโครงการ ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให๎แกํ
องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายในการฝึกอบรมและการ
เข๎ารับการฝึกอบรมของเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น พ.ศ.2557 และท่ีแก๎ไขเพ่ิมเติม 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565หน๎าที ่126 ล าดับที่  1 
(กองชําง) 

      

   
คําบ ารุงรักษาและซํอมแซม จ านวน 80,000 บาท 

      

  - เพ่ือจํายเป็นคําซํอมแซมบ ารุงรักษาทรัพย๑สินเพื่อให๎สามารถใช๎งานได๎
ตามปกติ 
(กองชําง) 

      

   
ค่าวัสดุ รวม 420,000 บาท 

   
วัสดุส านักงาน จ านวน 20,000 บาท 

      

  -เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุส านักงาน  รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ
โดยสภาพไมํคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช๎งานไมํยืนนาน
สิ้นเปลืองหมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น และให๎
หมายความรวมถึงรายจํายดังตํอไปนี้ 
1. รายจํายเพื่อประกอบขึ้นใหมํ ดัดแปลง ตํอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ   
2. รายจํายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช๎ในการซํอมแซมบ ารุงรักษาทรัพย๑สินให๎
สามารถใช๎งานได๎ตามปกติ    
3. รวมถึงรายจํายที่ต๎องช าระพร๎อมกับคําวัสดุ เชํน  คําขนสํง  คําภาษี   
คําประกันภัย  คําติดตั้ง  เป็นต๎น 
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุส านักงานแบํงการพิจารณาออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได๎แกํ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตํ
ตามปกติมีอายุการใช๎งานไมํยืนนาน หรือเมื่อน าไปใช๎งานแล๎วเกิดความ
ช ารุดเสียหาย ไมํสามารถซํอมแซมให๎ใช๎งานได๎ดังเดิมหรือซํอมแซมแล๎วไมํ
คุ๎มคํา ดังนี้  หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก
ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม๎บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก๎าอ้ีพลาสติก ตรายาง 

      



242 

 

ที่ถูพ้ืน ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บ
กระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ๑ แผงปิด
ประกาศ แผํนปูายชื่อส านักงาน หรือหนํวยงาน หรือแผํนปูายตํางๆ  ที่ใช๎
ในส านักงาน มูํลี่ มํานปรับแสง (ตํอผื่น) พรม (ตํอผืน) นาฬิกาตั้งหรือ
แขวน พระพุทธรูป พระบรมรูปจ าลอง กระเป๋า ตาชั่งขนาดเล็ก ผ๎าใบ
ติดตั้งในส านักงาน ผ๎าใบเต็นฑ๑ขนาดใหญํ ต๎ูยาสามัญประจ าบ๎าน แผง
กัน้ห๎องแบบรื้อถอนได๎ (Partition) ฯลฯ  
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  ได๎แกํ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช๎แล๎ว
ยํอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
ไมํคงสภาพเดิม ดังนี้ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ ายาลบค าผิด
เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ าหมึก 
ปริ้นท๑ เทป พี ว ีซี แบบใส  น้ ายาลบกระดาษไข ไม๎บรรทัด คลิป ตัวเย็บ
กระดาษ เข็มหมุด กระดาษคาร๑บอน กระดาษไข แฟูม สมุดบัญชี สมุด
ประวัติข๎าราชการ แบบพิมพ๑ ผ๎าส าลี ธงชาติ สิ่งพิมพ๑ที่ได๎จากการซื้อ ของ
ใช๎ในการบรรจุหีบหํอ น้ ามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ าดื่มส าหรับบริการประชาชนใน
ส านักงาน พวงมาลา พวงมาลัย กรวยดอกไม๎ ฯลฯ      
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเบิกคําใช๎จํายในการบริหารงาน
ขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ –
รายจําย งบประมาณรายจํายประจ าปีขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
(กองชําง) 

        

 
      

   
วัสดุไฟฟูาและวิทยุ จ านวน 170,000 บาท 

      

  -เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุไฟฟูาและวิทยุ  รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมํคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช๎งานไมํยืนนาน
สิ้นเปลืองหมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น และให๎
หมายความรวมถึงรายจํายดังตํอไปนี้ 
1. รายจํายเพื่อประกอบขึ้นใหมํ ดัดแปลง ตํอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ   
2. รายจํายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช๎ในการซํอมแซมบ ารุงรักษาทรัพย๑สินให๎
สามารถใช๎งานได๎ตามปกติ    
3. รวมถึงรายจํายที่ต๎องช าระพร๎อมกับคําวัสดุ เชํน  คําขนสํง  คําภาษี   
คําประกันภัย  คําติดตั้ง  เป็นต๎น 

      



243 

 

- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุไฟฟูาและวิทยุ แบํงการพิจารณา
ออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได๎แกํ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตํ
ตามปกติมีอายุการใช๎งานไมํยืนนาน หรือเมื่อน าไปใช๎งานแล๎วเกิดความ
ช ารุดเสียหาย ไมํสามารถซํอมแซมให๎ใช๎งานได๎ดังเดิมหรือซํอมแซมแล๎วไมํ
คุ๎มคํา ดังนี้  ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแร๎งไฟฟูา เครื่องวัด
กระแสไฟฟูา เครื่องวัดแรงดันไฟฟูา มาตรส าหรับตรวจวงจรไฟฟูา เครื่อง
ประจุไฟ โคมไฟ โทรโขํง ไม๎ชักฟิวส๑ ไมค๑ลอยพร๎อมเครื่องสํง
สัญญาณ ฯลฯ  
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได๎แกํ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช๎แล๎ว
ยํอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
ไมํคงสภาพเดิม ดังนี้  ฟิวส๑ เทปพันสายไฟฟูา สายไฟฟูา หลอดไฟฟูา
หลอดไฟ เข็มขัดรัดสายไฟฟูา ปลั๊กไฟฟูา สวิตซ๑ไฟฟูา หลอดวิทยุทรานซิต
เตอร๑และชิ้นสํวนวิทยุ ลูกถ๎วยสายอากาศ รีซีสเตอร๑ มูฟวิ่งคอยส๑คอมเดน
เซอร๑ ขาหลอดฟลูออเรสเซนต๑ เบรกเกอร๑ สายอากาศหรือเสาอากาศ
ส าหรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน๑ จานรับสัญญาณดาวเทียม แบตเตอรี่โซลํา
เซลล๑ กลํองรับสัญญาณ ฯลฯ      
ค. ประเภทอุปกรณ๑ประกอบและอะไหลํ ได๎แกํ สิ่งของที่เป็นอุปกรณ๑
ประกอบหรืออะไหลํส าหรับการซํอมแซมบ ารุงรักษาทรัพย๑สินให๎คืนสภาพ
ดังเดิมท่ีมีลักษณะเป็นการซํอมบ ารุงปกติหรือคําซํอมกลาง รวมถึงรายจําย
ดังตํอไปนี้ ดอกล าโพง ฮอร๑นล าโพง  แผงวงจร ผังแสดงวงจรตํางๆ แผง
บังคับทางไฟ ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเบิกคําใช๎จํายในการบริหารงาน
ขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ –
รายจําย งบประมาณรายจํายประจ าปีขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
(กองชําง) 
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วัสดุกํอสร๎าง จ านวน 150,000 บาท 

      

  -เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุกํอสร๎าง  รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ
โดยสภาพไมํคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช๎งานไมํยืนนาน
สิ้นเปลืองหมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น และให๎
หมายความรวมถึงรายจํายดังตํอไปนี้ 
1. รายจํายเพื่อประกอบขึ้นใหมํ ดัดแปลง ตํอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ   
2. รายจํายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช๎ในการซํอมแซมบ ารุงรักษาทรัพย๑สินให๎
สามารถใช๎งานได๎ตามปกติ    
3. รวมถึงรายจํายที่ต๎องช าระพร๎อมกับคําวัสดุ เชํน  คําขนสํง  คําภาษี  คํา
ประกันภัย  คําติดตั้ง  เป็นต๎น 
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุกํอสร๎างแบํงการพิจารณาออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได๎แกํ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตํ
ตามปกติมีอายุการใช๎งานไมํยืนนาน หรือเมื่อน าไปใช๎งานแล๎วเกิดความ
ช ารุดเสียหาย ไมํสามารถซํอมแซมให๎ใช๎งานได๎ดังเดิมหรือซํอมแซมแล๎วไมํ
คุ๎มคํา ดังนี้ ไม๎ตํางๆ ค๎อน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน กบไสไม๎
เทปวัดระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก เชํน ตลับเมตร ลูกดิ่ง สวําน โถส๎วม อําง
ล๎างมือ ราวพาดผ๎า หน๎ากากใสํเชื่อมเหล็ก เครื่องยิงตะปู นั่งร๎าน  ฯลฯ  
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได๎แกํ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช๎แล๎ว
ยํอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
ไมํคงสภาพเดิม ดังนี้ น้ ามันทาไม๎ ทินเนอร๑ ส ีปูนซีเมนต๑ ทราย ยางมะตอย 
อิฐหรือซีเมนต๑บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู เหล็กเส๎น แปรงทาสี ปูน
ขาว      
ค. ประเภทอุปกรณ๑ประกอบและอะไหลํ ได๎แกํ สิ่งของที่เป็นอุปกรณ๑
ประกอบหรืออะไหลํส าหรับการซํอมแซมบ ารุงรักษาทรัพย๑สินให๎คืนสภาพ
ดังเดิมท่ีมีลักษณะเป็นการซํอมบ ารุงปกติหรือคําซํอมกลาง รวมถึงรายจําย
ดังตํอไปนี้  ทํอน้ าและอุปกรณ๑ประปา ทํอตํางๆ ทํอน้ าบาดาล ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเบิกคําใช๎จํายในการบริหารงาน
ขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ –
รายจําย งบประมาณรายจํายประจ าปีขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
(กองชําง) 
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วัสดุยานพาหนะและขนสํง จ านวน 10,000 บาท 

      

  -เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุยานพาหนะและขนสํง  รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพไมํคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช๎งานไมํยืน
นาน  สิ้นเปลืองหมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น และให๎
หมายความรวมถึงรายจํายดังตํอไปนี้ 
1. รายจํายเพื่อประกอบขึ้นใหมํ ดัดแปลง ตํอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ   
2. รายจํายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช๎ในการซํอมแซมบ ารุงรักษาทรัพย๑สินให๎
สามารถใช๎งานได๎ตามปกติ    
3. รวมถึงรายจํายที่ต๎องช าระพร๎อมกับคําวัสดุ เชํน  คําขนสํง  คําภาษี  คํา
ประกันภัย  คําติดตั้ง  เป็นต๎น 
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุยานพาหนะและขนสํงแบํงการพิจารณา
ออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได๎แกํ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตํ
ตามปกติมีอายุการใช๎งานไมํยืนนาน หรือเมื่อน าไปใช๎งานแล๎วเกิดความ
ช ารุดเสียหาย ไมํสามารถซํอมแซมให๎ใช๎งานได๎ดังเดิมหรือซํอมแซมแล๎วไมํ
คุ๎มคํา ดังนี้  ไขขวง  ประแจ แมํแรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีมล็อค
ล็อคเกียร๑ ล็อคคลัตซ๑  ล็อคพวงมาลัย ฯลฯ  
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได๎แกํ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช๎แล๎ว
ยํอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
ไมํคงสภาพเดิม ดังนี้  ยางรถยนต๑ น้ ามันเบรก น๏อตและสกรู สายไมล๑
เพลา ฟิล๑มกรองแสง น้ ากลั่น ฯลฯ      
ค. ประเภทอุปกรณ๑ประกอบและอะไหลํ ได๎แกํ สิ่งของที่เป็นอุปกรณ๑
ประกอบหรืออะไหลํส าหรับการซํอมแซมบ ารุงรักษาทรัพย๑สินให๎คืนสภาพ
ดังเดิมท่ีมีลักษณะเป็นการซํอมบ ารุงปกติหรือคําซํอมกลาง รวมถึงรายจําย
ดังตํอไปนี้ เบาะรถยนต๑ เครื่องยนต๑ (อะไหลํ) ชุดเกียร๑รถยนต๑ เบรก ครัช
พวงมาลัย สายพานใบพัด หม๎อน้ า หัวเทียน แบตเตอรี่ จานจําย ล๎อ  
ถังน้ ามัน ไฟหน๎า ไฟเบรค อานจักรยาน ตลับลูกปืน กระจกมองข๎าง
รถยนต๑ กันชนรถยนต๑ เข็มขัดนิรภัย สายไฮโดรลิค ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเบิกคําใช๎จํายในการบริหารงาน
ขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ –
รายจําย งบประมาณรายจํายประจ าปีขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
(กองชําง) 
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลํอลื่น จ านวน 50,000 บาท 

      

  -เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุเชื้อเพลิงและหลํอลื่น รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งสิ่งของที่
มีลักษณะโดยสภาพไมํคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช๎งานไมํยืน
นาน สิ้นเปลืองหมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น และให๎
หมายความรวมถึงรายจํายดังตํอไปนี้ 
1. รายจํายเพื่อประกอบขึ้นใหมํ ดัดแปลง ตํอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ   
2. รายจํายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช๎ในการซํอมแซมบ ารุงรักษาทรัพย๑สินให๎
สามารถใช๎งานได๎ตามปกติ    
3. รวมถึงรายจํายที่ต๎องช าระพร๎อมกับคําวัสดุ เชํน  คําขนสํง  คําภาษี  คํา
ประกันภัย  คําติดตั้ง  เป็นต๎น 
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุเชื้อเพลิงและหลํอลื่นแบํงการพิจารณา
ออกเป็น 1 ประเภท ดังนี้ 
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได๎แกํ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช๎แล๎ว
ยํอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
ไมํคงสภาพเดิมดังนี้ แก๏สหุงต๎ม น้ ามันเชื้อเพลิง น้ ามันดีเซลน้ ามันก๏าด
น้ ามันเบนซิน น้ ามันเตา น้ ามันจารบี น้ ามันเครื่อง ถําน ก๏าซ น้ ามันเกียร๑
น้ ามันหลํอลื่น ฯลฯ   
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเบิกคําใช๎จํายในการบริหารงาน
ขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ –
 รายจําย งบประมาณรายจํายประจ าปีขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
(กองชําง) 

      

   
วัสดุคอมพิวเตอร๑ จ านวน 20,000 บาท 

      

  -เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุคอมพิวเตอร๑  รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมํคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช๎งานไมํยืน
นาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรอืเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น และให๎
หมายความรวมถึงรายจํายดังตํอไปนี้ 
1. รายจํายเพื่อประกอบขึ้นใหมํ ดัดแปลง ตํอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ 
2. รายจํายเพื่อจัดหาโปแกรมคอมพิวเตอร๑ที่มีราคาตํอหนํวย หรือตํอชุดไมํ
เกิน 20,000 บาท   
3. รายจํายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช๎ในการซํอมแซมบ ารุงรักษาทรัพย๑สินให๎
สามารถใช๎งานได๎ตามปกติ    
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4. รวมถึงรายจํายที่ต๎องช าระพร๎อมกับคําวัสดุ เชํน  คําขนสํง  คําภาษี  คํา
ประกันภัย  คําติดตั้ง  เป็นต๎น 
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุคอมพิวเตอร๑แบํงการพิจารณา
ออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได๎แกํ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตํ
ตามปกติมีอายุการใช๎งานไมํยืนนาน หรือเมื่อน าไปใช๎งานแล๎วเกิดความ
ช ารุดเสียหาย ไมํสามารถซํอมแซมให๎ใช๎งานได๎ดังเดิมหรือซํอมแซมแล๎วไมํ
คุ๎มคํา ดังนี้  แผํนหรือจานบันทึกข๎อมูล ฯลฯ  
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได๎แกํ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช๎แล๎ว
ยํอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
ไมํคงสภาพเดิม ดังนี้  อุปกรณ๑บันทึก
ข๎อมูล (Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc,  
Digital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึกข๎อมูล (ReelMagnetic 
Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัวพิมพ๑หรือแถบพิมพ๑ส าหรับ
เครื่องพิมพ๑คอมพิวเตอร๑ ตลับผงหมึกส าหรับเครื่องพิมพ๑แบบเลเซอร๑
กระดาษตํอเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ   
ค. ประเภทอุปกรณ๑ประกอบและอะไหลํ ได๎แกํ สิ่งของที่เป็นอุปกรณ๑
ประกอบหรืออะไหลํส าหรับการซํอมแซมบ ารุงรักษาทรัพย๑สินให๎คืนสภาพ
ดังเดิมท่ีมีลักษณะเป็นการซํอมบ ารุงปกติหรือคําซํอมกลาง รวมถึงรายจําย
ดังตํอไปนี้ หนํวยประมวลผล ฮาร๑ดดิสก๑ไดร๑ฟ ซีดีรอมไดร๑ฟ แผํนกรอง
แสง แผงแปูนอักขระหรือแปูนพิมพ๑ (Key board)เมนบอร๑ด 
(Main Board) เมมโมรี่ชิป (MeMory Chip) เชํน Ram คัตซีทฟิด
เตอร๑ (Cut Sheet Feeder) เมาส๑ (Mouse) พรินเตอร๑สวิตชิ่งบ๏
อกซ๑ (Printer Switching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) แผํนวงจร
อิเล็กทรอนิกส๑ (Card) Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card,  
Sound Card) เป็นต๎น เครื่องอํานและบันทึกข๎อมูลแบบตํางๆ เชํน แบบดิ
สเกตต๑ (Diskette) แบบฮาร๑ดดิสต๑ (Hard Disk) แบบซีดีรอม
(CD ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นต๎น เราเตอร๑ (Router) ฯลฯ    
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเบิกคําใช๎จํายในการบริหารงาน
ขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ –
รายจําย งบประมาณรายจํายประจ าปีขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
(กองชําง) 



248 

 

   
ค่าสาธารณูปโภค รวม 100,000 บาท 

   
คําไฟฟูา จ านวน 100,000 บาท 

      

  - เพ่ือจํายเป็นคําไฟฟูาในส านักงาน/ในที่สาธารณะ ของเทศบาลต าบล
ริมปิง 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเบิกคําใช๎จํายในการบริหารงาน
ขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ –
รายจําย งบประมาณรายจํายประจ าปีขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
3) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด ที่ มท 0810.8/
ว 2217 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560 
4) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 1846 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560 เรื่อง  แนวทางการแก๎ไขปัญหาคํา
สาธารณูปโภคค๎างช าระ 
5) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด ที่ มท 0810.7/
ว 1529 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2560 
(กองชําง) 
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งบลงทุน รวม 24,990 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ ์ รวม 24,990 บาท 

   
ครุภัณฑ๑คอมพิวเตอร๑หรืออิเล็กทรอนิกส๑       

    
เครื่องพิมพ๑ระบบแท็งค๑หมึก ขนาด A3 จ านวน 24,990 บาท 

      

  -เพ่ือเป็นคําจัดซื้อ เครื่องพิมพ๑ระบบแท็งค๑หมึก
ขนาด A3  จ านวน 1 เครื่อง 
-จัดหาโดยสืบราคาจากท๎องตลาด เนื่องจากไมํมีตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ๑ กองมาตรฐานงบประมาณ 1  ส านักงาน
ประมาณ รายละเอียด ดังนี้ 
 1.  มัลติฟังก๑ชั่นอิงค๑เจ็ท 6 in 1 (Print/ Fax/ Copy/ Scan/ PC Fax/   
     Direct Print) 
 2.  พิมพ๑สี : 27, ขาวด า : 35 แผํนตํอนาที (Fast Mode) 20/22 แผํนตํอ
นาท ีขนาด A4 
 3.  ความละเอียด : 1,200 x 4,800 dpi 
 4.  สามารถพิมพ๑ 2 หน๎าอัตโนมัติได๎ถึงขนาด A3 
 5.  ถํายเอกสารสี/ขาวด า 11 / 15 ipm (ISO) ส าเนา 2 หน๎าได๎ถึง
ขนาด A3 (manual) 
 6.  สแกนความละเอียดสูงสุด 19,200 x 19,200 dpi 
 7.  รองรับ Direct Print (USB Flash Memory JPEG) 
 8.  จอ LCD สี ขนาด 2.7 นิ้ว แบบ Touch Panel 
 9.  ถาดกระดาษมาตรฐานได๎ 250 แผํน ถึงขนาด A3 
10.  ชํองใสํกระดาษด๎านหลัง (Mulit-Purpose Tray) 100 แผํน ใสํได๎ถึง
ขนาด A3 
11.  ถาดปูอนกระดาษอัตโนมัติ สามารถใสํได๎ 50 แผํน 
12.  รองรับ WIFI Direct Print, Mobile Print, Brother IPrint&Scan, A
irPrint, Mopria, Google  Cloud Print  
13.  หนํวยความจ า 128 MB 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนที่สุด ที ่มท 0810.3/ว 2931  
ลงวันที่ 15 พฤษภาคม  2562 
(กองชําง) 
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งานก่อสร้าง รวม 3,602,480 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 369,480 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 369,480 บาท 

   
เงินเดือนข๎าราชการ หรือพนักงานสํวนท๎องถิ่น จ านวน 369,480 บาท 

      

  -เพ่ือจํายเป็นเงินเดือนข๎าราชการสํวนท๎องถิ่นของ (กองชําง)
จ านวน 1 อัตรา พร๎อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี ค านวณตั้งจํายไว๎
12 เดือน  โดยจํายให๎กับพนักงานสํวนท๎องถิ่น  ดังนี้ 
(1) นายชํางโยธา                     จ านวน  1  ต าแหนํง 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542  
2) พระราชกฤษฎีกาการจํายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญและเงินอ่ืน
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535  
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสํวน
ท๎องถิ่น เรื่อง ก าหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสํวน
ท๎องถิ่น  (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560 
4) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดํวนที่สุด ที่ มท0809.3/
ว 2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.
เรื่องมาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจํายเงินเดือนและ
ประโยชน๑ตอบแทนอ่ืน (ฉบับที ่4) และประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.
เรื่องมาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับอัตราคําจ๎างและการให๎ลูกจ๎างขององค๑กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่นได๎รับคําจ๎าง (ฉบับที่ 4)  
5) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดํวนที่สุด ที่ มท0809.3/
ว 13 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 ประกาศ ก.จ.ก.ท.และ ก.อบต.
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับการก าหนดหลักเกณฑ๑การเลื่อนขั้นเงินเดือน
ข๎าราชการและพนักงานสํวนท๎องถิ่น (ฉบับที ่2) พ.ศ.2561 
(กองชําง) 
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งบลงทุน รวม 3,233,000 บาท 

   
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 3,233,000 บาท 

   
คําตํอเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร๎างตําง ๆ       

    
01) โครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค๑ หมูํที่ 3 บ๎านฮํองแล๎ง ต าบลริมปิง 
อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน 

จ านวน 250,000 บาท 

      

  -เพ่ือจํายเป็นคําปรับปรุงอาคารเอนกประสงค๑ หมูํที่ 3 บ๎านฮํองแล๎ง ต าบล
ริมปิง อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน ขนาด
กว๎าง 5.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร พ้ืนที่รวม 100 ตารางเมตร ตามแบบ
แปลนของเทศบาลต าบลริมปิง  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให๎แกํ
องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  หน๎า 73 ล าดับที่ 1  
(กองชําง) 

      

   
คํากํอสร๎างสิ่งสาธารณูปการ       

    

01) โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เลียบล า
เหมืองชลประทาน (ตํอเนื่องของเดิม) หมูํที่ 1 บ๎านปุาแก ต าบลริมปิง อ าเภอ
เมือง จังหวัดล าพูน 

จ านวน 200,000 บาท 

      

  -เพ่ือจํายเป็นคําปรับปรุงถนนหินคลุกเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เลียบ
ล าเหมืองชลประทาน (ตํอเนื่องของเดิม) หมูํที่ 1 บ๎านปุาแก ต าบลริมปิง
อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน ขนาดกว๎าง  3.00  เมตร  ยาว  121.00 เมตร
หนา  0.15  เมตร หรือมีพ้ืนที่เทคอนกรีตไมํน๎อยกวํา 363 ตารางเมตร 
ตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลริมปิง  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให๎แกํ
องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  หน๎า 73 ล าดับที่ 3 
(กองชําง) 
 
 
 
 

      



252 

 

    

02) โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบล า
เหมืองชลประทาน (ตํอเนื่องของเดิม) ซอย 2 หมูํที่ 2 บ๎านบ๎านรํองกาศ 
ต าบลริมปิง อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน 

จ านวน 200,000 บาท 

      

  -เพ่ือจํายเป็นคําปรับปรุงถนนหินคลุก เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบ
ล าเหมืองชลประทาน (ตํอเนื่องของเดิม) ซอย 2 หมูํที ่2 บ๎านรํองกาศ
ต าบลริมปิง อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน ขนาดกว๎าง 3.00 เมตร
ยาว 121.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่เทคอนกรีตไมํน๎อยกวํา
363.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลริมปิง  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให๎แกํ
องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2542 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น พ.ศ.2561–2565 หน๎า 73 ล าดับที่ 3 
(กองชําง) 

      

    

03) โครงการวางทํอระบายน้ าพร๎อมบํอพัก เลียบถนนสาธารณะซอย
โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบลริมปิงจากหน๎าบ๎านนายทรงเดช นันตะวัน
นา ถึง ล าเหมืองเสียน้ า หมูํที่ 4 บ๎านศรีบังวัน ต าบลริมปิง อ าเภอเมือง  
จังหวัดล าพูน 

จ านวน 240,000 บาท 

      

  -เพ่ือจํายเป็นคําวางทํอระบายน้ าพร๎อมบํอพัก เลียบถนนสาธารณะซอย
โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบลริมปิง จากหน๎าบ๎านนายทรงเดช นัน
ตะวันนา ถึง ล าเหมืองเสียน้ า หมูํที่ 4 บ๎านศรีบังวัน ต าบลริมปิง อ าเภอ
เมือง จังหวัดล าพูน ขนาดเส๎นผํานศูนย๑กลาง 0.40 เมตร พร๎อมบํอพัก
ความยาวรวม 134.00 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลริมปิง  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให๎แกํ
องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2542 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น พ.ศ.2561–2565 หน๎า 75 ล าดับที่ 10 
(กองชําง) 
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04) โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท๑ติกคอนกรีต ถนนสาธารณะซอย 6 
หมูํที่  4  บ๎านศรีบังวัน ต าบลริมปิง อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน 

จ านวน 100,000 บาท 

      

  -เพ่ือจํายเป็นคําปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท๑ติกคอนกรีต ถนนสาธารณะ
ซอย 6 หมูํที่ 4 บ๎านศรีบังวัน ต าบลริมปิง อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน 
ขนาดกว๎าง 3.50 เมตร ยาว 82.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพ้ืนที่ปู
แอสฟัลท๑ติกคอนกรีตไมํน๎อยกวํา 287.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนของ
เทศบาลต าบลริมปิง 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให๎แกํ
องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2542 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น พ.ศ.2561–2565 เพ่ิมเติมครั้ง
ที ่4/2564 หน๎า 1 ล าดับที่ 1 
(กองชําง) 

      

    

05) โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยปั้นพระ
เชื่อมถนนแมํแกบก๎อง หมูํที่ 5 บ๎านเจดีย๑ขาว ต าบลริมปิง อ าเภอเมือง 
จังหวัดล าพูน 

จ านวน 100,000 บาท 

      

  -เพ่ือจํายเป็นคําปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยปั้น
พระเชื่อมถนนแมํแกบก๎อง หมูํที่ 5 บ๎านเจดีย๑ขาว ต าบลริมปิง อ าเภอ
เมือง จังหวัดล าพูน ขนาดกว๎าง 3.50 เมตร ยาว 52.00 เมตร
หนา 0.15  เมตร หรือมีพ้ืนที่เทคอนกรีตไมํน๎อยกวํา 182.00 ตารางเมตร
ตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลริมปิง  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให๎แกํ
องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2542 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น พ.ศ.2561–2565 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่
3/2563 หน๎า 6 ล าดับที่ 11 
(กองชําง) 
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06) โครงการกํอสร๎างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู ถนน
สาธารณะ ซอย 4 (ตํอเนื่องของเดิม) หมูํที่ 5 บ๎านเจดีย๑ขาว  ต าบลริมปิง  
อ าเภอเมือง  จังหวัดล าพูน 

จ านวน 150,000 บาท 

      

  -เพ่ือจํายเป็นคํากํอสร๎างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู ถนน
สาธารณะ ซอย 4 (ตํอเนื่องของเดิม) หมูํที่ 5 บ๎านเจดีย๑ขาว ต าบลริมปิง
อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน ขนาดกว๎าง 1.20 เมตร ยาว 22.00 เมตร
ลึก 1.40 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลริมปิง  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให๎แกํ
องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2542 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น พ.ศ.2561–2565 หน๎า 81 ล าดับที่ 42 
(กองชําง) 

      

    

07) โครงการกํอสร๎างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก หน๎าบ๎านนายบุญชํวย 
ค าชั่ง (ตํอเนื่องของเดิม) หมูํที่  5  บ๎านเจดีย๑ขาว  ต าบลริมปิง  อ าเภอเมือง  
จังหวัดล าพูน 

จ านวน 115,000 บาท 

      

  - เพ่ือจํายเป็นคํากํอสร๎างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก หน๎าบ๎านนาย
บุญชํวย ค าชั่ง (ตํอเนื่องของเดิม) หมูํที ่5 บ๎านเจดีย๑ขาว ต าบลริมปิง
อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน รางระบายน้ าขนาดกว๎าง 0.30 เมตร
ยาว 48.00 เมตร ลึก 0.40 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลริมปิง  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให๎แกํ
องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2542 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น พ.ศ.2561–2565 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่
3/2564 หน๎า 6 ล าดับที่ 10 
(กองชําง) 
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08) โครงการกํอสร๎างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 8 จากหน๎าบ๎าน
นายจิต ค ามา ถึง ล าเหมืองสาธารณะ หมูํที่  6  บ๎านสันริมปิง  ต าบลริมปิง  
อ าเภอเมือง  จังหวัดล าพูน 

จ านวน 160,000 บาท 

      

  -เพ่ือจํายเป็นคํากํอสร๎างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 8 จากหน๎า
บ๎านนายจิต ค ามา ถึง ล าเหมืองสาธารณะ หมูํที่ 6 บ๎านสันริมปิง ต าบล
ริมปิง อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน รางระบายน้ าขนาดกว๎าง  0.30  เมตร
ยาว 64.00 เมตร  ลึก  0.40-0.50  เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาล
ต าบลริมปิง 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให๎แกํ
องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  เพ่ิมเติมครั้ง
ที ่4/2564 หน๎า 1 ล าดับที่ 2 
(กองชําง) 

      

    
09) โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท๑ติกคอนกรีต ซอย 1 หมูํที่ 6 บ๎านสัน
ริมปิง  ต าบลริมปิง  อ าเภอเมือง  จังหวัดล าพูน 

จ านวน 106,000 บาท 

      

  -เพ่ือจํายเป็นคําปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท๑ติกคอนกรีต ซอย 1 หมูํที่
6 บ๎านสันริมปิง ต าบลริมปิง อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน ขนาดกว๎าง
4.00 เมตร ยาว  74.00  เมตร  หนา  0.05  เมตร หรือมีพ้ืนที่ปูแอสฟัลท๑
ติกคอนกรีตไมํน๎อยกวํา  296.00  ตารางเมตร ตามแบบแปลนของ
เทศบาลต าบลริมปิง 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให๎แกํ
องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  เพ่ิมเติมครั้งที่
3/2563  หน๎า 7 ล าดับที่ 13 
(กองชําง) 
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10) โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท๑ติกคอนกรีต ซอย  3 หมูํที่ 6  บ๎าน
สันริมปิง  ต าบลริมปิง  อ าเภอเมือง  จังหวัดล าพูน 

จ านวน 374,000 บาท 

      

  -เพ่ือจํายเป็นคําปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท๑ติกคอนกรีต ซอย 3 หมูํที่
6 บ๎านสันริมปิง ต าบลริมปิง อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน ขนาดกว๎าง
4.00 เมตร ยาว 256.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพ้ืนที่ปูแอสฟัลท๑ติ
กคอนกรีตไมํน๎อยกวํา 1,024.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนของเทศบาล
ต าบลริมปิง 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให๎แกํ
องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2542 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น พ.ศ.2561–2565 เพ่ิมเติมครั้งที่
3/2563 หน๎า 7 ล าดับที่ 15 
(กองชําง) 

      

    
11) โครงการเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายหลัก บริเวณปาก
ทางเข๎าหมูํบ๎าน หมูํที ่7 บ๎านหนองผ า ต าบลริมปิง อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน 

จ านวน 90,000 บาท 

      

  -เพ่ือจํายเป็นคําเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายหลัก บริเวณ
ปากทางเข๎าหมูํบ๎าน หมูํที่ 7 บ๎านหนองผ า ต าบลริมปิง อ าเภอเมือง 
จังหวัดล าพูน ขนาดความกว๎าง 4.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร ขนาดพ้ืนที่เทคอนกรีตไมํน๎อยกวํา 120.00 ตารางเมตร
และบริเวณหูช๎างทางเข๎าพ้ืนที่เทคอนกรีตไมํน๎อยกวํา 22.00 ตารางเมตร
ตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลริมปิง 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให๎แกํ
องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2542 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น พ.ศ.2561–2565 เพ่ิมเติมครั้งที่
4/2564 หน๎า 2 ล าดับที่ 3 
(กองชําง) 
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12) โครงการติดตั้งราวกันตกถนนสาธารณะเลียบล าเหมืองปูุโอ๏ด หมูํที่ 7 
บ๎านหนองผ า ต าบลริมปิง  อ าเภอเมือง  จังหวัดล าพูน 

จ านวน 210,000 บาท 

      

  -เพ่ือจํายเป็นคําติดตั้งราวกันตกถนนสาธารณะเลียบล าเหมืองปูุโอ๏ด หมูํที่
7 บ๎านหนองผ า ต าบลริมปิง อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน ความยาว
84.00 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลริมปิง 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให๎แกํ
องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2542 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น พ.ศ.2561–2565 เพ่ิมเติมครั้งที่
4/2564 หน๎า 2 ล าดับที่ 4 
(กองชําง) 

      

    

13) โครงการขยายถนนสายหลักโดยการเทคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ๎าน 
นายณรงค๑  อินต๏ะพิงค๑ ถึงบ๎านนายเย็น  อ๎ายพิงค๑ หมูํที่ 8 บ๎านปุายาง  
ต าบลริมปิง อ าเภอเมือง  จังหวัดล าพูน 

จ านวน 206,000 บาท 

      

  -เพ่ือจํายเป็นคําขยายถนนสายหลักโดยการเทคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ๎าน
นายณรงค๑ อินต๏ะพิงค๑ ถึงบ๎านนายเย็น อ๎ายพิงค๑ หมูํที ่8 บ๎านปุายาง 
ต าบลริมปิง อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน ขนาดกว๎างเฉลี่ย 1.00 เมตร
ยาว 390.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่เทคอนกรีตไมํน๎อย
กวํา 390.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลริมปิง 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให๎แกํ
องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2542 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น พ.ศ.2561–2565 เพ่ิมเติมครั้งที่
4/2564 หน๎า 2 ล าดับที่ 5 
(กองชําง) 
 
 
 
 
 
 
 

      



258 

 

    
14) โครงการวางทํอระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ล าเหมืองสาธารณะปาก
ทางซอย 1 หมูํที่  8 บ๎านปุายาง  ต าบลริมปิง  อ าเภอเมือง  จังหวัดล าพูน 

จ านวน 94,000 บาท 

      

  -เพ่ือจํายเป็นคําวางทํอระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ล าเหมืองสาธารณะ
ปากทางซอย 1 หมูํที่ 8 บ๎านปุายาง ต าบลริมปิง อ าเภอเมือง จังหวัด
ล าพูน ขนาดเส๎นผํานศูนย๑กลาง 0.80 เมตร พร๎อมบํอพักความยาว
รวม 26.00   เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลริมปิง 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให๎แกํ
องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2542 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น พ.ศ.2561–2565 เพ่ิมเติมครั้งที่
4/2564 หน๎า 3 ล าดับที่ 6 
(กองชําง) 

      

    

15) โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสาธารณะ
ซอยสวนสัมพันธ๑ (ตํอเนื่องของเดิม) หมูํที่ 9 บ๎านสบปะ ต าบลริมปิง อ าเภอ
เมือง จังหวัดล าพูน 

จ านวน 100,000 บาท 

      

  -เพ่ือจํายเป็นคําปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนน
สาธารณะซอยสวนสัมพันธ๑ (ตํอเนื่องของเดิม) หมูํที่ 9 บ๎านสบปะ ต าบล
ริมปิง อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน ขนาดกว๎าง 3.00 เมตร
ยาว 61.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่เทคอนกรีตไมํน๎อยกวํา
183.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลริมปิง  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให๎แกํ
องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2542 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น พ.ศ.2561–2565 หน๎า 91 ล าดับที่ 91 
(กองชําง) 
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16) โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน
สาธารณะซอย 2 (ตํอเนื่องของเดิม) หมูํที่ 10 บ๎านกลางทุํง  ต าบลริมปิง  
อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน 

จ านวน 120,000 บาท 

      

  -เพ่ือจํายเป็นคําปรับปรุงถนนหินคลุกเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน
สาธารณะซอย 2 (ตํอเนื่องของเดิม) หมูํที ่10 บ๎านกลางทุํง ต าบลริมปิง
อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน ขนาดกว๎าง 4.00 เมตร ยาว 55.00 เมตร
หนา  0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่เทคอนกรีตไมํน๎อยกวํา 220.00 ตาราง
เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลริมปิง  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให๎แกํ
องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2542 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น พ.ศ.2561–2565 หน๎า 92 ล าดับที่ 97 
(กองชําง) 

      

    

17) โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสาธารณะ
ซอยข๎างบ๎านนางแสงหล๎า  มะโนใจ (ตํอเนื่องของเดิม) หมูํที ่10 บ๎านกลางทุํง  
ต าบลริมปิง  อ าเภอเมือง  จังหวัดล าพูน 

จ านวน 100,000 บาท 

      

  -เพ่ือจํายเป็นคําปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนน
สาธารณะซอยข๎างบ๎านนางแสงหล๎า มะโนใจ (ตํอเนื่องของเดิม) หมูํที่
10 บ๎านกลางทุํง ต าบลริมปิง อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน ขนาดกว๎าง
3.00 เมตร ยาว 61.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่เทคอนกรีตไมํ
น๎อยกวํา 183.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลริมปิง  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให๎แกํ
องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2542 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น พ.ศ.2561–2565 หนา๎ 92 ล าดับที่ 96 
(กองชําง) 
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18) โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัด ถนนสาธารณะแยกสวนนายจรัล  
พรมพิงค๑ หมูํที่ 10 บ๎านกลางทุํง ต าบลริมปิง อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน 

จ านวน 80,000 บาท 

      

  -เพ่ือจํายเป็นคําปรับปรุงถนนลูกรังบดอัด ถนนสาธารณะแยกสวนนาย
จรัล พรมพิงค๑หมูํท่ี 10 บ๎านกลางทุํง ต าบลริมปิง อ าเภอเมือง จังหวัด
ล าพูน ขนาดกว๎าง 3.00 เมตร ยาว 270.00 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ลงลูกรังไมํน๎อยกวํา 810.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนของเทศบาล
ต าบลริมปิง 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให๎แกํ
องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2542 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น พ.ศ.2561–2565 เพ่ิมเติมครั้งที่
4/2564  หน๎า 3 ล าดับที่  7 
(กองชําง) 

      

   
คํากํอสร๎างสิ่งสาธารณูปโภค       

    
01) โครงการขยายเขตประปาโดยวางทํอ PVC ถนนสาธารณะซอยเลียบล า
เหมืองโค๎ง หมูํที่ 9 บ๎านสบปะ ต าบลริมปิง อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน 

จ านวน 98,000 บาท 

      

  -เพ่ือจํายเป็นคําขยายเขตประปาโดยวางทํอ PVC ถนนสาธารณะซอย
เลียบล าเหมืองโค๎ง หมูํที่ 9 บ๎านสบปะ ต าบลริมปิง อ าเภอเมือง จังหวัด
ล าพูน ขนาดเส๎นผํานศูนย๑กลาง 3 นิ้ว พร๎อมอุปกรณ๑ ความยาว 700 เมตร
ตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลริมปิง 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให๎แกํ
องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2542 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น พ.ศ.2561–2565 เพ่ิมเติมครั้งที่
4/2564  หน๎า 3 ล าดับที่ 8 
(กองชําง) 
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คําปรับปรุงที่ดินและสิ่งกํอสร๎าง       

    
01) โครงการกํอสร๎างประตูระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ล าเหมืองสาธารณะ
กอโก๐ , เหมืองเจ๎า หมูํที่ 9 บ๎านสบปะ ต าบลริมปิง อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน 

จ านวน 130,000 บาท 

      

  -เพ่ือจํายเป็นคํากํอสร๎างประตูระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ล าเหมือง
สาธารณะกอโก๐ , เหมืองเจ๎า หมูํที่ 9 บ๎านสบปะ ต าบลริมปิง อ าเภอเมือง
จังหวัดล าพูน ขนาดกว๎าง 3.00 เมตร ลึก 1.20 เมตร จ านวน 2 จุด 
ตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลริมปิง 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให๎แกํ
องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2542 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น พ.ศ.2561–2565 เพ่ิมเติมครั้งที่
4/2564 หน๎า 4 ล าดับที่ 9 
(กองชําง) 

      

   
คําชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได๎ (คํา K)       

    
คําชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได๎ (คํา K) คํากํอสร๎างสิ่งสาธารณูปโภคและสิ่ง
สาธารณูปการ 

จ านวน 10,000 บาท 

      

  -เพ่ือจํายเป็นคําชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได๎ (คํา K) คํากํอสร๎างสิ่ง
สาธารณูปโภคและสิ่งสาธารณูปการ 
(กองชําง) 
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แผนงานการเกษตร 

 
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 82,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 70,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท 

   
รายจํายเก่ียวเนื่องกับการปฏบิัตริาชการที่ไมํเข๎าลักษณะรายจํายงบรายจาํยอื่น ๆ       

    
โครงการพัฒนาการผลิตล าไยคุณภาพ ประจ าปีงบประมาณ 2565 จ านวน 10,000 บาท 

      

  -เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการพัฒนาการผลิตล าไย
คุณภาพ ประจ าปีงบประมาณ 2565 ในกิจกรรมอบรมให๎ความรู๎แกํ
เกษตรกร  โดยมีคําใช๎จํายประกอบด๎วย คําตอบแทนวิทยากร อาหาร
กลางวัน อาหารวํางพร๎อมเครื่องดื่ม ปูายโครงการ คําวัสดุอุปกรณ๑ และ
คําใช๎จํายอื่น ๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวข๎องในการโครงการ ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให๎แกํ
องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายในการฝึกอบรมและการ
เข๎ารับการฝึกอบรมของเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น พ.ศ.2557 และท่ีแก๎ไขเพ่ิมเติม 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  หน๎าที่ 128 ล าดับที่ 5 
(ส านักปลัดเทศบาล) 

      

    
โครงการสร๎างความเข๎มแข็งกลุํมเกษตรกรท าไรํต าบลริมปิง จ านวน 10,000 บาท 

      

  -เพื่อจํายเป็นคําใช๎จาํยในการด าเนินโครงการสร๎างความเข๎มแข็งกลุํมเกษตรกร
ท าไรํต าบลริมปิง ในกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู๎แกํเกษตรกรโดยมีคําใช๎จาํย
ประกอบด๎วย อาหารกลางวัน อาหารวํางพร๎อมเครื่องดื่มปูายโครงการ คําวัสดุ
อุปกรณ๑ และคําใช๎จาํยอื่น ๆ ที่จ าเป็นและเก่ียวข๎องในการโครงการ ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัต ิ และระเบียบ  ดังนี้  
1) พระราชบญัญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
2) พระราชบญัญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให๎แกํองค๑กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายในการฝึกอบรมและการเข๎ารับ
การฝึกอบรมของเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น พ.ศ.2557 และที่แก๎ไขเพิ่มเติม 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเบิกคําใชจ๎ํายในการบริหารงานของ
องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2562 
เป็นไปตามแผนพฒันาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  หน๎าที ่129 ล าดับที ่6 
(ส านักปลัดเทศบาล) 
 

      



263 

 

    
โครงการสร๎างความเข๎มแข็งกลุํมเกษตรกรท าสวนต าบลริมปิง จ านวน 20,000 บาท 

      

  -เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการสร๎างความเข๎มแข็งกลุํม
เกษตรกรท าสวนต าบลริมปิงในกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู๎แกํเกษตรกร
โดยมีคําใช๎จํายประกอบด๎วย อาหารกลางวัน อาหารวํางพร๎อมเครื่องดื่ม
ปูายโครงการ คําวัสดุอุปกรณ๑ และคําใช๎จํายอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นและเก่ียวข๎อง
ในการด าเนินโครงการ ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให๎แกํ
องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายในการฝึกอบรมและการ
เข๎ารับการฝึกอบรมของเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น พ.ศ.2557 และท่ีแก๎ไขเพ่ิมเติม 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเบิกคําใช๎จํายในการบริหารงาน
ขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2562 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  หน๎าที่ 129 ล าดับที่ 7 
(ส านักปลัดเทศบาล) 

      

    
โครงการให๎ความชํวยเหลือเกษตรกรผู๎มีรายได๎น๎อย จ านวน 10,000 บาท 

      

  -เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการให๎ความชํวยเหลือเกษตรกรผู๎มี
รายได๎น๎อยในการเยี่ยวยาแกํเกษตรกร  โดยมีคําใช๎จํายประกอบด๎วยจัดหาหรือ
ปรับปรุงแหลํงน้ าเพื่อการเกษตร การสนับสนุนอปุกรณ๑เครื่องมือเคร่ืองใช๎ ใน
การปรับปรุงแหลํงน้ า คําใช๎จาํยในการผลิตทางเกษตรกรรม การสํงเสริมอาชีพ
ด๎านเกษตร และคําใช๎จํายอื่น ๆ ที่จ าเป็นและเก่ียวข๎องในการโครงการ ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัต ิ และระเบียบ  ดังนี้  
1) พระราชบญัญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
2) พระราชบญัญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให๎แกํองค๑กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายเพื่อชํวยเหลือประชาชนตาม
อ านาจหนา๎ที ่ขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2560 แก๎ไขถึง (ฉบับที ่2)
พ.ศ.2561 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเบิกคําใชจ๎ํายในการบริหารงานของ
องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2562 
เป็นไปตามแผนพฒันาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติมครั้งที่
4/2564 หน๎าที ่11 ล าดบัที ่ 2 
(ส านักปลัดเทศบาล) 
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ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท 

   
วัสดุการเกษตร จ านวน 20,000 บาท 

      

  - เพื่อจํายเป็นคําวสัดุการเกษตร  รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดย
สภาพไมํคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช๎งานไมํยนืนานสิน้เปลืองหมด
ไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน้ และให๎หมายความรวมถึงรายจําย
ดังตํอไปนี ้
1. รายจํายเพื่อประกอบขึ้นใหมํ ดัดแปลง ตํอเติม หรือปรับปรุงวัสด ุ  
2. รายจํายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชใ๎นการซํอมแซมบ ารุงรักษาทรัพย๑สินให๎สามารถ
ใช๎งานได๎ตามปกต ิ   
3. รวมถึงรายจํายที่ต๎องช าระพรอ๎มกับคําวัสดุ เชํน  คําขนสงํ  คําภาษ ี คํา
ประกันภัย  คําติดตั้ง  เป็นต๎น 
- สิ่งของที่จัดเป็นวสัดุการเกษตรแบํงการพิจารณาออกเป็น 3 ประเภท ดังนี ้
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได๎แก ํสิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตํตามปกติมี
อายุการใช๎งานไมํยนืนาน หรือเมื่อน าไปใช๎งานแล๎วเกิดความช ารุดเสียหาย ไมํ
สามารถซํอมแซมให๎ใช๎งานได๎ดังเดิมหรือซํอมแซมแล๎วไมํคุ๎มคํา ดังนี ้ เคียว 
สปริงเกลอร๑ (Sprinkler) จอบหมุน จานพรวน ผานไถกระทะ คราดซี่พรวนดิน
ระหวํางแถว เครื่องดักแมลง ตะแรงรํอนเบนโธส อวน (ส าเร็จรูป) กระชัง มีด
ตัดต๎นไม ๎ฯลฯ  
ข. ประเภทวัสดสุิ้นเปลือง ได๎แก ํสิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช๎แล๎วยํอม
สิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมํคง
สภาพเดิม ดังนี้ ปุ๋ย ยาปูองกันและก าจัดศัตรูพชืและสัตว๑ อาหารสัตว๑ พืชและ
สัตว๑ พันธุ๑สัตว๑ปีกและสัตว๑น้ า น้ าเชื้อพันธุ๑สัตว๑  วัสดุเพาะช าอุปกรณ๑ในการ
ขยายพันธ๑พชื เชํน ใบมีด เชือก ผู๎ใบหรือผ๎าพลาสติก หน๎ากากปอูงกันแก๏สพิษ
ฯลฯ   
ค. ประเภทอุปกรณ๑ประกอบและอะไหลํ ได๎แก ํสิ่งของที่เป็นอุปกรณ๑ประกอบ
หรืออะไหลํส าหรับการซํอมแซมบ ารุงรักษาทรัพย๑สินให๎คืนสภาพดังเดิมที่มี
ลักษณะเป็นการซํอมบ ารุงปกติหรือคําซํอมกลาง รวมถึงรายจํายดังตํอไปนี ้หัว
กระโหลกดูดน้ า 
 - เป็นไปตามระเบยีบ และหนังสือ  ดังนี ้    
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเบิกคําใช๎จํายในการบริหารงานของ
องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถ่ิน ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที ่28 พฤษภาคม 2564 เร่ือง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ –
 รายจําย งบประมาณรายจํายประจ าปีขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
(ส านักปลัดเทศบาล) 
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งบเงินอุดหนุน รวม 12,000 บาท 

   
เงินอุดหนุน รวม 12,000 บาท 

   
เงินอุดหนุนสํวนราชการ       

    
อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอเมืองล าพูน ตามโครงการจัดงานล าไยเพ่ือ
สนับสนุนสิ้นค๎าไทย ประจ าปี 2565 (ล าไยไทย ล าไยล าพูน) 

จ านวน 12,000 บาท 

      

  -เพ่ือจํายเป็นเงินอุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอเมืองล าพูน ตามโครงการ
จัดงานล าไยเพ่ือสนับสนุนสิ้นค๎าไทย ประจ าปี 2565 (ล าไยไทย ล าไย
ล าพูน) 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยเงินอุดหนุนขององค๑กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2559 และท่ีแก๎ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2563 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น  พ.ศ. 2561 – 2565 เพ่ิมเติมครั้งที่
4/2654 หน๎า 11 ล าดับที่ 1 
(ส านักปลัดเทศบาล) 
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งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 95,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 95,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 95,000 บาท 

   
รายจํายเก่ียวเนื่องกับการปฏบิัตริาชการที่ไมํเข๎าลักษณะรายจํายงบรายจาํยอื่น ๆ       

    
โครงการแก๎ไขปัญหาด๎านสิง่แวดล๎อม เทศบาลต าบลริมปิง ประจ าปี พ.ศ.2565 จ านวน 10,000 บาท 

      

  -เพื่อจํายเป็นคําใช๎จาํยในการด าเนินโครงการแก๎ไขปัญหาด๎านสิง่แวดล๎อม
เทศบาลต าบลริมปิง ประจ าป ีพ.ศ.2565  กิจกรรมอบรมให๎ความรู๎และพัฒนา
ศักยภาพชุมชน สร๎างความตระหนักในการดูแล ปูองกันไมํให๎เกิดปัญหา
สิ่งแวดล๎อม โดยมีคําใช๎จาํยประกอบด๎วย  คําวัสด ุ เครื่องเขียนและ
อุปกรณ๑  คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม  คําอาหาร  คําตอบแทนวิทยากร  
คําปูายโครงการ  คําใช๎จํายอื่นทีจ่ าเป็นในการอบรมส าหรับการจัดท า
โครงการฯ ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัต ิ และระเบียบ  ดังนี้   
1) พระราชบญัญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
2) พระราชบญัญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให๎แกํองค๑กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายในการฝึกอบรมและการเข๎ารับ
การฝึกอบรมของเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น พ.ศ.2557 และที่แก๎ไขเพิ่มเติม 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเบิกคําใชจ๎ํายในการบริหารงานของ
องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2562 
เป็นไปตามแผนพฒันาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน๎าที ่150 ล าดับที ่ 1 
(กองสาธารณสุขและสิง่แวดล๎อม) 

      

    
โครงการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ภัยแล๎งและหมอกควัน ประจ าปี พ.ศ.
2565 

จ านวน 15,000 บาท 

      

  -เพื่อจํายเป็นคําใช๎จาํยในการด าเนินโครงการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ภัยแล๎งและหมอกควัน ประจ าป ีพ.ศ.2565 กิจกรรมรณรงค๑ประชาสัมพันธ๑การ
ลดเผา โดยมีคําใช๎จาํยประกอบด๎วย  คําปาูยประชาสัมพันธ๑ คําใช๎จํายอื่นที่
จ าเป็นในการจัดท าโครงการฯ ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัต ิ และระเบียบ  ดังนี้   
1) พระราชบญัญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
2) พระราชบญัญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให๎แกํองค๑กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเบิกคําใชจ๎ํายในการบริหารงานของ
องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2562 
เป็นไปตามแผนพฒันาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน๎าที ่136 ล าดับที ่5   
(ส านักปลัดเทศบาล) 
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โครงการล าพูนเมืองนําเยือน บ๎านเฮือนนําอยูํ เทศบาลต าบลริมปิง ประจ าปี 
2565 

จ านวน 20,000 บาท 

      

  -เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการล าพูนเมืองนําเยือน บ๎าน
เฮือนนําอยูํ เทศบาลต าบลริมปิง ประจ าปี 2565  กิจกรรมจัดระเบียบ
ปูาย ตัดหญ๎า เก็บขยะบริเวณถนน กิจกรรมท าความสะอาดปรับปรุงภูมิ
ทัศน๑ ปลูกต๎นไม๎  โดยมีคําใช๎จํายประกอบด๎วย  คําวัสดุการเกษตร คําจ๎าง
ปรับปรุงภูมิทัศน๑ คําใช๎จํายอื่นที่จ าเป็นในการจัดท าโครงการฯ ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้   
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให๎แกํ
องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเบิกคําใช๎จํายในการบริหารงาน
ขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2562 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  เพ่ิมเติมครั้งที่
4/2564 หน๎าที่ 12  ล าดับที่ 3 
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม) 

      

    
โครงการอนุรักษ๑พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

จ านวน 10,000 บาท 

      

  -เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการอนุรักษ๑พันธุกรรมพืช อัน
เนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ในกิจกรรมอบรมให๎ความรู๎แกํพนักงานเจ๎าหน๎าที่ โดยมีคําใช๎จําย
ประกอบด๎วย คําตอบแทนวิทยากร อาหารกลางวัน อาหารวํางพร๎อม
เครื่องดื่ม ปูายโครงการ คําวัสดุอุปกรณ๑ และคําใช๎จํายอื่น ๆ ที่จ าเป็นและ
เกี่ยวข๎องในการโครงการ ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให๎แกํ
องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายในการฝึกอบรมและการ
เข๎ารับการฝึกอบรมของเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น พ.ศ.2557 และท่ีแก๎ไขเพ่ิมเติม  
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเบิกคําใช๎จํายในการบริหารงาน
ขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2562 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  หน๎าที่ 161 ล าดับที่ 3 
(ส านักปลัดเทศบาล) 
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โครงการอนุรักษ๑และฟ้ืนฟูคืนสภาพล าเหมือง เทศบาลต าบลริมปิง ประจ าปี 
2565 

จ านวน 40,000 บาท 

      

  -เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการอนุรักษ๑และฟ้ืนฟูคืนสภาพ 
ล าเหมือง เทศบาลต าบลริมปิง ประจ าปี 2565 กิจกรรมอบรมให๎ความรู๎แกํ
แกนน าพิทักษ๑ล าเหมือง กิจกรรมท าความสะอาดล าเหมือง โดยการก าจัด
วัชพืช  โดยมีคําใช๎จํายประกอบด๎วย  จ๎างเหมาท าความสะอาด คําวัสดุ
เครือ่งเขียน  และอุปกรณ๑  คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม คําอาหาร
คําตอบแทนวิทยากร  คําปูายโครงการ  คําใช๎จํายอื่นที่จ าเป็นในการอบรม
ส าหรับการจัดท าโครงการฯ ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้   
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให๎แกํ
องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายในการฝึกอบรมและการ
เข๎ารับการฝึกอบรมของเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น พ.ศ.2557 และท่ีแก๎ไขเพ่ิมเติม 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเบิกคําใช๎จํายในการบริหารงาน
ขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2562 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน๎าที่ 150 ล าดับที่  2 
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม) 
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