
 
 
 
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลกอ้ 
เร่ือง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

--------------------------- 
  ตามค าสั่งจังหวัดล าพูน ที่ 2773/2562 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง การมอบ
อ านาจให้นายอ าเภอปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดล าพูน นายอ าเภอลี้ ได้อนุมัติ เทศบัญญัติ เรื่อง 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของเทศบาลต าบลก้อ  และตามหนังสืออ าเภอลี้ที่ ลพ 
0023.12/2316  ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2563  นั้น 
  เทศบาลต าบลก้อ จึงขอประกาศใช้เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป  

ประกาศ ณ วันที่ 10 เดือนกันยายน พ.ศ.2563 

 
 

ลงชื่อ.............................................. 
(นายชุมพร  มะโน) 

นายกเทศมนตรีต าบลก้อ 
 
 
 

 
 

 



 
 

เทศบัญญัติ 
เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2564 

 
 
 
 
 
 

ของ 
เทศบาลต าบลก้อ  

อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน 
 
 



เทศบาลตําบลกอ
เขต/อําเภอ ลี้    จังหวัดลําพูน

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

99    ซอย-  ถนนลี้-กอ  แขวง/ตําบล กอ
  เขต/อําเภอ ลี้  จังหวัดลําพูน  51110

พื้นที่ 531.92 ตารางกิโลเมตร

ประชากรทั้งหมด 2,435 คน
ชาย 1,203 คน

หญิง 1,232 คน

ขอมูล ณ วันที่ 21 กันยายน 2563



ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

เทศบาลตําบลกอ
อําเภอลี้  จังหวัดลําพูน



ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลกอ

           บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผูบริหารของเทศบาลตําบลกอ จะไดเสนอรางเทศบัญญัติ งบประมาณรายจาย
ประจําปตอสภาเทศบาลตําบลกออีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผูบริหารเทศบาลตําบลกอจึงขอชี้แจงให
ทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังตอไปนี้

1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป

คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 14,196,032.69 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 8,550,711.82 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 6,485,368.57 บาท

1.1.4 รายการที่ไดกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 1 โครงการ รวม 
528.00 บาท

1.1.5 รายการที่ไดกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.2 เงินกูคงคาง จํานวน 1,883,674.75 บาท

ในปงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2563 องค์กรปกครองสวนทองถิ่นมี
สถานะการเงิน ดังนี้

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2563
(1) รายรับจริง จํานวน 22,415,724.18 บาท ประกอบดวย

หมวดภาษีอากร จํานวน 11,770.60 บาท

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต จํานวน 439,454.90 บาท

หมวดรายไดจากทรัพย์สิน จํานวน 112,227.45 บาท

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จํานวน 0.00 บาท

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 53,410.00 บาท

หมวดรายไดจากทุน จํานวน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 11,454,783.23 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 10,344,078.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 1,923,025.00 บาท



(3) รายจายจริง จํานวน 20,517,226.51 บาท ประกอบดวย

งบกลาง จํานวน 5,923,922.81 บาท

งบบุคลากร จํานวน 8,450,623.00 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 4,946,700.72 บาท

งบลงทุน จํานวน 470,039.98 บาท

งบรายจายอื่น จํานวน 19,000.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 706,940.00 บาท

(4) รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 1,923,025.00 บาท

(5) รายจายที่จายจากเงินสะสม จํานวน 1,137,500.00 บาท

(6) รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

(7) รายจายที่จายจากเงินกู จํานวน 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลก้อ
อ.ลี้  จ.ลําพูน

รายรับจริง
ปี  2562

ประมาณการ
ปี 2563

ประมาณการ
ปี 2564

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 100,853.13 43,000.00 18,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบ
อนุญาต

120,533.90 100,400.00 118,800.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 120,535.85 125,000.00 102,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 62,959.00 60,600.00 60,100.00

หมวดรายได้จากทุน 17,500.00 0.00 0.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 422,381.88 329,000.00 298,900.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 13,711,808.49 14,881,000.00 14,297,600.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

13,711,808.49 14,881,000.00 14,297,600.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 10,269,678.00 12,267,600.00 12,100,500.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

10,269,678.00 12,267,600.00 12,100,500.00

รวม 24,403,868.37 27,477,600.00 26,697,000.00



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายจาย รายจายจริง
ป 2562

ประมาณการ
ป 2563

ประมาณการ
ป 2564

จายจากงบประมาณ
งบกลาง 6,058,677.53 6,673,920.00 7,045,230.00

งบบุคลากร 8,643,340.00 9,486,004.00 9,252,968.00

งบดําเนินงาน 5,650,243.93 7,503,339.00 6,748,152.00

งบลงทุน 328,839.09 2,810,337.00 2,670,650.00

งบรายจ่ายอื่น 19,000.00 20,000.00 20,000.00

งบเงินอุดหนุน 1,351,670.19 984,000.00 960,000.00

รวมจายจากงบประมาณ 22,051,770.74 27,477,600.00 26,697,000.00

รวม 22,051,770.74 27,477,600.00 26,697,000.00



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ
เทศบาลตําบลกอ

อําเภอลี้  จังหวัดลําพูน



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของ เทศบาลตําบลก้อ

อ.ลี้  จ.ลําพูน

ด้าน ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 9,031,410

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 522,200

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 2,824,650

แผนงานสาธารณสุข 935,250

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1,424,340

แผนงานเคหะและชุมชน 3,851,620

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 180,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 675,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานการเกษตร 207,300

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 7,045,230

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 26,697,000



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป
งานวางแผนสถิติและ

วิชาการ
งานบริหารงานคลัง รวม

งบบุคลากร 3,669,670 870,108 1,911,732 6,451,510
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,410,760 0 0 2,410,760

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,258,910 870,108 1,911,732 4,040,750

งบดําเนินงาน 1,458,800 404,500 364,000 2,227,300
    ค่าตอบแทน 168,000 74,800 88,200 331,000

    ค่าใช้สอย 605,800 259,700 225,800 1,091,300

    ค่าวัสดุ 320,000 70,000 50,000 440,000

    ค่าสาธารณูปโภค 365,000 0 0 365,000

งบลงทุน 286,200 15,500 30,900 332,600
    ค่าครุภัณฑ์ 139,600 15,500 30,900 186,000

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 146,600 0 0 146,600

งบรายจ่ายอื่น 0 20,000 0 20,000
    รายจ่ายอื่น 0 20,000 0 20,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลก้อ

อ.ลี้  จ.ลําพูน

หน้า : 1/9



งานงบ งานบริหารทั่วไป
งานวางแผนสถิติและ

วิชาการ
งานบริหารงานคลัง รวม

                              รวม 5,414,670 1,310,108 2,306,632 9,031,410
แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการรักษาความสงบ

ภายใน

งานป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนและระงับ

อัคคีภัย
รวม

งบดําเนินงาน 223,200 196,000 419,200
    ค่าใช้สอย 223,200 136,000 359,200

    ค่าวัสดุ 0 60,000 60,000

งบลงทุน 83,000 20,000 103,000
    ค่าครุภัณฑ์ 83,000 20,000 103,000

                              รวม 306,200 216,000 522,200

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลก้อ

อ.ลี้  จ.ลําพูน

หน้า : 2/9



แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

รวม

งบบุคลากร 0 1,034,498 1,034,498
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 1,034,498 1,034,498

งบดําเนินงาน 10,000 1,020,152 1,030,152
    ค่าตอบแทน 0 20,000 20,000

    ค่าใช้สอย 10,000 487,350 497,350

    ค่าวัสดุ 0 512,802 512,802

งบเงินอุดหนุน 0 760,000 760,000
    เงินอุดหนุน 0 760,000 760,000

                              รวม 10,000 2,814,650 2,824,650

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลก้อ

อ.ลี้  จ.ลําพูน

หน้า : 3/9



แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

รวม

งบดําเนินงาน 178,400 621,000 799,400
    ค่าใช้สอย 178,400 466,000 644,400

    ค่าวัสดุ 0 155,000 155,000

งบลงทุน 0 55,850 55,850
    ค่าครุภัณฑ์ 0 55,850 55,850

งบเงินอุดหนุน 0 80,000 80,000
    เงินอุดหนุน 0 80,000 80,000

                              รวม 178,400 756,850 935,250

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลก้อ

อ.ลี้  จ.ลําพูน

หน้า : 4/9



แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์

รวม

งบบุคลากร 1,032,540 0 1,032,540
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,032,540 0 1,032,540

งบดําเนินงาน 53,000 315,000 368,000
    ค่าใช้สอย 20,000 315,000 335,000

    ค่าวัสดุ 33,000 0 33,000

งบลงทุน 23,800 0 23,800
    ค่าครุภัณฑ์ 23,800 0 23,800

                              รวม 1,109,340 315,000 1,424,340

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลก้อ

อ.ลี้  จ.ลําพูน

หน้า : 5/9



แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับเคหะและชุมชน

งานไฟฟ้าถนน
งานกําจัดขยะมูลฝอย

และสิ่งปฏิกูล
รวม

งบบุคลากร 734,420 0 0 734,420
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 734,420 0 0 734,420

งบดําเนินงาน 492,200 106,000 363,600 961,800
    ค่าตอบแทน 35,000 0 0 35,000

    ค่าใช้สอย 360,200 40,000 293,600 693,800

    ค่าวัสดุ 97,000 66,000 70,000 233,000

งบลงทุน 197,000 1,958,400 0 2,155,400
    ค่าครุภัณฑ์ 57,000 143,400 0 200,400

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 140,000 1,815,000 0 1,955,000

                              รวม 1,423,620 2,064,400 363,600 3,851,620

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลก้อ

อ.ลี้  จ.ลําพูน

หน้า : 6/9



แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็ง

ชุมชน
รวม

งบดําเนินงาน 120,000 120,000
    ค่าใช้สอย 120,000 120,000

งบเงินอุดหนุน 60,000 60,000
    เงินอุดหนุน 60,000 60,000

                              รวม 180,000 180,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลก้อ

อ.ลี้  จ.ลําพูน

หน้า : 7/9



แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

งานวิชาการวางแผน
และส่งเสริมการท่อง

เที่ยว
รวม

งบดําเนินงาน 205,000 345,000 65,000 615,000
    ค่าใช้สอย 205,000 345,000 65,000 615,000

งบเงินอุดหนุน 0 60,000 0 60,000
    เงินอุดหนุน 0 60,000 0 60,000

                              รวม 205,000 405,000 65,000 675,000
แผนงานการเกษตร

งานงบ งานส่งเสริมการเกษตร
งานอนุรักษ์แหล่งน้ํา

และป่าไม้
รวม

งบดําเนินงาน 138,400 68,900 207,300
    ค่าใช้สอย 128,400 68,900 197,300

    ค่าวัสดุ 10,000 0 10,000

                              รวม 138,400 68,900 207,300

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลก้อ

อ.ลี้  จ.ลําพูน
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แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 7,045,230 7,045,230
    งบกลาง 7,045,230 7,045,230

                              รวม 7,045,230 7,045,230

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลก้อ

อ.ลี้  จ.ลําพูน

หน้า : 9/9



แผนงาน ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 9,031,410

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 522,200

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 2,824,650

แผนงานสาธารณสุข 935,250

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1,424,340

แผนงานเคหะและชุมชน 3,851,620

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 180,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 675,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานการเกษตร 207,300

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 7,045,230

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 26,697,000

               โดยที่เปนการสมควรตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  อาศัยอํานาจตามความ
ในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 มาตรา 62และมาตรา 65 จึงตรา
เทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตําบลก้อ และโดยอนุมัติของนายอําเภอลี้ ปฏิบัติราชการแทน
ผู้วาราชการจังหวัดลําพูน

ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกวา เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ข้อ 2. เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เปนต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 26,697,000 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจายทั่วไป จายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 26,697,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

ข้อ 5. งบประมาณรายจายเฉพาะการ จายจากรายได้ เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้ 

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลก้อ
อ.ลี้  จ.ลําพูน







รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลก้อ
อําเภอ ลี้  จังหวัดลําพูน

 
รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564
หมวดภาษีอากร
     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 50,240.47 61,938.00 57,671.88 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีบํารุงท้องที่ 33,321.25 35,807.40 35,601.25 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีป้าย 12,680.00 5,860.00 7,580.00 8,000.00 0.00 % 8,000.00
     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 0.00 0.00 0.00 35,000.00 -71.43 % 10,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 96,241.72 103,605.40 100,853.13 43,000.00 18,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา 426.80 698.40 892.40 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 52.50 318.00 396.50 500.00 -40.00 % 300.00
     ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่
จําหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร

0.00 5,100.00 4,975.00 5,000.00 -4.00 % 4,800.00

     ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อ
การโฆษณา

10.00 0.00 0.00 100.00 0.00 % 100.00

     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ 40.00 170.00 90.00 200.00 0.00 % 200.00
     ค่าธรรมเนียมกําจัดขยะมูลฝอย 65,820.00 66,000.00 64,900.00 64,000.00 0.00 % 64,000.00
     ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ 0.00 700.00 0.00 500.00 -60.00 % 200.00
     ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 0.00 2,500.00 1,300.00 2,000.00 25.00 % 2,500.00
     ค่าปรับการผิดสัญญา 45,875.00 68,840.00 41,580.00 21,000.00 90.48 % 40,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

     ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เปนอันตรายต่อ
สุขภาพ

4,450.00 4,800.00 5,300.00 5,000.00 -8.00 % 4,600.00

     ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสม
อาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

4,650.00 500.00 1,000.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00

     ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 20.00 100.00 100.00 100.00 0.00 % 100.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 121,344.30 149,726.40 120,533.90 100,400.00 118,800.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     ค่าเช่าหรือบริการสถานที่ 0.00 7,000.00 1,000.00 5,000.00 -60.00 % 2,000.00
     ดอกเบี้ย 49,308.59 82,239.63 119,535.85 120,000.00 -16.67 % 100,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 49,308.59 89,239.63 120,535.85 125,000.00 102,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     ค่ารับรองสําเนาและถ่ายเอกสาร 0.00 0.00 19.00 100.00 0.00 % 100.00
     ค่าขายแบบแปลน 0.00 0.00 0.00 500.00 -100.00 % 0.00
     รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ 87,090.00 59,670.00 62,940.00 60,000.00 0.00 % 60,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 87,090.00 59,670.00 62,959.00 60,600.00 60,100.00
หมวดรายได้จากทุน
     ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน 0.00 0.00 17,500.00 0.00 0.00 % 0.00

รวมหมวดรายได้จากทุน 0.00 0.00 17,500.00 0.00 0.00
หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ 603,416.85 515,458.85 393,106.05 650,000.00 -23.08 % 500,000.00
     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 9,269,465.75 9,495,776.42 9,649,727.12 10,000,000.00 0.00 % 10,000,000.00
     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 1,118,793.94 2,705,240.50 1,206,121.13 1,200,000.00 0.63 % 1,207,600.00
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 29,188.17 56,732.93 43,479.98 50,000.00 0.00 % 50,000.00
     ภาษีสรรพสามิต 1,218,066.53 4,361,180.45 2,320,753.75 2,800,000.00 -14.29 % 2,400,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

     ภาษีสุรา 505,446.45 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     ค่าภาคหลวงแร่ 30,226.14 45,969.53 41,025.27 50,000.00 0.00 % 50,000.00
     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 15,788.86 29,961.69 24,920.19 30,000.00 0.00 % 30,000.00
     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน

225,962.00 121,340.00 32,675.00 100,000.00 -40.00 % 60,000.00

     อากรประทานบัตรและอาชญาบัตรประมง 0.00 0.00 0.00 1,000.00 -100.00 % 0.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร 13,016,354.69 17,331,660.37 13,711,808.49 14,881,000.00 14,297,600.00

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
     เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และ
ภารกิจถ่ายโอนเลือกทํา

9,651,135.62 9,871,373.00 10,269,678.00 12,267,600.00 -1.36 % 12,100,500.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 9,651,135.62 9,871,373.00 10,269,678.00 12,267,600.00 12,100,500.00
รวมทุกหมวด 23,021,474.92 27,605,274.80 24,403,868.37 27,477,600.00 26,697,000.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลก้อ

อ.ลี้  จ.ลําพูน

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 26,697,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 18,000 บาท
ภาษีป้าย จํานวน 8,000 บาท

ประมาณการรายรับเท่ากับปที่ผ่านมา

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จํานวน 10,000 บาท

ประมาณการรายรับไว้ต่ํากว่าปที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะ
สามารถจัดเก็บได้น้อยกว่าปที่ผ่านมา

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 118,800 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการรายรับเท่ากับปที่ผ่านมา

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 300 บาท

ประมาณการรายรับไว้ต่ํากว่าปที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะ
สามารถจัดเก็บได้น้อยกว่าปที่ผ่านมา

ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จําหน่าย
อาหารหรือสะสมอาหาร

จํานวน 4,800 บาท

ประมาณการรายรับไว้ต่ํากว่าปที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะ
สามารถจัดเก็บได้น้อยกว่าปที่ผ่านมา

ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการ
โฆษณา

จํานวน 100 บาท

ประมาณการรายรับเท่ากับปที่ผ่านมา

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ จํานวน 200 บาท

ประมาณการรายรับเท่ากับปที่ผ่านมา

ค่าธรรมเนียมกําจัดขยะมูลฝอย จํานวน 64,000 บาท

ประมาณการรายรับเท่ากับปที่ผ่านมา
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ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ จํานวน 200 บาท

ประมาณการรายรับไว้ต่ํากว่าปที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะ
สามารถจัดเก็บได้น้อยกว่าปที่ผ่านมา

ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 2,500 บาท

ประมาณการรายรับไว้สูงกว่าปที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะ
สามารถจัดเก็บได้มากกว่าปที่ผ่านมา

ค่าปรับการผิดสัญญา จํานวน 40,000 บาท

ประมาณการรายรับไว้สูงกว่าปที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะ
สามารถจัดเก็บได้มากกว่าปที่ผ่านมา

ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เปนอันตรายต่อ
สุขภาพ

จํานวน 4,600 บาท

ประมาณการรายรับไว้ต่ํากว่าปที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะ
สามารถจัดเก็บได้น้อยกว่าปที่ผ่านมา

ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสม
อาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการรายรับเท่ากับปที่ผ่านมา

ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 100 บาท

ประมาณการรายรับเท่ากับปที่ผ่านมา

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 102,000 บาท
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่ จํานวน 2,000 บาท

ประมาณการรายรับไว้ต่ํากว่าปที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะ
สามารถจัดเก็บได้น้อยกว่าปที่ผ่านมา

ดอกเบี้ย จํานวน 100,000 บาท

ประมาณการรายรับไว้ต่ํากว่าปที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะ
สามารถจัดเก็บได้น้อยกว่าปที่ผ่านมา

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 60,100 บาท
ค่ารับรองสําเนาและถ่ายเอกสาร จํานวน 100 บาท

ประมาณการรายรับเท่ากับปที่ผ่านมา

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ จํานวน 60,000 บาท

ประมาณการรายรับเท่ากับปที่ผ่านมา
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รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 14,297,600 บาท

ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ จํานวน 500,000 บาท

ประมาณการรายรับไว้ต่ํากว่าปที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะ
สามารถจัดเก็บได้น้อยกว่าปที่ผ่านมา

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 10,000,000 บาท

ประมาณการรายรับเท่ากับปที่ผ่านมา

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 1,207,600 บาท

ประมาณการรายรับมากกว่าปที่ผ่านมา คาดว่าจะได้รับเงินจัดสรร
เพิ่มมากขึ้น 

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 50,000 บาท

ประมาณการรายรับเท่ากับปที่ผ่านมา

ภาษีสรรพสามิต จํานวน 2,400,000 บาท

ประมาณการรายรับไว้ต่ํากว่าปที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะ
สามารถจัดเก็บได้น้อยกว่าปที่ผ่านมา

ค่าภาคหลวงแร่ จํานวน 50,000 บาท

ประมาณการรายรับไว้เท่ากับปที่ผ่านมา

ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 30,000 บาท

ประมาณการรายรับไว้ต่ํากว่าปที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะ
สามารถจัดเก็บได้น้อยกว่าปที่ผ่านมา

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน

จํานวน 60,000 บาท

ประมาณการรายรับไว้ต่ํากว่าปที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะ
สามารถจัดเก็บได้น้อยกว่าปที่ผ่านมา

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 12,100,500 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และภารกิจ
ถ่ายโอนเลือกทํา

จํานวน 12,100,500 บาท

ประมาณการรายรับไว้ต่ํากว่าปที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับ
การจัดสรรน้อยกว่าปที่ผ่านมา
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก 695,520 695,520 528,540 688,175 -24.2 % 521,640

เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก 120,000 120,000 87,000 118,549 -15.65 % 100,000

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 120,000 120,000 87,000 118,549 -15.65 % 100,000

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองคการบริหารสวนตําบล

198,720 198,720 198,720 198,720 0 % 198,720

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

1,490,400 1,490,400 1,490,400 1,490,400 0 % 1,490,400

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,624,640 2,624,640 2,391,660 2,614,393 2,410,760
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 755,520 802,030 916,470 1,304,740 -40.64 % 774,530

เงินประจําตําแหนง 84,500 84,000 84,000 80,367 -47.74 % 42,000

คาจ้างลูกจ้างประจํา 223,620 234,470 246,240 266,760 3.37 % 275,760

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลก้อ
อําเภอลี้    จังหวัดลําพูน
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง 115,477 139,320 36,000 0 100 % 137,280

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 20,900 20,100 3,855 0 100 % 29,340

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,200,017 1,279,920 1,286,565 1,651,867 1,258,910
รวมงบบุคลากร 3,824,657 3,904,560 3,678,225 4,266,260 3,669,670

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

5,850 107,756 124,300 100,000 0 % 100,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 6,300 2,880 51,000 -60.78 % 20,000

คาเชาบ้าน 42,000 42,000 54,500 72,000 -33.33 % 48,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 14,800 12,500 25,000 25,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 62,650 168,556 206,680 248,000 168,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 535,375 620,043 0 0 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 379,755.6 155,500 -27.46 % 112,800

โครงการจ้างเหมาผู้ปฏิบัติแมบ้านทําความ
สะอาดสํานักงานเทศบาลตําบลก้อ

0 0 0 113,050 -4.47 % 108,000

โครงการจ้างเหมาพนักงานปฏิบัติงานด้านผู้
ชวยเจ้าหน้าที่ธุรการ

0 0 0 98,650 -100 % 0

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 63,515 35,775 62,040 76,000 -34.21 % 50,000
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาของรางวัล หรือเงินรางวัล  คาพวงมาลัย 
ชอดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา  
คาชดใช้คาเสียหายหรือคาสินไหมทดแทน

0 0 0 5,000 0 % 5,000

คาใช้จายเดินทางไปราชการ 124,274.7 0 0 0 0 % 0

คาใช้จายในการเป็นสมาชิกหรือการจัดซื้อ
หนังสือ จุลสาร วารสาร หนังสือพิมพ 
หนังสืออิเล็กทรอนิกสเพื่อใช้ในราชการโดย
สวนรวม

0 0 0 4,000 -100 % 0

คาเดินทางไปราชการ 0 118,402.8 116,918.3 120,000 -50 % 60,000

โครงการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น 0 0 0 0 100 % 200,000

โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระ
บาทสมเด็จพระเจ้าอยูหัวมหาวชิราลงกรณ 
บดินทรเทพยวรางกูร

0 0 19,950 0 100 % 5,000

โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระ
บาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสิน
ทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกู
ร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิ
เบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิร
เกล้าเจ้าอยูหัวและสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา 
พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

0 0 0 14,500 -100 % 0
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ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระ
บรมราชินี

0 0 0 0 100 % 5,000

โครงการถวายความอาลัยแดพระบาทสม
เด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุยเดช มหิตลา
ธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามิ
นทราธิราช บรมนาถบพิตร

113,214 40,300 0 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมการเรียนรู้ตามพระราช
กรณียกิจ

57,900 0 0 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม ผู้
บริหาร พนักงาน ผู้นําชุมชนและประชาชน
ตําบลก้อ

0 0 0 20,000 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานและเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรมสําหรับผู้บริหาร สมาชิกสภา 
พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเทศบาล
ตําบลก้อ

0 0 0 0 100 % 20,000

โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพการปฏิบัติหน้าที่ของคณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานและเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานสภาเทศบาลตําบลก้อ

0 6,072 0 5,000 -100 % 0

โครงการวันท้องถิ่นไทย 0 14,120 0 0 100 % 5,000
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โครงการวันเทศบาล 0 0 20,000 0 100 % 20,000

โครงการวันเทศบาลสัมพันธวันเทศบาล 0 10,000 0 0 0 % 0

โครงการอบรมการจัดการระบบ 5 ส. 0 0 0 5,000 0 % 5,000

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม 0 19,432 19,832 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 50,552.43 1,380 32,074.68 40,000 -75 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 944,831.13 865,524.8 650,570.58 656,700 605,800
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 219,177 175,761 115,202 85,500 -53.22 % 40,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 62,145.6 8,580 9,700 10,000 -50 % 5,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 26,264 61,832 5,719 38,000 -21.05 % 30,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 19,000 6,700 20,000 50 % 30,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 210,100 231,873 188,511 270,000 -33.33 % 180,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 5,088 4,147 20,000 -75 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร 12,050 6,120 29,920 30,000 0 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 529,736.6 508,254 359,899 473,500 320,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 220,086.23 201,697.33 314,849.73 300,000 0 % 300,000

คาบริการโทรศัพท 8,673.42 8,988 7,653.46 10,000 -30 % 7,000

คาบริการไปรษณีย 4,482 5,302 5,617 8,000 0 % 8,000
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คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 77,311.93 76,564 65,896.1 55,000 -9.09 % 50,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 310,553.58 292,551.33 394,016.29 373,000 365,000
รวมงบดําเนินงาน 1,847,771.31 1,834,886.13 1,611,165.87 1,751,200 1,458,800

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

เก้าอี้สํานักงาน 44,600 0 0 3,780 -100 % 0

เครื่องดูดฝุ่น 0 0 11,900 0 0 % 0

เครื่องโทรสาร 2,990 0 0 0 0 % 0

เครื่องบันทึกเสียง 0 1,600 0 0 0 % 0

เครื่องปรับอากาศ 0 0 0 0 100 % 23,000

เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน มีระบบ
ฟอกอากาศ ชนิดแขวน ขนาด 13,000 บีที
ยู

0 0 0 23,000 -100 % 0

เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน มีระบบ
ฟอกอากาศ ชนิดแขวน ขนาด 24,000 บีที
ยู

0 0 0 64,800 -100 % 0

ตู้เก็บเอกสาร ขนาดกว้าง 42 เซ็นติเมตร 
ยาว 120 เซนติเมตร สูง 180 เซนติเมตร

0 0 8,200 0 0 % 0

ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน 0 0 7,000 0 100 % 3,500
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ตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อนต่ํา (กระจก) 3,500 0 0 0 0 % 0

ตู้เหล็ก แบบ 4 ลิ้นชัก 0 0 0 0 100 % 14,000

โต๊ะกราบพระรองเขาเตี้ย 0 3,000 0 0 0 % 0

โต๊ะคอมพิวเตอร 0 0 1,700 6,800 -100 % 0

โต๊ะทํางาน 7,800 0 0 0 0 % 0

โต๊ะทํางานผู้บริหาร ขนาด 2 เมตร 0 0 24,000 0 0 % 0

โต๊ะประชุม 34,350 0 0 0 0 % 0

โต๊ะหมูบูชา 0 8,500 3,700 0 0 % 0

ครุภัณฑการเกษตร

เครื่องสูบน้ําแบบจม 0 0 0 18,900 -100 % 0

เครื่องสูบน้ําแบบหอยโขง 0 0 0 8,200 -100 % 0

ครุภัณฑงานบ้านงานครัว

ถังต้มน้ําไฟฟ้า 0 0 0 0 100 % 4,800

ผ้ามานพร้อมอุปกรณติดตั้ง 51,500 0 0 0 0 % 0

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน 0 0 32,000 0 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอรโน๊ตบุ๊ค สําหรับงาน
ประมวลผล 

0 0 0 22,000 -100 % 0

เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 2

0 27,500 0 0 0 % 0
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เครื่องพิมพคอมพิวเตอรชนิดฉีดหมึก 0 0 8,600 8,600 -100 % 0

เครื่องสํารองไฟ 0 0 0 12,500 -80 % 2,500

อุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค 
(Smart Card Reader)

0 0 2,760 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 68,000 149,033.44 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 0 0 41,979.09 120,000 -23.5 % 91,800

รวมค่าครุภัณฑ์ 212,740 189,633.44 141,839.09 288,580 139,600
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง

0 0 7,850 30,067 387.58 % 146,600

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 7,850 30,067 146,600
รวมงบลงทุน 212,740 189,633.44 149,689.09 318,647 286,200

รวมงานบริหารทั่วไป 5,885,168.31 5,929,079.57 5,439,079.96 6,336,107 5,414,670
งานวางแผนสถิติและวิชาการ

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 487,200 520,980 553,020 609,960 3.37 % 630,540

เงินประจําตําแหนง 42,000 42,000 42,000 42,000 0 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 156,360 164,590 180,000 190,800 3.55 % 197,568
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 3,060 0 0 0 0 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 688,620 727,570 775,020 842,760 870,108
รวมงบบุคลากร 688,620 727,570 775,020 842,760 870,108

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 12,600 0 0 10,000 0 % 10,000

คาเชาบ้าน 28,500 42,000 51,000 60,000 0 % 60,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 2,400 4,800 0 % 4,800

รวมค่าตอบแทน 41,100 42,000 53,400 74,800 74,800
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 180,140 146,971 0 0 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 127,252 30,000 0 % 30,000

โครงการจ้างเหมาผู้ปฏิบัติหน้าที่สารสนเทศ
และเทคโนโลยี

0 0 0 120,000 -4 % 115,200

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

การจัดตั้งเครือขายการป้องกันและเฝ้าระวัง
การทุจริตระหวางชุมชนและเทศบาลตําบล
ก้อ

0 9,782 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 44,894.7 8,552 25,173.67 30,000 -16.67 % 25,000

โครงการจัดกิจกรรมรณรงคต้านการทุจริต
แกเยาวชน ประชาชน ในตําบลก้อ

0 0 11,892 5,000 0 % 5,000

โครงการจัดเวทีประชาคมแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น ประจําปี 2560

12,432 0 0 0 0 % 0

โครงการเทศบาลตําบลก้อเคลื่อนที่พบประ
ชาชนตําบลก้อ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2564

0 0 0 0 100 % 17,500

โครงการเทศบาลตําบลก้อเคลื่อนที่พบประ
ชาชนตําบลก้อ ประจําปีงบประมาณ
 พ.ศ.2562

0 0 17,232 0 0 % 0

โครงการเทศบาลตําบลก้อพบประชาชน 37,032 0 0 0 0 % 0

โครงการประชาสัมพันธผลการดําเนินงาน
ประจําปี ของเทศบาลตําบลก้อ

14,932 19,932 0 45,000 -33.33 % 30,000

โครงการประชุมประชาคมการบูรณาการจัด
ทําแผนพัฒนาหมูบ้านและแผนพัฒนาของ
เทศบาลตําบลก้อ

0 3,380 10,282 13,000 -46.15 % 7,000

โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อ
พัฒนาในการจัดทํางบประมาณของเทศบาล
ตําบลก้อ

0 0 0 8,500 -41.18 % 5,000

โครงการปรับปรุงเว็บไซตเทศบาลตําบลก้อ 0 0 0 5,000 0 % 5,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

โครงการฝึกอบรมเผยแพรความรู้ด้าน
กฎหมายแกผู้ปฏิบัติงานท้องถิ่นและ
ประชาชนทั่วไป

0 0 1,000 0 100 % 5,000

โครงการสร้างจิตสํานึกในการตอต้านการ
ทุจริตให้แกผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน
เทศบาล เยาวชนและประชาชนตําบลก้อ

0 0 0 0 100 % 5,000

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม สําหรับผู้
บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาล 
และผู้นําชุมชนตําบลก้อ

9,972 0 0 0 0 % 0

โครงการอบรมเผยแพรความรู้ด้านกฎหมาย
แกผู้ปฏิบัติงานท้องถิ่นและประชาชนทั่วไป

0 0 0 9,650 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 1,320 2,390 6,550 10,000 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 300,722.7 191,007 199,381.67 276,150 259,700
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 64,942 38,997 19,470 40,000 0 % 40,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 4,598 16,565 10,000 0 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร 23,190 13,800 14,750 25,000 -20 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 88,132 57,395 50,785 75,000 70,000
รวมงบดําเนินงาน 429,954.7 290,402 303,566.67 425,950 404,500
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

เก้าอี้สํานักงาน 0 0 0 0 100 % 5,000

ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก 0 0 3,500 0 0 % 0

ตู้เหล็ก 2 บาน 0 5,480 5,480 5,500 0 % 5,500

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

กล้องถายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล 22,000 0 0 0 0 % 0

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับสํานักงาน 0 0 0 17,000 -100 % 0

เครื่องพิมพชนิดเลเซอร หรือชนิด LED ขาว
ดําชนิด Neteork แบบ 1

0 0 7,900 0 0 % 0

เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก (Imkjet Printer) 4,300 0 0 0 0 % 0

เครื่องสแกนเนอร สําหรับงานเก็บเอกสาร
ระดับศูนยบริการ แบบที่ 2

0 0 0 29,000 -100 % 0

เครื่องสํารองไฟ 0 0 0 0 100 % 5,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 26,300 5,480 16,880 51,500 15,500
รวมงบลงทุน 26,300 5,480 16,880 51,500 15,500
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น

รายจายอื่น 19,000 19,000 0 0 0 % 0

คาจ้างองคกรหรือสถาบันที่เป็นกลางเพื่อ
เป็นผู้สํารวจความพึงพอใจผู้รับบริการ

0 0 19,000 20,000 0 % 20,000

รวมรายจ่ายอื่น 19,000 19,000 19,000 20,000 20,000
รวมงบรายจ่ายอื่น 19,000 19,000 19,000 20,000 20,000

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 1,163,874.7 1,042,452 1,114,466.67 1,340,210 1,310,108
งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 809,280 1,190,295.44 1,416,695 1,558,320 3.51 % 1,613,040

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 0 0 0 12,000 0 % 12,000

เงินประจําตําแหนง 42,000 42,000 42,000 42,000 0 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 211,440 216,840 224,040 237,600 2.98 % 244,692

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,062,720 1,449,135.44 1,682,735 1,849,920 1,911,732
รวมงบบุคลากร 1,062,720 1,449,135.44 1,682,735 1,849,920 1,911,732

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาเชาบ้าน 66,000 66,000 66,000 66,000 0 % 66,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 3,970 10,800 17,400 20,400 8.82 % 22,200

รวมค่าตอบแทน 69,970 76,800 83,400 86,400 88,200
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 185,048 163,774 0 0 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 100,175 19,600 -48.98 % 10,000

โครงการจ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานด้านงาน
แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน

0 0 0 106,000 -7.74 % 97,800

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 19,084 11,180 18,904 43,000 -30.23 % 30,000

โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่และประชา
สัมพันธการชําระภาษี เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของเทศบาล
ตําบลก้อ ประจําปี พ.ศ.2564

0 0 0 0 100 % 3,000

โครงการจัดทําฐานภาษี สํารวจข้อมูลที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง จัดทําบัญชีรายการที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้างและประเมินภาษีประจําปี 
พ.ศ.2564 ของเทศบาลตําบลก้อ

0 0 0 0 100 % 30,000

โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิน

108,000 148,830 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

โครงการปรับปรุงระบบและฐานข้อมูล
แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 ของเทศบาลตําบล
ก้อ

0 0 0 0 100 % 25,000

โครงการเพิ่มศักยภาพด้านการเงินและบัญชี 0 0 0 0 100 % 5,000

โครงการสํารวจภาคสนามเพื่อใช้ในการนํา
เข้าข้อมูลทะเบียนทรัพยสิน เพื่อรองรับ พร
บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในเขตพื้นที่
เทศบาลตําบก้อ

0 0 0 28,200 -100 % 0

โครงการอบรมคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง 0 0 0 0 100 % 5,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 3,300 3,550 5,480 20,000 0 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 315,432 327,334 124,559 216,800 225,800
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 52,492 49,848.1 18,200 30,000 0 % 30,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 3,753 4,428 4,428 7,000 -28.57 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร 19,510 7,620 9,490 25,000 -40 % 15,000

รวมค่าวัสดุ 75,755 61,896.1 32,118 62,000 50,000
รวมงบดําเนินงาน 461,157 466,030.1 240,077 365,200 364,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

เก้าอี้สํานักงาน 14,000 0 0 0 0 % 0

ตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อน 0 0 7,000 0 0 % 0

ตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อน ขนาด 4 ชั้น 0 0 4,500 0 0 % 0

ตู้เหล็ก 2 บาน 0 10,960 5,480 0 0 % 0

โต๊ะคอมพิวเตอร 0 0 0 1,700 -100 % 0

โต๊ะทํางาน ชนิดเหล็กหน้า PVC 0 0 0 5,300 -100 % 0

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุ๊ก สําหรับงาน
ประมวลผล

0 0 0 0 100 % 22,000

เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับประมวลผล 0 43,800 21,900 0 0 % 0

เครื่องพิมพชนิดเลเซอร 3,300 0 0 0 0 % 0

เครื่องพิมพชนิดเลเซอรหรือ LED ขาวดํา 
ชนิด Network แบบที่ 1

0 0 0 0 100 % 8,900

เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก 4,300 8,600 0 0 0 % 0

เครื่องพิมพเลเซอร-ขาวดํา 0 0 2,600 0 0 % 0

เครื่องสํารองไฟ 0 4,780 7,170 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 21,600 68,140 48,650 7,000 30,900
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

รวมงบลงทุน 21,600 68,140 48,650 7,000 30,900
รวมงานบริหารงานคลัง 1,545,477 1,983,305.54 1,971,462 2,222,120 2,306,632

รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 8,594,520.01 8,954,837.11 8,525,008.63 9,898,437 9,031,410
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 115,700 0 0 % 0

โครงการจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานขับรถ
บรรทุกน้ํา

0 0 0 109,450 -3.52 % 105,600

โครงการจ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานด้านการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

0 0 0 120,000 -27 % 87,600

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการกิจกรรมพิธีสวนสนามเนื่องในวัน 
อปพร.

0 0 0 5,000 0 % 5,000

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 18,160 15,584 14,416 20,000 -25 % 15,000

โครงการเฝ้าระวังหมูบ้านปลอดภัยหางไกล
อาชญากรรม

0 0 0 5,000 0 % 5,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

โครงการสานเสวนาเสริมสร้างความสามัคคี
ปรองดองสมานฉันทในพื้นที่ตําบลก้อ

0 0 0 5,000 0 % 5,000

โครงการอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน
เทศบาลตําบลก้อ

0 0 138,672 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 24,710 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 18,160 40,294 268,788 264,450 223,200
รวมงบดําเนินงาน 18,160 40,294 268,788 264,450 223,200

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

เครื่องปรับอากาศ 0 0 0 0 100 % 23,000

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 0 0 0 0 100 % 60,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 0 83,000
รวมงบลงทุน 0 0 0 0 83,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 18,160 40,294 268,788 264,450 306,200
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการแก้ไขปัญหาหมอกควันในพื้นที่
ตําบลก้อ

32,888 16,340 2,160 10,000 300 % 40,000

โครงการซ้อมแผนอุบัติเหตุหมูและระงับ
อัคคีภัยบนท้องถนน

0 0 0 10,000 0 % 10,000

โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยใน
พื้นที่ตําบลก้อ

0 0 0 26,000 192.31 % 76,000

โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร)

0 0 68,292 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 38,630 38,000 19,810 10,000 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 71,518 54,340 90,262 56,000 136,000
ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 0 20,000 0 % 20,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 5,800 0 3,500 30,000 0 % 30,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 30,720 0 0 30,000 -66.67 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 36,520 0 3,500 80,000 60,000
รวมงบดําเนินงาน 108,038 54,340 93,762 136,000 196,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑเครื่องดับเพลิง

สายดับเพลิงพร้อมข้อตอ 0 11,700 0 0 0 % 0

สายสงน้ําดับเพลิงพร้อมข้อตอ 0 9,800 0 0 0 % 0

หัวปนฉีดน้ําดับเพลิง 0 0 0 20,000 0 % 20,000

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 97,800 0 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 97,800 21,500 0 20,000 20,000
รวมงบลงทุน 97,800 21,500 0 20,000 20,000

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 205,838 75,840 93,762 156,000 216,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 223,998 116,134 362,550 420,450 522,200

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 0 10,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 0 10,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 0 0 0 0 10,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 518,040 544,440 577,500 651,840 -1.4 % 642,720

เงินวิทยฐานะ 0 0 38,500 42,000 0 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 295,440 306,480 321,840 360,480 -2.97 % 349,778

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 23,400 12,360 0 0 0 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 836,880 863,280 937,840 1,054,320 1,034,498
รวมงบบุคลากร 836,880 863,280 937,840 1,054,320 1,034,498

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 18,800 18,800 18,000 30,000 -33.33 % 20,000

รวมค่าตอบแทน 18,800 18,800 18,000 30,000 20,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 98,536 95,548 0 0 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 106,118 6,700 -100 % 0

คาจ้างเหมาแมบ้านทําความสะอาดอาคาร
บริเวณเทศบาลตําบลก้อ

0 0 0 105,850 -3.64 % 102,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาเดินทางไปราชการ 0 0 0 30,000 -33.33 % 20,000

โครงการซักซ้อมการอพยพกรณีฉุกเฉินใน
สถานศึกษา

0 0 0 10,000 -100 % 0

โครงการเด็กปฐมวัยใสใจภูมิปัญญาท้องถิ่น 0 0 0 5,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงภูมิทัศนศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก

0 0 0 30,000 -100 % 0

โครงการเผยแพรกิจกรรมวิชาการเด็ก
ปฐมวัย

0 0 4,432 5,000 0 % 5,000

โครงการพาน้องทองวัฒนธรรม 0 0 0 20,000 -100 % 0

โครงการพาน้องสูโลกกว้าง 0 18,475 18,475 0 100 % 20,000

โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมของศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก ทต.ก้อ

8,875 0 0 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา

308,660 0 335,210 328,820 -2.58 % 320,350

โครงการสานสัมพันธเยี่ยมบ้านเด็กนักเรียน 0 0 0 5,000 -100 % 0

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการศึกษา
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

0 0 0 10,000 0 % 10,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 1,800 0 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 417,871 114,023 464,235 566,370 487,350
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน 0 0 0 0 100 % 10,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 19,311 17,789 18,438 20,000 0 % 20,000

คาอาหารเสริม (นม) 494,153.59 482,243.76 422,170.52 459,769 3.92 % 477,802

คาอาหารกลางวันเด็กนักเรียน 0 186,200 0 0 0 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร 4,380 0 0 10,000 -50 % 5,000

วัสดุการศึกษา 0 64,600 0 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 517,844.59 750,832.76 440,608.52 489,769 512,802
รวมงบดําเนินงาน 954,515.59 883,655.76 922,843.52 1,086,139 1,020,152

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

ตู้เหล็ก 2 บาน 0 10,960 0 5,500 -100 % 0

พัดลมติดผนัง 0 14,900 0 0 0 % 0

ครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือการแพทย

เครื่องชั่งน้ําหนัก 0 8,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑงานบ้านงานครัว

เครื่องทําน้ําเย็นแบบขวดคว่ํา 0 0 0 5,790 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

 เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer) 

0 0 0 4,300 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 0 1,050 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 0 0 0 20,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 34,910 0 35,590 0
รวมงบลงทุน 0 34,910 0 35,590 0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ 800,000 788,000 0 0 0 % 0

อุดหนุนสวนราชการ 0 0 788,000 724,000 4.97 % 760,000

รวมเงินอุดหนุน 800,000 788,000 788,000 724,000 760,000
รวมงบเงินอุดหนุน 800,000 788,000 788,000 724,000 760,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 2,591,395.59 2,569,845.76 2,648,683.52 2,900,049 2,814,650
รวมแผนงานการศึกษา 2,591,395.59 2,569,845.76 2,648,683.52 2,900,049 2,824,650
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 1,728 0 0 0 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 90,850 5,000 -100 % 0

คาจ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานด้านบริการสาธารณ
สุข

0 0 0 102,200 -3.72 % 98,400

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการครอบครัวอบอุนชุมชนเข้มแข็ง 15,732 0 0 5,000 0 % 5,000

โครงการบริหารจัดการงานระบบแพทยฉุก
เฉินเทศบาลตําบลก้อ

0 377,585 299,850 0 0 % 0

โครงการป้องกันและควบคุมการแพรระบาด
ของโรคไข้เลือดออก

0 0 0 30,000 -100 % 0

โครงการป้องกันและควบคุมการแพรระบาด
โรคไข้เลือดออก

0 0 0 0 100 % 30,000

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นําชุมชน อสม. 
แกนนํา ด้านสุขภาพในการควบคุมและ
ป้องกันโรค

0 0 39,940 40,000 0 % 40,000

โครงการรณรงคสุขอนามัยให้เหมาะสมกับ
การบริโภค

0 0 0 5,000 0 % 5,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

รวมค่าใช้สอย 17,460 377,585 430,640 187,200 178,400
รวมงบดําเนินงาน 17,460 377,585 430,640 187,200 178,400

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 17,460 377,585 430,640 187,200 178,400
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 360 0 0 0 % 0

โครงการจ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานบริการด้าน
การแพทยฉุกเฉิน

0 0 0 413,500 -2.06 % 405,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการบริหารจัดการงานระบบแพทยฉุก
เฉินเทศบาลตําบลก้อ

295,420 0 0 0 0 % 0

โครงการป้องกันโรคขาดสารอาหารไอโอดีน 
เพิ่มไอโอดีน เพิ่มไอคิว

0 0 0 0 100 % 5,000

โครงการป้องกันและควบคุมการเฝ้าระวัง
โรคระบาดของโรคมือ เท้า ปาก

0 0 0 10,000 -50 % 5,000

โครงการป้องกันและควบคุมการแพรระบาด
ของโรคไข้เลือดออก

0 11,200 0 0 0 % 0

โครงการป้องกันและควบคุมการแพรระบาด
ของโรคตางๆที่เกิดขึ้นในเขตเทศบาลตําบล
ก้อ

0 0 0 10,000 0 % 10,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 432 0 0 0 0 % 0

โครงการสงเสริมป้องกันโรคขาดสารอาหาร
ไอโอดีน เพิ่มไอโอดีน เพิ่มไอคิว 

0 0 0 5,000 -100 % 0

โครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภัยโรคพิษ
สุนัขบ้า

0 0 432 20,000 0 % 20,000

โครงการหนูน้อยสุขภาพดี 0 0 0 5,000 0 % 5,000

โครงการอบรมหนูน้อยฟันงาม 0 3,825 5,625 10,000 -40 % 6,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 295,852 15,385 6,057 473,500 466,000
ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 0 20,000 0 % 20,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 48,700 38,820 46,587.9 70,000 -21.43 % 55,000

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 18,200 37,500 96,410 110,000 -27.27 % 80,000

รวมค่าวัสดุ 66,900 76,320 142,997.9 200,000 155,000
รวมงบดําเนินงาน 362,752 91,705 149,054.9 673,500 621,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือการแพทย

เครื่องพนละอองฝอย 0 0 0 120,000 -100 % 0

เครื่องพนหมอกควัน 0 0 0 0 100 % 55,850

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 120,000 55,850
รวมงบลงทุน 0 0 0 120,000 55,850

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน 50,000 130,000 0 0 0 % 0

อุดหนุนโครงการพระราชดําริด้านสาธารณ
สุขให้แกคณะกรรมการหมูบ้าน

0 0 0 0 100 % 80,000

อุดหนุนโครงการพระราชดําริด้านสาธารณ
สุขให้แกคณะกรรมการหมูบ้าน หมู 1-4
ตําบลก้อ

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

รวมเงินอุดหนุน 50,000 130,000 80,000 80,000 80,000
รวมงบเงินอุดหนุน 50,000 130,000 80,000 80,000 80,000

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 412,752 221,705 229,054.9 873,500 756,850
รวมแผนงานสาธารณสุข 430,212 599,290 659,694.9 1,060,700 935,250
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 333,060 353,000 372,780 396,060 6.04 % 420,000

เงินประจําตําแหนง 42,000 42,000 42,000 42,000 0 % 42,000

คาจ้างลูกจ้างประจํา 162,420 173,020 183,480 194,220 10.47 % 214,560

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 260,640 272,850 313,920 326,520 5 % 342,840

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 48,000 40,885 24,000 39,000 -66.31 % 13,140

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 846,120 881,755 936,180 997,800 1,032,540
รวมงบบุคลากร 846,120 881,755 936,180 997,800 1,032,540

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 3,900 1,060 0 0 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึงบริการ 0 0 0 0 100 % 10,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 3,128 0 0 20,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 2,500 20,000 -50 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 7,028 1,060 2,500 40,000 20,000
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ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน 18,577 19,960 5,668 20,000 0 % 20,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 2,600 432 3,000 0 % 3,000

วัสดุคอมพิวเตอร 4,060 0 5,800 10,000 0 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 22,637 22,560 11,900 33,000 33,000
รวมงบดําเนินงาน 29,665 23,620 14,400 73,000 53,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

เก้าอี้สํานักงาน 4,000 0 0 0 0 % 0

ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน(แบบกระจก) 3,500 0 0 0 0 % 0

ตู้เก็บเอกสารเหล็ก 4,000 0 0 0 0 % 0

ตู้เหล็ก 2 บาน 0 5,480 0 0 0 % 0

โต๊ะทํางาน 2,600 0 0 0 0 % 0

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

กล้องถายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล 3,990 0 0 0 0 % 0

เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร 0 0 0 27,700 -100 % 0

จอโปรเจคเตอร 0 0 0 10,000 -100 % 0
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ครุภัณฑคอมพิวเตอร

 เครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุ๊ก สําหรับงาน
สํานักงาน

0 0 0 16,000 -100 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 2

0 0 0 30,000 -100 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน 0 0 0 0 100 % 17,000

เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก (Injet Printer) 4,300 0 0 0 0 % 0

เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ

0 0 0 4,300 0 % 4,300

เครื่องสํารองไฟฟ้า 0 2,390 0 2,500 0 % 2,500

รวมค่าครุภัณฑ์ 22,390 7,870 0 90,500 23,800
รวมงบลงทุน 22,390 7,870 0 90,500 23,800

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 898,175 913,245 950,580 1,161,300 1,109,340
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 88,272 0 100 % 10,000
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โครงการจ้างเหมารถรับสงเด็กนักเรียนผู้
ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้

0 0 0 113,400 5.82 % 120,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดกิจกรรมสงเสริมศูนยพัฒนา
ครอบครัวตําบลก้อ

0 0 0 10,000 0 % 10,000

โครงการจัดอบรมอาสาสมัครบริบาลท้อง
ถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงระยะ
ยาว ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564

0 0 0 0 100 % 20,000

โครงการบ้านท้องถิ่นไทย เทิดไท้องคราชินี 
ซอมแซมสภาพที่อยูอาศัยให้แกผู้สูงอายุผู้
ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส 

0 0 59,990 0 0 % 0

โครงการบ้านท้องถิ่นไทยเทิดไท้องคราชัน
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธบดีศรี
สินทรมหาวชิราลงกรณฯพระวชิรเกล้าเจ้า
อยูหัว

0 0 0 60,000 0 % 60,000

โครงการบ้านท้องถิ่นประชารัฐรวมใจ เทิด
ไท้องคราชัน ราชินี

58,592 60,000 0 0 0 % 0

โครงการผู้สูงวัยใสใจสุขภาพ 0 0 0 0 100 % 10,000

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและ
เยาวชน

0 0 0 10,000 -100 % 0

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและ
เยาวชนตําบลก้อ

0 0 0 0 100 % 5,000
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โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้
ด้อยโอกาส

0 0 0 0 100 % 10,000

โครงการพัฒนาคุณภาพและสงเสริมอาชีพผู้
สูงอายุ(ศพอส)

0 0 0 0 100 % 20,000

โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้
ด้อยโอกาสตําบลก้อ ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564

0 0 0 0 100 % 20,000

โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ 0 28,764 0 30,000 -100 % 0

โครงการวันคนพิการตําบลก้อ ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2564

0 0 0 0 100 % 10,000

โครงการวันผู้สูงอายุตําบลก้อ 0 0 0 10,000 -100 % 0

โครงการวันผู้สูงอายุตําบลก้อ ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2564

0 0 0 0 100 % 20,000

โครงการสงเสริมสุขภาพและตรวจเยี่ยม
บ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส

0 0 0 10,000 -100 % 0

โครงการสงเสริมสุขภาพและตรวจเยี่ยม
บ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส
ตําบลก้อ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561

0 9,532 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 58,592 98,296 148,262 243,400 315,000
รวมงบดําเนินงาน 58,592 98,296 148,262 243,400 315,000

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 58,592 98,296 148,262 243,400 315,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 956,767 1,011,541 1,098,842 1,404,700 1,424,340
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 437,160 329,678 485,340 663,344 4.38 % 692,420

เงินประจําตําแหนง 42,000 21,233 28,000 42,000 0 % 42,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 479,160 350,911 513,340 705,344 734,420
รวมงบบุคลากร 479,160 350,911 513,340 705,344 734,420

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

3,780 0 0 0 0 % 0

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 4,620 20,000 -50 % 10,000

คาเชาบ้าน 52,500 18,000 0 0 0 % 0

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 12,500 25,000 0 % 25,000

รวมค่าตอบแทน 56,280 18,000 17,120 45,000 35,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 204,181 290,817 0 0 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 303,620 25,800 -80.62 % 5,000
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โครงการจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานด้านชาง
ไฟฟ้า

0 0 0 118,450 -3.25 % 114,600

โครงการจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานด้าน
ธุรการกองชาง

0 0 0 119,000 -3.19 % 115,200

โครงการจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานด้านผู้
ชวยชางโยธา

0 0 0 99,200 -3.83 % 95,400

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายเงินเดินทางไปราชการ 0 4,060 0 0 0 % 0

คาใช้จายเดินทางไปราชการ 17,864 0 4,360 20,000 0 % 20,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 29,080 4,700 0 0 100 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 251,125 299,577 307,980 382,450 360,200
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 19,418 16,765 8,364 20,000 -40 % 12,000

วัสดุกอสร้าง 55,738.69 70,271.84 32,057.97 31,000 -3.23 % 30,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 12,423 392,565 2,184 9,000 122.22 % 20,000

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 0 0 0 0 100 % 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร 15,720 10,170 4,975 30,000 -50 % 15,000

รวมค่าวัสดุ 103,299.69 489,771.84 47,580.97 90,000 97,000
รวมงบดําเนินงาน 410,704.69 807,348.84 372,680.97 517,450 492,200
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑการเกษตร

เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 16,800 0 0 0 0 % 0

ครุภัณฑกอสร้าง

แทนตัดไฟเบอร 0 0 4,900 0 0 % 0

บันไดอลูมิเนียม  ยาว 6 ฟุต 0 0 1,550 0 0 % 0

บันไดอลูมิเนียม ยาว 7 ฟุต 0 0 1,750 0 0 % 0

บันไดอลูมิเนียม ยาว 8 ฟุต 0 0 1,950 0 0 % 0

บันไดอลูมิเนียมสไลด  12ฟุต+12ฟุต 0 0 4,080 0 0 % 0

แบบหลอลูกปูนทรงเหลี่ยม 0 0 17,000 0 0 % 0

ครุภัณฑสํารวจ

ตลับเมตร ขนาดยาว 5 เมตร 0 0 0 450 -100 % 0

ตลับเมตร ขนาดยาว 50 เมตร 0 0 0 1,350 -100 % 0

เทปวัดที่ใยแก้ว ขนาดยาว 50 เมตร 0 0 0 1,000 -100 % 0

ไม้สต๊าฟอลูมิเนียมแบบชัก 5 เมตร 0 0 3,500 0 0 % 0

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 2

0 0 27,500 60,000 -100 % 0
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เครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุ๊ก สําหรับงาน
ประมวลผล

0 20,900 0 0 0 % 0

เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก (inkjet Printer) 4,300 0 0 0 0 % 0

เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ(Ink Tank Printer)

0 0 8,600 0 0 % 0

เครื่องสํารองไฟ 0 0 2,390 5,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 10,165 12,770 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 0 0 2,200 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรัปบรุงครุภัณฑของ
เทศบาลตําบลก้อ

0 0 0 20,000 185 % 57,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 31,265 33,670 75,420 87,800 57,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง

111,040 1,550 0 141,000 -0.71 % 140,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 111,040 1,550 0 141,000 140,000
รวมงบลงทุน 142,305 35,220 75,420 228,800 197,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 1,032,169.69 1,193,479.84 961,440.97 1,451,594 1,423,620
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งานไฟฟ้าถนน
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 14,667 25,000 0 0 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 15,200 25,000 -60 % 10,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการทดสอบคุณภาพน้ําเพื่อสุขอนามัย
ของประชาชนตําบลก้อ

0 6,880 10,260 20,000 0 % 20,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 13,580 20,400.5 1,280 20,000 -50 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 28,247 52,280.5 26,740 65,000 40,000
ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 61,337 128,926.07 103,350 71,500 -7.69 % 66,000

รวมค่าวัสดุ 61,337 128,926.07 103,350 71,500 66,000
รวมงบดําเนินงาน 89,584 181,206.57 130,090 136,500 106,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑการเกษตร

เครื่องสูบน้ําแบบจม 5,900 0 0 0 0 % 0

เครื่องสูบน้ําแบบจม ซัมเมอรส Ebola 22,000 0 0 0 0 % 0
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เครื่องสูบน้ําแบบบจม 21,500 48,500 0 0 0 % 0

เครื่องสูบน้ําแบบหอยโขง 0 0 0 0 100 % 63,400

ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ําบาดาล ขนาด 2 HP 0 0 6,000 0 0 % 0

ตู้คอนโทรลปัมน้ํา 16,300 0 0 0 0 % 0

ลําโพงฮอนลปาก 0 6,440 32,200 32,200 -100 % 0

สวิทซแสงอาทิตย 3,800 0 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 0 70,000 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 0 0 0 120,000 -33.33 % 80,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 69,500 124,940 38,200 152,200 143,400
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คาติดตั้งระบบประปาและอุปกรณ ซึ่งเป็นการติด
ตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการพร้อม
การกอสร้างหรือภายหลังการกอสร้าง

โครงการปรับปรุงระบบประปาบ้านก้อทา 
หมูที่ 4

22,900 0 0 0 0 % 0

คาชดเชยผลอาสิน

คาชดเชยคางานกอสร้างตามสัญญาแบบ
ปรับราคาได้ (คา K)

0 0 0 5,000 0 % 5,000
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คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านก้อจอก หมู 3 ตําบลก้อ

0 0 0 300,000 0 % 300,000

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านก้อทา หมู 4 ตําบลก้อ

0 0 0 300,000 0 % 300,000

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านก้อทุง

0 0 0 110,000 0 % 110,000

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านก้อทุง หมู 1 ตําบลก้อ

0 0 0 190,000 0 % 190,000

โครงการกอสร้างพนังกันตลิ่งเรียงหินยา
แนวพร้อมราวกันตกข้างห้องประชุม
เทศบาลตําบลก้อ

0 0 0 390,000 0 % 390,000

โครงการกอสร้างรางระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านก้อหนอง หมู 2 ตําบลก้อ

0 0 0 310,000 0 % 310,000

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง

258,400 202,055 0 180,000 0 % 180,000

คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายให้แกเอกชน 
นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งกอ
สร้าง

คาออกแบบ 0 0 0 30,000 0 % 30,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 281,300 202,055 0 1,815,000 1,815,000
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รวมงบลงทุน 350,800 326,995 38,200 1,967,200 1,958,400
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนท้องถิ่น 0 277,700 0 0 0 % 0

เงินอุดหนุนสวนราชการ 65,344.66 0 0 0 0 % 0

เงินอุดหนุนสวนราชการ 0 0 287,670.19 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 65,344.66 277,700 287,670.19 0 0
รวมงบเงินอุดหนุน 65,344.66 277,700 287,670.19 0 0
รวมงานไฟฟ้าถนน 505,728.66 785,901.57 455,960.19 2,103,700 2,064,400

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 108,000 108,000 108,000 70,000 -100 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 12,000 12,000 12,000 12,000 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 120,000 120,000 120,000 82,000 0
รวมงบบุคลากร 120,000 120,000 120,000 82,000 0

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 154,591 193,035 0 0 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 174,400 0 0 % 0
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โครงการจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานขับรถ
ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

0 0 0 40,000 110 % 84,000

โครงการจ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานด้านการ
กําจัดขยะและสิ่งปฏิกูล

0 0 0 194,300 -2.42 % 189,600

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการลดปัญหาขยะเพื่อชุมชนโดยชุมชน 32,728 0 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 18,550 7,750 19,910 23,500 -14.89 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 205,869 200,785 194,310 257,800 293,600
ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 0 20,000 -50 % 10,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 5,600 0 3,300 20,000 0 % 20,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 33,810 46,277 38,607 40,000 0 % 40,000

รวมค่าวัสดุ 39,410 46,277 41,907 80,000 70,000
รวมงบดําเนินงาน 245,279 247,062 236,217 337,800 363,600

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 365,279 367,062 356,217 419,800 363,600
รวมแผนงานเคหะและชุมชน 1,903,177.35 2,346,443.41 1,773,618.16 3,975,094 3,851,620

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
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งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการจ้างเด็กนักเรียน นักศึกษาปฏิบัติ
งานชวงปิดภาคเรียนตามนโยบายรัฐบาล

0 37,800 60,000 0 100 % 60,000

โครงการบริหารจัดการศูนยประสานงาน
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของ
เทศบาลตําบลก้อ(ศตส.ทต.ก้อ)

0 20,000 0 0 0 % 0

โครงการประชารัฐรวมใจสร้างหมู
บ้าน/ชุมชนปลอดภัยยาเสพติดตําบลก้อหมู
ที่1-4

40,632 0 0 0 0 % 0

โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ 76,510 0 50,164 0 100 % 40,000

โครงการสงเสริมอาชีพกลุมวิสหกิจชุมชน 
แมบ้านเกษตรกรก้อทุง หมู 1 ตําบลก้อ

0 0 0 10,000 -100 % 0

โครงการสงเสริมอาชีพการทอผ้า 0 69,232 0 0 0 % 0

โครงการสงเสริมอาชีพให้กับกลุมสตรีแม
บ้านและประชาชนทั่วไป (การตัดเย็บผ้าหม
นวมด้วยมือ)

95,372 0 0 0 0 % 0

โครงการสร้างคุณคาภูมิปัญญาผู้สูงอายุ 0 0 0 10,000 -100 % 0
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โครงการสร้างคุณคาภูมิปัญญาและนวัต
กรรมผู้สูงอายุ

0 0 0 0 100 % 10,000

โครงการอบรมกลุมอาชีพปลายางรมควัน 
บ้านก้อทา หมู 4 ตําบลก้อ

0 6,232 0 0 0 % 0

โครงการอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดในสถานศึกษา

10,000 0 10,000 10,000 0 % 10,000

โครงการอบรมสงเสริมอาชีพการแปรรูป
และถนอมอาหารตําบลก้อ

22,032 6,232 0 0 0 % 0

โครงการอบรมสงเสริมอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้า
สําเร็จรูปบ้านก้อทา หมู 4

19,712 0 0 0 0 % 0

โครงการอบรมสงเสริมอาชีพเย็บผ้าบารติก 
บ้านก้อทา หมู 4

15,637 11,782 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 279,895 151,278 120,164 30,000 120,000
รวมงบดําเนินงาน 279,895 151,278 120,164 30,000 120,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑการศึกษา

จักรพันริม 13,000 0 0 0 0 % 0

จักรเย็บผ้า 6,900 0 0 0 0 % 0
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จักรอุตสาหกรรม 24,000 0 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 43,900 0 0 0 0
รวมงบลงทุน 43,900 0 0 0 0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน 80,000 50,000 0 0 0 % 0

อุดหนุนกลุมวิสาหกิจชุมชน กลุมทอผ้าพื้น
เมืองผู้สูงอายุบ้านก้อทุง

0 0 0 0 100 % 10,000

อุดหนุนกลุมวิสาหกิจชุมชน กลุมเย็บผ้านวม
ด้วยมือตําบลก้อ

0 0 0 0 100 % 10,000

อุดหนุนกลุมวิสาหกิจชุมชนกลุมอาชีพปลา
ยางรมควัน บ้านก้อทา หมู 4 ตําบลก้อ

0 0 0 10,000 -100 % 0

อุดหนุนกลุมวิสาหกิจชุมชนกลุมอาชีพแปร
รูปและถนอมอาหารตําบลก้อ

0 0 0 10,000 -100 % 0

อุดหนุนกลุมวิสาหกิจชุมชนเย็บผ้าหมนวม
ด้วยมือตําบลก้อ

0 0 30,000 25,000 -100 % 0

อุดหนุนวิสาหกิจชุมชนกลุมพัฒนาอาชีพผู้
สูงอายุบ้านก้อทุง

0 0 30,000 25,000 -100 % 0
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อุดหนุนวิสาหกิจชุมชนกลุมแมบ้าน
เกษตรกรบ้านก้อทุง ม.1

0 0 0 0 100 % 10,000

อุดหนุนวิสาหกิจชุมชนกลุมอาชีพปลายาง
รมควัน บ้านก้อทา หมู 4 ตําบลก้อ

0 0 12,000 0 100 % 10,000

อุดหนุนวิสาหกิจชุมชนกลุมอาชีพแปรรูป
และถนอมอาหารตําบลก้อ

0 0 12,000 0 100 % 10,000

อุดหนุนวิสาหกิจชุมชนกลุมอาชีพเย็บผ้า
บารติก บ้านก้อทา หมู 4 ตําบลก้อ

0 0 12,000 10,000 0 % 10,000

รวมเงินอุดหนุน 80,000 50,000 96,000 80,000 60,000
รวมงบเงินอุดหนุน 80,000 50,000 96,000 80,000 60,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 403,795 201,278 216,164 110,000 180,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 403,795 201,278 216,164 110,000 180,000
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการแขงขันกีฬาแกงก้อเกมส 0 0 0 0 100 % 40,000

โครงการแขงขันกีฬาประชาชนและหนวย
งานลี้สัมพันธ ครั้งที่ 15 ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2563

0 0 0 550 -100 % 0

โครงการแขงขันกีฬาสี่ก้อเกมส 0 162,892 0 150,000 0 % 150,000

โครงการจัดการแขงขันกีฬาแกงก้อเกมส 50,000 19,632 19,632 50,000 -100 % 0

โครงการจัดสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขัน
กีฬาฟุตบอลมวลชนอําเภอลี้คัพ

0 10,680 0 0 0 % 0

โครงการจัดสงนักกีฬาเข้ารวมแขงขันกีฬา
ประชาชนและหนวยงานลี้สัมพันธ

0 0 0 0 100 % 10,000

โครงการจัดสงนักกีฬาเข้ารวมแขงขันกีฬา
เยาวชน ประชาชนอําเภอลี้

0 0 0 0 100 % 5,000

โครงการจัดสงนักกีฬาเข้ารวมแขงขันกีฬา
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นในเขตอําเภอลี้

0 33,302 42,930 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 50,000 226,506 62,562 200,550 205,000
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ค่าวัสดุ
วัสดุกีฬา 0 0 0 26,500 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 26,500 0
รวมงบดําเนินงาน 50,000 226,506 62,562 227,050 205,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 50,000 226,506 62,562 227,050 205,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดงานทําบุญสรงน้ําพระพุทธบาท
ผาตั้ง

5,000 0 0 0 0 % 0

โครงการทําบุญสรงน้ํารอยพระพุทธบาท
ยางวี

25,000 0 0 0 0 % 0

โครงการทําบุญหัวฝาย 14,432 0 0 0 0 % 0

โครงการประเพณีปีใหมเมืองตําบลก้อ 0 178,400 179,000 500 29,900 % 150,000

โครงการประเพณียี่เป็ง (ลอยกระทง) 0 0 140,000 150,000 -100 % 0

โครงการประเพณีลอยกระทงตําบลก้อ (ยี่
เป็ง)

0 0 0 0 100 % 150,000
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โครงการรวมสรงน้ําสามครูบาและพระธาตุ
หริภุญชัย

0 0 15,000 6,500 -100 % 0

โครงการรวมสรงน้ําองคสามครูบาและพระ
ธาตุหริภุญชัย

17,860 0 0 0 0 % 0

โครงการวัดประชารัฐสร้างสุข พัฒนาวัด
ตามแนวทาง 5 ส

0 0 0 2,000 150 % 5,000

โครงการสงเสริมศิลปะวัฒนธรรม ศาสนา
และอนุรักษฟ้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณี
ภูมิปัญญาท้องถิ่น บ้านก้อทุง

0 0 0 15,000 0 % 15,000

โครงการสรงน้ําวัดบ้านเกา 10,000 0 0 0 0 % 0

โครงการสืบสานประเพณีสรงน้ําพระธาตุสลี
ทันใจ(ก้อยืน)

50,000 0 0 0 0 % 0

โครงการสืบสานประเพณีสรงน้ําพระธาตุสลี
เวียงก้อ(ก้อทุง)

50,000 0 0 0 0 % 0

โครงการหลอเทียนพรรษา 0 0 0 20,000 -50 % 10,000

โครงการอนุรักษฟ้นฟู สืบสานศิลป
วัฒนธรรมท้องถิ่น บ้านก้อจอก

0 0 0 0 100 % 15,000

รวมค่าใช้สอย 172,292 178,400 334,000 194,000 345,000
รวมงบดําเนินงาน 172,292 178,400 334,000 194,000 345,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน 0 135,000 0 0 0 % 0

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน 0 0 100,000 100,000 -40 % 60,000

รวมเงินอุดหนุน 0 135,000 100,000 100,000 60,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 135,000 100,000 100,000 60,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 172,292 313,400 434,000 294,000 405,000
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดงานเทศกาลปลา 0 0 0 50,000 -20 % 40,000

โครงการดอกฝ้ายบ้านที่บ้านก้อ 0 0 0 0 100 % 10,000

โครงการตัดหญ้าสองข้างทางพัฒนาและ
รักษาสภาพแวดล้อมแหลงทองเที่ยว

10,000 10,000 10,000 10,000 0 % 10,000

โครงการเทศกาลกินปลา 0 0 70,000 0 0 % 0

โครงการประชาสัมพันธกิจกรรมวัฒนธรรม
ประเพณี และแหลงทองเที่ยว ในตําบลก้อ

0 0 0 10,000 -50 % 5,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

โครงการปรับปรุงภูมิทัศนเพื่อสงเสริมสนับ
สนุนการทองเที่ยวในตําบลก้อ

80,894 40,000 22,000 40,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 90,894 50,000 102,000 110,000 65,000
รวมงบดําเนินงาน 90,894 50,000 102,000 110,000 65,000

รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว 90,894 50,000 102,000 110,000 65,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 313,186 589,906 598,562 631,050 675,000

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 90,850 0 0 % 0

โครงการจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานด้านการ
เกษตร

0 0 0 102,200 -3.72 % 98,400

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการคลินิคเกษตร 0 0 0 5,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

โครงการบริการศูนยถายทอดเทคโนโลยี
ทางการเกษตร

0 0 0 10,000 -100 % 0

โครงการรวมงานมะมวงมหาชนกของดี
อําเภอลี้

0 0 0 0 100 % 10,000

โครงการรวมงานมะมวงมหาชนกของดี
อําเภอลี้ ประจําปี 2563

0 0 0 5,000 -100 % 0

โครงการรวมงานลําไยจังหวัดลําพูน 0 0 0 5,000 100 % 10,000

โครงการรวมงานลําไยอําเภอลี้ 11,932 15,000 13,000 5,000 100 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 11,932 15,000 103,850 132,200 128,400
ค่าวัสดุ

วัสดุการเกษตร 10,673.25 0 6,120 0 100 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 10,673.25 0 6,120 0 10,000
รวมงบดําเนินงาน 22,605.25 15,000 109,970 132,200 138,400

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 22,605.25 15,000 109,970 132,200 138,400
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการกอสร้างฝายแม้ว 42,819 36,568 0 40,000 -100 % 0

โครงการน้ําคือชีวิต ศาสตรพระราชาสูแปลง
เกษตรผสมผสานประชารัฐ

0 0 0 10,000 -100 % 0

โครงการบ้านก้อแซนทบ็อค 0 0 0 0 100 % 68,900

โครงการปลอยปลา สัตวน้ําเฉลิมพระเกียรติ 0 0 0 5,000 -100 % 0

โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 4,932 0 0 5,000 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมทบทวน รสทป. (ราษฎร
อาสาสมัครพิทักษป่า) เทศบาลตําบลก้อ

0 0 0 10,000 -100 % 0

โครงการแหลงเรียนรู้แปลงสาทิตผักสวน
ครัวรั้วกินได้

9,932 0 0 0 0 % 0

โครงการแหลงเรียนรู้แปลงสาธิตผักสวน
ครัวรั้วกินได้

0 9,940 0 10,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 57,683 46,508 0 80,000 68,900
รวมงบดําเนินงาน 57,683 46,508 0 80,000 68,900

รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้ 57,683 46,508 0 80,000 68,900
รวมแผนงานการเกษตร 80,288.25 61,508 109,970 212,200 207,300
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

คาชําระหนี้เงินต้น 363,641.97 372,200.82 378,069.33 392,837 3.1 % 405,000

คาชําระดอกเบี้ย 90,404.95 81,846.1 75,977.59 62,163 -19.57 % 50,000

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 61,172 72,565 54,224 57,000 22.81 % 70,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 0 0 2,520 2,520 -0.79 % 2,500

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2,931,600 3,144,400 3,349,700 3,795,600 7.33 % 4,074,000

เบี้ยยังชีพคนพิการ 1,552,800 1,532,800 1,577,600 1,689,600 6.11 % 1,792,800

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส 108,000 102,000 102,000 120,000 -5 % 114,000

สํารองจาย 121,465.95 58,852 120,485 341,000 -56.01 % 150,000

รายจายตามข้อผูกพัน 83,261.78 62,033 0 0 0 % 0

เงินบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหง
ประเทศไทย

0 0 29,615.61 30,000 -16.67 % 25,000

เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่นหรือในเขตพื้นที่เทศบาลตําบล
ก้อ

0 0 62,420 70,000 0 % 70,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น (กบท.)

291,049 284,526 306,066 304,200 -4.03 % 291,930
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

รวมงบกลาง 5,603,395.65 5,711,222.92 6,058,677.53 6,864,920 7,045,230
รวมงบกลาง 5,603,395.65 5,711,222.92 6,058,677.53 6,864,920 7,045,230
รวมงบกลาง 5,603,395.65 5,711,222.92 6,058,677.53 6,864,920 7,045,230

รวมแผนงานงบกลาง 5,603,395.65 5,711,222.92 6,058,677.53 6,864,920 7,045,230
รวมทุกแผนงาน 21,100,734.85 22,162,006.2 22,051,770.74 27,477,600 26,697,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลกอ

อําเภอ ลี้   จังหวัดลําพูน

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 26,697,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 5,414,670 บาท

งบบุคลากร รวม 3,669,670 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,410,760 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 521,640 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนรายเดือนนายกเทศมนตรีตําบลกอ
จํานวน 1 อัตราๆ ละ  27,600  บาท/เดือน  จํานวน 12
 เดือน และเงินคาตอบแทนรายเดือนรองนายกเทศมนตรีตําบล
กอ จํานวน  2  อัตราๆ ละ 15,180  บาท/เดือน  จํานวน  12
 เดือน  
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินเดือน เงินคาตอบ
แทนและประโยชน์ตอบแทนอยางอื่น ของนายกเทศมนตรี รอง
นายกเทศมนตรี  ประธานสภาเทศบาล  รองประธานสภา
เทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจายคาเบี้ยประชุมกรรมการเทศ
บาล พ.ศ. 2554 แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2557  
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เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายกเทศมนตรีตําบล
กอจํานวน  1  อัตราๆ  ละ  4,000  บาท/เดือน  จํานวน 12
 เดือนและเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงรองนายกเทศมนตรี
ตําบลกอ  จํานวน 2 อัตราๆ ละ3,000  บาท/เดือน จํานวน 12
 เดือน
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินเดือน เงินคาตอบ
แทนและประโยชน์ตอบแทนอยางอื่น ของนายกเทศมนตรี รอง
นายกเทศมนตรี  ประธานสภาเทศบาล  รองประธานสภา
เทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจายคาเบี้ยประชุมกรรมการเทศ
บาล พ.ศ. 2554 แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2557

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรีตําบล
กอ จํานวน 1 อัตราๆ ละ
4,000  บาท/เดือน  จํานวน 12 เดือนและเงินคาตอบแทนพิเศษ
รองนายกเทศมนตรีตําบลกอ จํานวน  2  อัตราๆ ละ 3,000
  บาท/เดือน  จํานวน12 เดือน  เปนเงิน  72,000  บาท  
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินเดือน เงินคาตอบ
แทนและประโยชน์ตอบแทนอยางอื่น ของนายกเทศมนตรี รอง
นายกเทศมนตรี  ประธานสภาเทศบาล  รองประธานสภา
เทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจายคาเบี้ยประชุมกรรมการเทศ
บาล พ.ศ.2554 แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2557   
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เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

จํานวน 198,720 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรีตําบลกอ และ
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตําบลกอ  คํานวณตั้งจายไว  12
 เดือน  ดังนี้
1. เลขานุการนายกเทศมนตรีตําบลกอ จํานวน 1 คน ในอัตรา
เดือนละ 9,660 บาท ตั้งไว 115,920 บาท
2. ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตําบลกอ จํานวน 1 คน ในอัตราเดือน
ละ 6,900 บาท ตั้งไว 82,800 บาท
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินเดือน เงินคาตอบแทน
และประโยชน์ตอบแทนอยางอื่น ของนายกเทศมนตรี รองนายก
เทศมนตรี  ประธานสภาเทศบาล  รองประธานสภา
เทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจายคาเบี้ยประชุมกรรมการเทศ
บาล พ.ศ.2554 แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557  

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 1,490,400 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาลตําบลกอ คํานวณตั้ง
จายไวจํานวน 12 เดือน
1.ประธานสภาเทศบาลตําบลกอ
จํานวน 1 คน ในอัตราเดือนละ 15,180 บาท 
ตั้งไว 182,160 บาท
2.รองประธานสภาเทศบาลตําบลกอ
จํานวน 1 คน ในอัตราเดือนละ 12,420 บาท 
ตั้งไว 149,040 บาท
3.สมาชิกสภาเทศบาลตําบลกอ จํานวน 10 คน
ในอัตราเดือนละ 9,660 บาท ตั้งไว1,159,200 บาท
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินเดือน เงินคาตอบแทน
และประโยชน์ตอบแทนอยางอื่น ของนายกเทศมนตรี รองนายก
เทศมนตรี  ประธานสภาเทศบาล  รองประธานสภา
เทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี 
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจายคาเบี้ย
ประชุมกรรมการเทศบาล พ.ศ.2554 แกไขเพิ่ม
เติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557 
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,258,910 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 774,530 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนทองถิ่น
จํานวน  4  อัตรา รวม 12 เดือน เปนเงิน 1,083,000 บาท และ
เงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน  4  อัตรา   
- เปนไปตามพระราชกฤษฎี ดังนี้
1)พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
2)ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี ( พ.ศ. 2561-2563 )
3)หนังสือ สํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซอมแนวทางการคํานวณ
ภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น 

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงพนักงานเทศบาล จํานวน 12
 เดือน
- เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1)พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
2)ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี ( พ.ศ. 2561-2563 )
3)หนังสือ สํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซอมแนวทางการคํานวณ
ภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น
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คาจางลูกจางประจํา จํานวน 275,760 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือน พรอมปรับปรุงเงินเดือนลูกจางประจํา
เทศบาลตําบลกอ  จํานวน 1 อัตรา
ตําแหนง นักจัดการงานทั่วไป จํานวน 12 เดือน
- เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1)พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
2)ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี ( พ.ศ. 2561-2563 )
3)หนังสือ สํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.ที่ มท
0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซอมแนวทาง
การคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น 

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 137,280 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจาง 
1 อัตรา จํานวน 12 เดือน เปนเงิน130,080 บาท  และเงินปรับ
ปรุงคาตอบแทนพนักงานจาง 1 อัตรา (พนักงานจางตาม
ภารกิจ)  จํานวน 12  เดือน  เปนเงิน 7,200 บาท  โดยจายใหกับ
พนักงานจาง  
- เปนไปตามพระราชกฤษฎีกา ดังนี้
1)พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
2)ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี ( พ.ศ. 2561-2563 )
3)หนังสือ สํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซอมแนวทางการคํานวณ
ภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น
4)ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินเพิ่มการครอง
ชีพชั่วคราวของขาราชการและลูกจางประจําสวนราชการ (ฉบับ
ที่6) พ.ศ. 2558 
5)ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล เรื่องกําหนดมาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การใหพนักงานเทศบาล ลูกจาง และ
พนักงานจางของเทศบาลไดรับเงินคาครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2
) ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2558 
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 29,340 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจาง  2
 อัตรา จํานวน 12 เดือน  
- เปนไปตามพระราชกฤษฎีกา ดังนี้
1) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
2) ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี ( พ.ศ. 2561-2563 )
3)หนังสือ สํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซอมแนวทางการคํานวณ
ภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น 

งบดําเนินงาน รวม 1,458,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 168,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนคณะกรรมการตรวจรับงานจางและผู
ปฏิบัติราชการใหแกเทศบาลตําบลกอ และเพื่อจายเปนเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษใหแกพนักงานสวนตําบล
และพนักงานของเทศบาลตําบลกอ
- เปนไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงินประโยชน์
ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปี
แกพนักงานสวนทองถิ่นใหเปนรายจายอื่นขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2559
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 ลง
วันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การดําเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น
เปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปีแกพนักงาน
สวนทองถิ่นใหเปนรายจายอื่นขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2557
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 380 ลงวันที่
26 กุมภาพันธ์ 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท., และ ก.อบต
. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธี
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การกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เปนเงินรางวัลประจําปีสําหรับพนักงานสวนทองถิ่น ลูกจาง และ
พนักงานจางขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2558
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดประโยชน์
ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป้นเงินรางวัลประจําปี
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายการคัดเลือก
พนักงานและลูกจางขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2555
6) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายการคัดเลือก
พนักงานและลูกจางขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ
.ศ. 2558
7) หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว85 ลงวัน
ที่  6 กันยายน 2561 หลักเกณฑ์การเบิกจายคาตอบแทนบุคคล
หรือคณะกรรมการ  
8) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
9) ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแหง
ชาติ วาดวยคาใชจายของอาสาสมัครในการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย พ.ศ. 2560 
10) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายใหแก
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2560
11) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมากที่ มท 0808.2/ว 7271
 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2560 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ดวยการเบิกคาใชจายใหแกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2560

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท
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เพื่อจายเปนเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหกับ
พนักงานเทศบาลและพนักงานจาง ที่ไดรับอนุมัติใหปฏิบัติหนาที่
นอกเวลาราชการปกติ หรือ วันหยุดราชการ  
- เปนไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2559
2)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559

คาเชาบาน จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบานของพนักงานเทศบาลตามสิทธิที่จะได
รับ  ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น  พ.ศ. 2548 
2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2551
3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น  (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
4)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น  (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
5)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12
 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจาย
เงินคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น
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ค่าใช้สอย รวม 605,800 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

โครงการจางเหมาผูปฏิบัติแมบานทําความสะอาดสํานักงานเทศบาล
ตําบลกอ

จํานวน 108,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการจางเหมา
บริการปฏิบัติงานแมบานทําความสะอาดสํานักงานเทศบาลตําบล
กอ  จํานวน 1 ราย
ผูรับจางตองรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ทําความสะอาดภายใน
อาคาร ภายนอกอาคารสํานักงาน วัสดุ
อุปกรณ์ โต๊ะ เกาอี้ ครุภัณฑ์ตางๆ และงานอื่นที่ไดรับมอบ
หมาย   
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1)พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ที่ 14 พ.ศ.2562
2)พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2
/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
4)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15
 มกราคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราคาใชจายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคาใช
สอย วัสดุและคาสาธารณูปโภค
5)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การดําเนินการจางเอกชนและ
การเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
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รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 112,800 บาท

เพื่อจายเปนคาถายเอกสาร  คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ  คา
ซักฟอก  คากําจัดสิ่งปฏิกูล  คาระวางบรรทุก  คาเชา
ทรัพย์สิน (ยกเวน  คาเชาบาน)  คาโฆษณาและเผยแพร (รายจาย
เกี่ยวกับการจางเหมาโฆษณาและเผยแพรขาวทางวิทยุ  กระจาย
เสียง  โทรทัศน์  โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ตางๆ) คาธรรมเนียม
ตางๆ  คาเบี้ยประกัน  คาใชจายในการดําเนินคดีตามคํา
พิพากษา  คาจางเหมาบริการ หรือคาจางเหมาบริการอื่นๆ ที่เขา
ลักษณะรายจายประเภทนี้  คาติดตั้งไฟฟ้า คาติดตั้งประปาฯ คา
ติดตั้งโทรศัพท์ คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ ฯลฯ  
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1)พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และ
แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562
2)พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2
/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
4)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254  ลงวันที่ 15
 มกราคม 2563  เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราคาใชจายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคา
ใชสอย วัสดุและคาสาธารณูปโภค
5)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การดําเนินการจางเอกชนและ
การเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคารับรอง (รายจายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรองของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น) โดยแยกเปน
(1)คารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะ
บุคคล  จํานวน  50,000  บาท ใหตั้งงบประมาณไดไมเกินปีละ 
1 %  ของรายไดจริงของปีงบประมาณที่ลวงมาโดยไมรวมรายได
จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  เงินกู  เงินจายขาดเงินสะสมและเงินที่
มีผูอุทิศใหดังนี้ ในปีงบประมาณ 2562 มียอดรายรับจริง
14,134,190.37 บาท
คํานวณไดดังนี้ 14,134,190.37 x  1/100  =
141,341.90  บาท  ใหเบิกจายไดในภายในวงเงินงบประมาณที่
ประมาณการไวตามอัตราที่กําหนดและตามคาใชจายที่เกิดขึ้น
จริง  โดยคํานึงถึงความจําเปนและประหยัดและใหใชหลักฐาน
การจายเงินตามรายการคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง มาประกอบการ
เบิกจายเงินโดยมีเจาหนาที่ที่เกี่ยวของในการดําเนินงานเปนผู
รับรองการจาย  
(2)คาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาทองถิ่นหรือคณะกรรมการ
หรือคณะอนุกรรมการ ที่ไดรับการแตงตั้งตามกฎหมาย หรือตาม
ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือการ
ประชุมระหวางองค์กรปกครองสวนทองถิ่น หรือองค์กรปกครอง
สวนทองถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน ใหอยูในดุลยพินิจของผู
บริหารทองถิ่นโดยยอดเงินที่ตั้งจายไมรวมอยูในคารับรอง  ใหเบิก
จายไดเทาที่จายจริงและใหแนบบัญชีลายมือชื่อจํานวนบุคคลและ
รายงานการประชุม  เพื่อใชเปนหลักฐานประกอบการเบิก
จาย  โดยมีเจาหนาที่ที่เกี่ยวของในการดําเนินงานเปนผูรับรองการ
จาย ขอ (1) และ (2) ดําเนินการตามหนังสือ  สั่งการดังนี้หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381  ลงวันที่  28
 กรกฎาคม  2548  เรื่องการตั้งงบประมาณและการเบิกจายเงิน
คารับรองหรือคาเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาของรางวัล หรือเงินรางวัล  คาพวงมาลัย ชอดอกไม กระเชา
ดอกไมและพวงมาลา  คาชดใชคาเสียหายหรือคาสินไหมทดแทน

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาของรางวัล หรือเงินรางวัล  ในการจัดงาน หรือ
กิจกรรมตาง ๆ  เพื่อจายเปนคาพวงมาลัย  ชอดอกไม กระเชา
ดอกไมและพวงมาลา  ตามความจํา เปน  หรือคาชดใชคาเสีย
หาย หรือคาสินไหมทดแทน  
- เปนไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจายใน
การจัดงาน  การแขงขันกีฬาและสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0407/ว 1284 ลงวันที่ 10
  พฤศจิกายน  2530 เรื่อง
การเบิกจายคาดอกไมเพื่อมอบใหบุคคลตางๆ
คาพวงมาลาและพานประดับพุมดอกไม 
สรุปมีนัยสําคัญดังนี้
1.เบิกจายจากเงินงบประมาณ หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
2.คาพวงมาลัย ชอดอกไม กระเชาดอกไม สําหรับมอบใหผูมี
เกียรติ ชาวตางประเทศและคูสมรสที่เดินทางเขามาหรือออกจาก
ประเทศไทยคนละไมเกิน 300 บาท
3.คาพวงมาลา หรือพานประดับพุมดอกไม สําหรับวาง ณ อนุเสาว
รีย์ ครั้งละไมเกิน 1,000 บาท
4.คาพวงมาลาสําหรับวางศพผูมีเกียรติ พวงละไมเกิน 400 บาท 
-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1)หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0514/
36272 ลงวันที่ 11  สิงหาคม 2530  เรื่องการเบิกจายคาดอกไม
เพื่อมอบใหบุคคลตาง ๆ 
คาพวงมาลา และพานประดับพุมดอกไม
2)ประกาศกระทรวงการคลัง  เรื่อง หลักเกณฑ์การชดใชคาสิน
ไหมทดแทนกรณีเจาหนาที่ของรัฐกระทําละเมิดตอบุคคล
ภายนอก ลงวันที่ 3 ตุลาคม  พ.ศ.2554
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คาเดินทางไปราชการ จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเปนในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร  เชน  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง   คาพาหนะ  คาเชาที่
พัก  คาบริการจอดรถ  ณ  ทาอากาศยาน  คาผานทางดวน
พิเศษ  คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน  คาลงทะเบียนตางๆ  ที่
จําเปนในการเดินทางไปราชการ  ของคณะผูบริหาร  สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาล  ลูกจาง  และพนักงานจางเทศบาล  ที่
เดินทางไปประชุม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดตอ
ราชการ  ตามระเบียบ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ. 2555
2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
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โครงการจัดการเลือกตั้งทองถิ่น จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดทําโครงการเลือกตั้งของเทศบาล
ตําบลกอ  ตามที่กฎหมาย  อีกทั้งใหความรวมมือในการประชา
สัมพันธ์ การรณรงค์ หรือการใหขอมูลขาวสารแกประชาชนให
ทราบถึงสิทธิและหนาที่และการมีสวนรวมทางการเมืองในการ
เลือกตั้งสภาผูแทนราษฎรและหรือสมาชิกวุฒิสภา  โดยจายเปน
คาใชจายเกี่ยวกับการจัดสถานที่  คาวัสดุ  เครื่องเขียน  และ
อุปกรณ์  คาถายเอกสาร  คาพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์  คา
หนังสือ  คาใชจายในการติดตอสื่อสาร  คาเชาอุปกรณ์ตางๆ  คา
กระเป๋าหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสาร  คาของสมนาคุณ  คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร  คาอาหาร  คายาน
พาหนะ  คาป้ายโครงการ  คาป้ายประชาสัมพันธ์  คาตอบแทน
คณะกรรมการ  คาใชจายอื่นที่จําเปนสําหรับการจัดทํา
โครงการ  ตามพระราชบัญญัติ ระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1)พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ที่ 14 พ.ศ. 2562  
2)พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3675 ลงวันที่ 6
 กรกฎาคม 2561
4)พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นและผูบริหาร
ทองถิ่น พ.ศ.2562
5)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1705 ลงวันที่ 20
 มีนาคม 2563
6)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
0818.2/ว 4289 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2563
เรื่อง การเตรียมการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2564
 เพื่อเปนคาใชจายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหาร
ทองถิ่น (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565) 
หนา174
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โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายโครงการในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระ
บาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
 ประกอบดวย พระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจาอยูหัวฯ เครื่องราช
สักการะ สมุดลงนามถวายพระพร คาผา ธงชาติ ธงอักษรพระ
ปรมาภิไธย คาวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ  ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขง
ขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565) หนา 172

โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสุทิดา พัชร
สุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายโครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ
นางเจาสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เชน เครื่องราช
สักการะ สมุดลงนามถวายพระพร คาผา ธงชาติ ธงอักษรพระ
ปรมาภิไธย คาวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขง
ขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565) หนา 172
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โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและเสริมสราง
คุณธรรม จริยธรรมสําหรับผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล
และพนักงานจางเทศบาลตําบลกอ

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานและเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม สําหรับผูบริหาร
สมาชิกสภาฯ  พนักงานเทศบาลและพนักงานจางเทศบาลตําบล
กอ ประกอบดวย  คาใชจายเกี่ยวกับการใชและการตกแตงสถาน
ที่อบรมคาใชจายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม  คาวัสดุเครื่อง
เขียน  และอุปกรณ์  คาประกาศนียบัตรคาถายเอกสาร  คาพิมพ์
เอกสารและสิ่งพิมพ์คาหนังสือสําหรับผูเขารับการฝึกอบรม  คา
ของสมนาคุณในการดูงาน  คาอาหาร อาหารวางและเครื่อง
ดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร  คาป้ายโครงการ  ฯลฯ
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดัง
นี้ 
1)พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับ
ที่ 14 พ.ศ. 2562
2)พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3)พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
4)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย คาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565)หนา169     

โครงการวันทองถิ่นไทย จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการวันทองถิ่นไทย  เชน กิจกรรม
ทําบุญตักบาตร การจัดนิทรรศการ การมอบโลห์รางวัล ฯลฯ
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ที่ 14 พ.ศ. 2562  
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานา
จใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565) หนา 171
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โครงการวันเทศบาล จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดทําโครงการวันเทศบาล  โดยจาย
เปนคาใชจายเกี่ยวกับการดําเนินโครงการดังนี้  คารับรองผูที่เชิญ
มารวมงานและผูมารวมประกอบกิจกรรมตามวัตถุ
ประสงค์  ไดแก คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาอาหารและเครื่อง
ดื่มไมมีแอลกอฮอล์  คาใชจายเกี่ยวกับสถานที่และคาใชจาย
อื่นๆ ที่จําเปนและเกี่ยวของ  ไดแก คาสถานที่จัดงาน เชน คาเชา
หรือคาบํารุง คาเชาหรือคาบริการวัสดุอุปกรณ์ที่จําเปนในการจัด
งาน รวมคาติดตั้งและคารื้อถอน เชน เครื่องโปรเจคเตอร์ เครื่อง
เสียง เตนท์ เวที  คาจางเหมาทําความสะอาด คาใชจายในการ
ตกแตง จัดสถานที่ คาสาธารณูปโภคตางๆ เชน กระแสไฟฟ้า น้ํา
ประปา โทรทัศน์ รวมถึงคาติดตั้ง คาเชาอุปกรณ์ และอื่นๆ ที่เกี่ยว
ของ คาเชาหรือคาบริการรถสุขา ตลอดระยะเวลาที่จัดงาน  คา
จางเหมาจัดนิทรรศการ คามหรสพ การแสดง และคาใชจายใน
การโฆษณาประชาสัมพันธ์งาน เชน ประเภทสิ่งพิมพ์ตางๆ  คาจาง
เหมาทําป้ายโฆษณาหรือสิ่งพิมพ์  คาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนและ
เกี่ยวของในการจัดงาน ตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และ
หนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1)พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และ
แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562
2)พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานา
จใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565)หนา171   

โครงการอบรมการจัดการระบบ 5 ส. จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการอบรม 5 ส.
เชน ป้ายประชาสัมพันธ์ คาวัสดุอุปกรณ์ คาจางเหมาอาหาร คา
อาหารวางสําหรับโครงการ ฯลฯ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย คาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565) หนา 174
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อใหสามารถใช
งานไดตามปกติ กรณีเปนการจางเหมาทั้งคาสิ่งของและคาแรง
งาน  ใหจายจากคาใชสอย  สวนกรณีที่องค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่นเปนผูดําเนินการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเองให
ปฏิบัติ  ดังนี้                           
(1)  คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกใหจายจากคาใชสอย
(2)  คาสิ่งของที่ซื้อมาใชในการบํารุงรักษาทรัพย์สินใหจายจากคา
วัสดุ
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1)พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ที่ 14 พ.ศ. 2562  
2)พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2
/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
4)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว1752 ลง
วันที่ 6 สิงหาคม 2556  เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปี
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น 
5)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น 
6)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15
 มกราคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราคาใชจายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคาใช
สอย วัสดุและคาสาธารณูปโภค

ค่าวัสดุ รวม 320,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงาน  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงาน

วันที่พิมพ์ : 21/9/2563  07:42:05 หนา : 18/165



ไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น รวมถึงรายจายดังตอไปนี้  
1.รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง  ตอเติมหรือปรับปรุงวัสดุ  
2.รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
3.รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน 
คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เปนตน โดยจายเปนคา
วัสดุสํานักงาน ดังนี้  
(1) ก.ประเภทวัสดุคงทน  
-  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการ
ใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไม
คุมคา  ดังนี้  หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษ
ขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไมบรรทัด
เหล็ก  กรรไกร เกาอี้พลาสติก แปรงลบกระดานดํา ตรายาง ขา
ตั้ง (กระดานดํา) ที่ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่อง
ตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระ
บรมฉายาลักษณ์ แผงปิดประกาศ แผนป้ายชื่อสํานักงาน หรือ
หนวยงาน แผนป้ายจราจรหรือแผนป้ายตางๆ มูลี่ มานปรับ
แสง (ตอผืน) พรม (ตอผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป
จําลอง กระเป๋า ตาชั่งขนาดเล็ก ฯลฯ 
(2) ข.ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคง
สภาพเดิม ดังนี้ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคํา
ผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอล์ค สมุด ซองเอกสาร ตลับ
ผงหมึก น้ําหมึกปริ้นท์ เทป พี วี ซี แบบใส  น้ํายาลบกระดาษ
ไข ไมบรรทัด คลิป เป๊ก เข็มหมุด กระดาษคาร์บอน กระดาษ
ไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติขาราชการ แบบพิมพ์ ผาสําลี ธง
ชาติ สิ่งพิมพ์ที่ไดจากการซื้อ หรือจางพิมพ์ ของใชในการบรรจุหีบ
หอ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานัก
งาน ฯลฯ     
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
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หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น
2)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราคาใชจาย ประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจายประจําปี ที่เบิกจายในลักษณะ
คาใชสอย วัสดุและคาสาธาณูปโภค

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช
งานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1.รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุงวัสดุ  
2.รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
3.รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เปนตน
โดยจายเปนคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  ดังนี้  
(1) ก.ประเภทวัสดุคงทน  
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการ
ใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไม
คุมคา  ดังนี้  ไมโครโฟน 
ขาตั้งไมโครโฟน หัวแรงไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัด
แรงดันไฟฟ้า มาตรสําหรับตรวจวงจรไฟฟ้า  เครื่องประจุไฟ ฯลฯ 
(2) ข.ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคง
สภาพเดิม ดังนี้  ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอด
ไฟฟ้า โคมไฟ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า หลอด
วิทยุทรานซิตเตอร์และชิ้นสวนวิทยุ ลูกถวยสายอากาศ รีซีสเตอร์ 

วันที่พิมพ์ : 21/9/2563  07:42:05 หนา : 20/165



มูฟวิ่งคอยส์คอมเดนเซอร์ ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์ เบรก
เกอร์ สายอากาศหรือเสาอากาศสําหรับวิทยุ เครื่องรับ
โทรทัศน์ จานรับสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ     
(3) ค.ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล 
- ไดแก สิ่งของที่เปนอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอม
แซมบํารุงรักษาทรัพย์สินใหคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเปนการ
ซอมบํารุงปกติหรือคาซอมกลาง ดังนี้  ดอกลําโพง แผงวงจร ผัง
แสดงวงจรตางๆ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น
2)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราคาใชจาย ประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจายประจําปี ที่เบิกจายในลักษณะ
คาใชสอย วัสดุและคาสาธาณูปโภค

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัว  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่ง
ของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการ
ใชงานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1.รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุงวัสดุ  
2.รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
3.รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย คาติดตั้ง เปนตน
โดยจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัว  ดังนี้  
(1) ก.ประเภทวัสดุคงทน  
-  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการ
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ใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไม
คุมคา  ดังนี้  หมอ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบ
รูป มีด ถัง ถาด แกวน้ํา จานรอง ถวยชาม ชอนสอม กระจก
เงา โองน้ํา ที่นอน กระโถน เตาไฟฟ้า เตาน้ํามัน เตารีด เครื่องบด
อาหาร เครื่องตีไขไฟฟ้า เครื่องปิ้งขนมปัง กระทะไฟฟ้า รวม
ถึง หมอหุงขาวไฟฟ้า กระติกน้ํารอน กระติกน้ําแข็ง ถังแก๊ส เตา
ฯลฯ 
(2) ข.ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคง
สภาพเดิม ดังนี้  ผงซักฟอก สบู น้ํายาดับกลิ่น แปรง ไม
กวาด เขง มุง ผาปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน ผาหม ผาปูโต๊ะ น้ํา
จืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ 
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น
2)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ     
3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราคาใชจาย ประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจายประจําปี ที่เบิกจายในลักษณะ
คาใชสอย วัสดุและคาสาธาณูปโภค

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสง  
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทน
ถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมด
ไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดัง
ตอไปนี้
1.รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุงวัสดุ  
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2.รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
3.รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง เปนตน โดยจายเปนคาวัสดุยาน
พาหนะและขนสง
ดังนี้  
(1) ก.ประเภทวัสดุคงทน  
-  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการ
ใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไม
คุมคา  ดังนี้  ไขขวง  ประแจ แมแรง กุญแจปากตาย กุญแจ
เลื่อน คีมล็อค ล็อคเกียร์ ล็อคคลัดซ์ กระจกโคงมน ล็อคพวง
มาลัย สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจาจร ฯลฯ 
(2) ข.ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคง
สภาพเดิม ดังนี้ ยางรถยนต์ น้ํามันเบรก น๊อตและสกรู สาย
ไมล์ เพลา ฟิล์มกรองแสง ฯลฯ     
(3) ค.ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล 
- ไดแก สิ่งของที่เปนอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอม
แซมบํารุงรักษาทรัพย์สินใหคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเปนการ
ซอมบํารุงปกติหรือคาซอมกลาง ดังนี้  เบาะรถยนต์ เครื่อง
ยนต์ (อะไหล) ชุดเกียร์รถยนต์ เบรก ครัช พวงมาลัย สายพานใบ
พัด หมอน้ํา แบตเตอร์รี่ จานจาย ลอ ถังน้ํามัน ไฟเบรก อาน
จักรยาน ตลับลูกปืน กระจกมองขาง รถยนต์ กันชนรถ
ยนต์ เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น
2)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
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3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราคาใชจาย ประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจายประจําปี ที่เบิกจายในลักษณะ
คาใชสอย วัสดุและคาสาธาณูปโภค

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 180,000 บาท
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เพื่อจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทน
ถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมด
ไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดัง
ตอไปนี้
1.รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุงวัสดุ  
2.รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
3.รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง คาภาษี คา
ประกันภัย คาติดตั้ง เปนตน โดยจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและ
หลอลื่น ดังนี้  
(1) ข.ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคง
สภาพเดิม ดังนี้  แก๊สหุงตม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามัน
ก๊าด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันจารบี น้ํามัน
เครื่อง ถาน ก๊าซ ฯลฯ     
- เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น
2)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15
 มกราคม 2563  เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราคาใชจายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคา
ใชสอย วัสดุและคาสาธารณูปโภค

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร  
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทน
ถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมด
ไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดัง
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ตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง  ตอเติมหรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
3. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เปนตน
โดยจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร  ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการ
ใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไม
คุมคา  ดังนี้  ขาตั้งกลอง ขาตั้งเขียนภาพ กลองและซองใสฟีล์
มภาพยนตร์ เครื่องกรอเทป เลนส์ซูม กระเป๋าใสกลองถาย
รูป ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคง
สภาพเดิม ดังนี้ พูกัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟีล์ม เมมโมรี่การ์
ด ฟีล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร์, วีดีโอ
เทป, แผนซีดี) รูปสีหรือขาวดําที่ไดจากการลาง อัดขยาย ภาพถาย
ดาวเทียม ฯลฯ     
- เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราคาใชจาย ประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจายประจําปี ที่เบิกจายในลักษณะ
คาใชสอย วัสดุและคาสาธาณูปโภค
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร์  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่
มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงาน
ไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1.รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม  ดัดแปลง  ตอเติม  หรือปรับปรุง
วัสดุ
2.รายจายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาตอหนวยหรือ
ตอชุดไมเกิน  20,000  บาท  
3.รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
4.รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เปนตน
โดยจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร์  ดังนี้  
(1) ก.ประเภทวัสดุคงทน  
-  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการ
ใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไม
คุมคา  ดังนี้  แผนหรือจานบันทึกขอมูล ฯลฯ 
(2) ข.ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคง
สภาพเดิม ดังนี้อุปกรณ์บันทึกขออมูล (Diskette, Floppy Disk,
Removable Disk, Compact Disc, Digital Video Disc,Flash 
Drive) เทปบันทึกขอมูล
(ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัว
พิมพ์หรือเทปพิมพ์สําหรับเครื่องพิมพ์สําหรับคอมพิวเตอร์ ตลับผง
หมึกสําหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษตอเนื่อง สาย
เคเบิล ฯลฯ  
(3) ค.ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล 
- ไดแก สิ่งของที่เปนอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอม
แซมบํารุงรักษาทรัพย์สินใหคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเปนการ
ซอมบํารุงปกติหรือคาซอมกลาง ดังนี้  แผงแป้นอักขระหรือแป้น
พิมพ์ (Key board) เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมรี่ชิป
(MeMory Chip) เชน Ram คัตซีทฟิดเดอร์
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(Cut Sheet Feeder) เมาส์ (Mouse)พรินเตอร์สวิตชิ่ง
บ๊อกซ์ (Printer Switching Box)
เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) แผนวงจร
อิเล็กทรอนิกส์(Card) Ethernet Card,
Lan Card,AntivirusCard,Sound Card)
เปนตน เครื่องอาน และบันทึกขอมูลแบบตางๆ
เชน แบบดิสเกตต์ (Diskette) แบบฮาร์ดดิสต์
(Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD ROM) แบบ
ออพติคอล (Optical) เปนตน ฯลฯ   
- เปนไปตามระเบียน  หนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น
2)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27มิถุนายน 2559 
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ์ตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 365,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเปนคาไฟฟ้าในสํานักงาน/ในที่สาธารณะ
หรืออาคารสถานที่ที่อยูในความดูแลรับผิดชอบของเทศบาลตําบล
- เปนไปตามระเบียบ  หนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2
/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15
 มกราคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราคาใชจายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคาใช
สอย วัสดุและคาสาธารณูปโภค

คาบริการโทรศัพท์ จํานวน 7,000 บาท
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เพื่อจายเปนคาโทรศัพท์พื้นฐาน  คาโทรศัพท์เคลื่อนที่ ฯลฯ  และ
ใหหมายความรวมถึงคาใชจายเพื่อใหไดใชบริการดังกลาวและคา
ใชจายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใชบริการ  เชน  คาเชาเครื่อง
คาเชาหมายเลขโทรศัพท์  คาบํารุงรักษาสาย
ฯลฯ  
1)ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราคาใชจาย ประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจายประจําปี ที่เบิกจายในลักษณะ
คาใชสอย วัสดุและคาสาธาณูปโภค

คาบริการไปรษณีย์ จํานวน 8,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบริการไปรษณีย์  คาธนาณัติ  
คาดวงตราไปรษณียากร  คาเชาตูไปรษณีย์  
คาธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การจาย
เงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2547 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3
) พ.ศ. 2558 และตามรูปแบบและการจําแนกประเภท ราย
รับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี ขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
เชน คาโทรภาพ (โทรสาร) คาเทเลกซ์  คาวิทยุติดตามตัว  คาวิทยุ
สื่อสาร  คาสื่อสารผานดาวเทียม  คาใชจายเกี่ยวกับการใชระบบ
อินเทอร์เน็ตรวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ดและคาสื่อสารอื่นๆ  เชน  คา
เคเบิ้ลทีวี  คาเชาชองสัญญาณดาวเทียม  เปนตน  และใหหมาย
ความรวมถึงคาใชจายเพื่อใหไดใชบริการดังกลาวและคาใชจายที่
เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใชบริการ  ตามหนังสือ ที่ มท
0808.4/ว 1551 ลงวันที่  26 พฤษภาคม 2553
เรื่องการติดตั้งและเบิกคาใชบริการเครื่องมือสื่อสารขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น
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งบลงทุน รวม 286,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 139,600 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

เครื่องปรับอากาศ จํานวน 23,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน มีระบบฟอก
อากาศ  ขนาด 13,000 บีทียู  จํานวน 1 เครื่อง  ราคา 23,000
 บาท
1.ตามบัญชี มาตรฐานครุภัณฑ์ ของสํานักมาตรฐานงบ
ประมาณ ปี 2562 
2.ตามหนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ

ตูเก็บเอกสารบานเลื่อน จํานวน 3,500 บาท

เพื่อจัดซื้อตูเก็บเอกสารบานเลื่อน จํานวน 1 ตู ราคา 3,500 บาท
1.ราคาตามทองตลาด
2.ตามหนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ

ตูเหล็ก แบบ 4 ลิ้นชัก จํานวน 14,000 บาท

เพื่อจัดซื้อตูเหล็ก แบบ 4 ลิ้นชัก จํานวน 2 ตู
ราคาตูละ 7,000 บาท 
1.ตามบัญชี มาตรฐานครุภัณฑ์ ของสํานักมาตรฐานงบ
ประมาณ ปี 2562 
2.ตามหนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
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ครุภัณฑ์งานบานงานครัว

ถังตมน้ําไฟฟ้า จํานวน 4,800 บาท

เพื่อจัดซื้อถังตมน้ําไฟฟ้า ขนาด 23 ลิตรจํานวน 1
 ถัง ราคา 4,800 บาท 
1.ราคาตามทองตลาด 
2.ตามหนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัด
เปนวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณ     

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องสํารองไฟ จํานวน 2,500 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA
จํานวน 1 เครื่อง  ราคาเครื่องละ 2,500 บาท 
1.ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 
พ.ศ.2563 
2.หนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จายตามงบประมาณ     

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 91,800 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ของเทศบาลตําบล
กอ เชน รถยนต์ เครื่องถาย
เอกสาร เครื่องสูบน้ํา ฯลฯ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
  เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น และตามหนังสือ ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 
มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 146,600 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง จํานวน 146,600 บาท

เพื่อจายเปนคาปรับปรุงซอมแซมอาคารและสิ่งกอสรางในเขต
เทศบาลตําบลกอ 
1.ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ 
มท0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น 
2.ตามหนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ    

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 1,310,108 บาท
งบบุคลากร รวม 870,108 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 870,108 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 630,540 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนทองถิ่นจํานวน  2
  อัตรา  จํานวน 12  เดือน  เปนเงิน 589,200 บาท  และเงินปรับ
ปรุงเงินเดือนพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน  2  อัตรา 
- เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
2) ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี ( พ.ศ. 2561-2563 )
3)หนังสือ สํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.
ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
เรื่องซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหาร
งานบุคคลขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงพนักงานเทศบาล
จํานวน 12 เดือน
- เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
2) ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี ( พ.ศ. 2561-2563 )
3)หนังสือ สํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซอมแนวทางการคํานวณ
ภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 197,568 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจาง 1 อัตรา
จํานวน 12 เดือน เปนเงิน188,160 บาทและเงินปรับปรุงคาตอบ
แทนพนักงานจาง 1 อัตรา
(พนักงานจางตามภารกิจ) จํานวน 12 เดือน
เปนเงิน 9,408 บาท โดยจายใหพนักงานจาง  
- เปนไปตามพระราชกฤษฎีกา ดังนี้
1)พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
2)ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี ( พ.ศ. 2561-2563 )
3)หนังสือ สํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซอมแนวทางการคํานวณ
ภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น
4)ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินเพิ่มการครอง
ชีพชั่วคราวของขาราชการและลูกจางประจําสวนราชการ (ฉบับ
ที่6) พ.ศ.2558 
5)ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
เรื่องกําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การใหพนักงาน
เทศบาล ลูกจาง และพนักงานจางของเทศบาลไดรับเงินคาครอง
ชีพชั่วคราว (ฉบับที่2) ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2558
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งบดําเนินงาน รวม 404,500 บาท
ค่าตอบแทน รวม 74,800 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหกับ
พนักงานเทศบาล ที่ไดรับอนุมัติใหปฏิบัติหนาที่นอกเวลาราชการ
ปกติ หรือ วันหยุดราชการ  ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดัง
นี้  
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2559
2)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17พฤศจิกายน  2559
 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินตอบ
แทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2559

คาเชาบาน จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบานของพนักงานเทศบาลตามสิทธิที่จะได
รับ  ตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น  พ.ศ. 2548 
2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551
3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559
4)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
5)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12
 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจาย
เงินคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 4,800 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลตาม
สิทธิที่ควรจะไดรับ  
- เปนไปตามพระราชกฤษฎีกา  ระเบียบ  ดังนี้ 
1)พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ
. 2562
2)ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541   
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549
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ค่าใช้สอย รวม 259,700 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

โครงการจางเหมาผูปฏิบัติหนาที่สารสนเทศและเทคโนโลยี จํานวน 115,200 บาท

เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการจางเหมาบริการปฏิบัติงานดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ  จํานวน 1
ราย ผูรับจางตองรับผิดชอบในการปฏิบัติงานดังนี้
1.ปฏิบัติงานชั้นตนเกี่ยวกับการเขียนคําสั่งใหเครื่องจักรประมวล
ผลทํางาน ภายใตการกํากับตรวจสอบโดยใกลชิดและปฏิบัติ
หนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
2.เปนเจาหนาที่ชั้นตน ทําหนาที่ศึกษารายละเอียดของงานที่ไดรับ
การวิเคราะห์ จัดระบบและวางแผนไวแลวและเขียนคําสั่งโดย
ละเอียดใหเครื่องจักรประมวลผลทํางาน ทดสอบความถภูกตอง
ของคําสั่งแกไขขอผิดพลาดกอนคําสั่งใหเครื่องจักรประมวลผลทํา
งาน ป้อนขอมูลในระบบสารสนเทศ ขอมูลการเบิกจาย ขอมูล
แผน เปนตน
1)พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ที่ 14 พ.ศ.2562
2)พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2
/ว 1657 ลงวันที่ 16กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
4)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การดําเนินการจางเอกชนและ
การเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
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รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาถายเอกสาร  คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ  คา
ซักฟอก  คากําจัดสิ่งปฏิกูล  คาระวางบรรทุก  คาเชา
ทรัพย์สิน (ยกเวน  คาเชาบาน)  คาโฆษณาและเผยแพร (รายจาย
เกี่ยวกับการจางเหมาโฆษณาและเผยแพรขาวทางวิทยุ  กระจาย
เสียง  โทรทัศน์  โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ตางๆ) คาธรรมเนียม
ตางๆ  คาเบี้ยประกัน  คาใชจายในการดําเนินคดีตามคํา
พิพากษา  คาจางเหมาบริการ หรือคาจางเหมาบริการอื่นๆ ที่เขา
ลักษณะรายจายประเภทนี้  คาติดตั้งไฟฟ้า คาติดตั้งประปาฯ คา
ติดตั้งโทรศัพท์ คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ ฯลฯ  
1)พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ที่ 14 พ.ศ.2562
2)พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ดวนมากที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16
กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ-รายจายงบประมาณรายจาย
ประจําปีขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
4)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15
 มกราคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราคาใชจายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคาใช
สอย วัสดุและคาสาธารณูปโภค
5)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การดําเนินการจางเอกชนและ
การเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเปนคาในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง   คาพาหนะ  คาเชา
ที่พัก  คาบริการจอดรถ  ณ  ทาอากาศยาน  คาผานทางดวน
พิเศษ  คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน  คาลงทะเบียนตางๆ  ที่
จําเปนในการเดินทางไปราชการ  ของคณะผูบริหาร  สมาชิกสภา
เทศบาลพนักงานเทศบาล  ลูกจาง  และพนักงานจางเทศบาล  ที่
เดินทางไปประชุม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดตอ
ราชการ  ตามระเบียบ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ. 2555
2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 
4)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561

โครงการจัดกิจกรรมรณรงค์ตานการทุจริตแกเยาวชน ประชาชน ใน
ตําบลกอ

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการรณรงค์ตานการทุจริตแก
เยาวชน ประชาชน ในตําบลกอ เชน
ป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรม  คาวิทยากร ฯลฯ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย คาใชจายในการฝึกอบรมและ
การเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565) หนา 172
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โครงการเทศบาลตําบลกอเคลื่อนที่พบประชาชนตําบลกอ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2564

จํานวน 17,500 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการเทศบาลตําบลกอเคลื่อน
ที่พบประชาชนตําบลกอ เชน จัด
ทําวารสารประชาสัมพันธ์กิจกรรม ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขง
ขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 และหนังสือดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์
และอัตราคาใชจายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจาย
ประจําปีในลักษณะคาใชสอย วัสดุและคาสาธารณูปโภค 
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565) หนา 170

โครงการประชาสัมพันธ์ผลการดําเนินงานประจําปี ของเทศบาล
ตําบลกอ

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการประชาสัมพันธ์ผลการดําเนิน
งานประจําปี ของเทศบาลตําบลกอ เชน จัดทําวารสารประชา
สัมพันธ์กิจกรรม ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
การเบิกคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสง
นักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ.2559 และหนังสือดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20
 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราคาใชจายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคาใชสอย วัสดุ
และคาสาธารณูปโภค 
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565)หนา 171

โครงการประชุมประชาคมการบูรณาการจัดทําแผนพัฒนาหมูบาน
และแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลกอ

จํานวน 7,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดทําโครงการจัดทําแผนพัฒนาทอง
ถิ่น แผนการดําเนินงาน  โดยจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับการใช
และการตกแตงสถานที่  คาใชจายในพิธีเปิดและปิด  คา
วัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ์  คาประกาศนียบัตร  คาถาย
เอกสาร  คาพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์  คาหนังสือ  คาใชจายใน
การติดตอสื่อสาร  คาเชาอุปกรณ์ตางๆ คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช
บรรจุเอกสาร  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาอาหาร  คาป้าย
โครงการ  คาใชจายอื่นที่จําเปนสําหรับการจัดทํา
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โครงการ  ตามพระราชบัญญัติ ระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแกไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับ
ที่ 14 พ.ศ.2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานา
จใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2548  
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
0810.2/ว 0600  ลงวันที่  29 มกราคม  2559
เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทําและประสานแผนพัฒนา
ทองถิ่นขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
0810.3/ว 5797  ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559
เรื่อง  ซักซอมแนวทางการจัดทําและประสานแผนพัฒนาทองถิ่นสี่
ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  
7) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 1002 ลงวันที่ 19
พฤษภาคม 2560 เรื่อง การเชื่อมโยงและบุรณาการแผนในระดับ
พื้นที่ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
8) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว 856 ลงวันที่ 12
 มีนาคม 2553 เรื่อง การสนับสนุนแผนชุมชน สูการพัฒนาทอง
ถิ่นแบบบูรณาการ  
9) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว 976 ลงวันที่ 11
 มีนาคม 2554 เรื่อง การสนับสนุนนโยบายการสงเสริมการเมือง
ภาคพลเมืองของรัฐ  
10) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ วาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557 
11)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 179 ลงวันที่ 15
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มกราคม 2562
12)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 1921 ลงวันที่ 16
พฤษภาคม 2562 
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565)หนา 169

โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาในการจัดทํางบ
ประมาณของเทศบาลตําบลกอ

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เพื่อพัฒนาในการจัดทํางบประมาณของเทศบาลตําบล
กอ เชน ป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรม  คาวิทยากร ฯลฯ ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวย คาใชจายในการฝึกอบรมและการเขา
รับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565)หนา 174

โครงการปรับปรุงเว็บไซต์เทศบาลตําบลกอ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายเพื่อตามโครงการปรับปรุงเว็บไซต์เทศบาล
ตําบลกอเชน การจางปรับปรุง
เพิ่มพื้นที่ขอมูล ชองทางขอมูลขาวสาร ฯลฯ
ตามหนังสือ ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 
ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราคาใชจาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคา
ใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค  
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565) หนา 170

โครงการฝึกอบรมเผยแพรความรูดานกฎหมายแกผูปฏิบัติงานทอง
ถิ่นและประชาชนทั่วไป

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายเพื่อตามโครงการอบรมเผยแพรความรูดาน
กฎหมายแกผูปฏิบัติงานทองถิ่นและประชาชนทั่วไป เชน จัดทํา
ป้ายประชาสัมพันธ์ คาวิทยากร คาจางเหมาจัดทําอาหารพรอม
เครื่องดื่ม ฯลฯ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย คาใชจายใน
การฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ
.ศ.2557 
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565) หนา 170

โครงการสรางจิตสํานึกในการตอตานการทุจริตใหแกผูบริหาร 
สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล เยาวชนและประชาชนตําบลกอ

จํานวน 5,000 บาท
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เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการสรางจิตสํานึกในการตอตาน
การทุจริตแกผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล เยาวชนและ
ประชาชนตําบลกอประชาชน ในตําบลกอ เชน ป้ายประชา
สัมพันธ์กิจกรรม  คาวิทยากร ฯลฯ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย คาใชจายในการฝึกอบรมและ
การเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565) หนา 174
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อใหสามารถใช
งานไดตามปกติ กรณีเปนการจางเหมาทั้งคาสิ่งของและคาแรง
งาน  ใหจายจากคาใชสอย  สวนกรณีที่องค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่นเปนผูดําเนินการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเองให
ปฏิบัติ  ดังนี้                           
(1)  คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกใหจายจากคาใชสอย
(2)  คาสิ่งของที่ซื้อมาใชในการบํารุงรักษาทรัพย์สินใหจายจากคา
วัสดุ
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ที่ 14 พ.ศ.2562  
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ดวนมากที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปีขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท
0808.2/ว1752  ลงวันที่  6 สิงหาคม 2556
เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปีขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น 
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น 
6)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15
 มกราคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราคาใชจายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคาใช
สอย วัสดุและคาสาธารณูปโภค

ค่าวัสดุ รวม 70,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงาน  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มี
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ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงาน
ไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น รวมถึงรายจายดังตอไปนี้  
1.รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง  ตอเติมหรือปรับปรุงวัสดุ  
2.รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
3.รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง คาภาษี คา
ประกันภัย คาติดตั้ง  เปนตน
โดยจายเปนคาวัสดุสํานักงาน ดังนี้  
(1) ก.ประเภทวัสดุคงทน  
-  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการ
ใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไม
คุมคา  ดังนี้  หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษ
ขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไมบรรทัดเหล็ก  กรรไกร
เกาอี้พลาสติก แปรงลบกระดานดํา ตรายาง 
ขาตั้ง (กระดานดํา) ที่ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร
เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพ
เขียน แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ์ แผงปิดประกาศ แผนป้ายชื่อ
สํานักงาน หรือหนวยงาน แผนป้ายจราจรหรือแผนป้าย
ตางๆ มูลี่ มานปรับแสง (ตอผืน) พรม
(ตอผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูปจําลอง กระเป๋า ตาชั่ง
ขนาดเล็ก ฯลฯ 
(2) ข.ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคง
สภาพเดิม ดังนี้ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคํา
ผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอล์ค
สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ําหมึกปริ้นท์
เทป พี วี ซี แบบใส น้ํายาลบกระดาษไข ไมบรรทัด คลิป
 เป๊ก เข็มหมุด กระดาษคาร์บอน
กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติขาราชการ แบบพิมพ์ ผา
สําลี ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ไดจากการซื้อ หรือจางพิมพ์ ของใชในการ
บรรจุหีบหอ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนใน
สํานักงาน ฯลฯ     
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- เปนไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น
2)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
มิถุนายน  2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราคาใชจาย ประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจายประจําปี ที่เบิกจายในลักษณะ
คาใชสอย วัสดุและคาสาธาณูปโภค

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่ง
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุ
การใชงานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1.รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง  ตอเติมหรือปรับปรุงวัสดุ  
2.รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
3.รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง คาภาษี คา
ประกันภัย คาติดตั้ง  เปนตน
โดยจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร  ดังนี้  
(1) ก.ประเภทวัสดุคงทน  
-  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการ
ใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไม
คุมคา  ดังนี้  ขาตั้งกลอง ขาตั้งเขียนภาพ กลองและซองใสฟีล์
มภาพยนตร์ เครื่องกรอเทป เลนส์ซูม กระเป๋าใสกลองถาย
รูป ฯลฯ 
(2) ข.ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคง
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สภาพเดิม ดังนี้  พูกัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟีล์ม เม
มโมรี่การ์ด ฟีล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ
(ภาพยนตร์, วีดีโอเทป, แผนซีดี) รูปสีหรือขาวดําที่ไดจากการ
ลาง อัดขยาย ภาพถายดาวเทียม ฯลฯ     
- เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น
2)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราคาใชจาย ประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจายประจําปี ที่เบิกจายในลักษณะ
คาใชสอย วัสดุและคาสาธาณูปโภค

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร์  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่
มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงาน
ไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1.รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม
หรือปรับปรุงวัสดุ
2.รายจายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ที่มีราคาตอหนวยหรือตอชุดไมเกิน 20,000
บาท  
3.รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
4.รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คาภาษี คา
ประกันภัย คาติดตั้ง เปนตน
โดยจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร์  ดังนี้  
(1) ก.ประเภทวัสดุคงทน  
-  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการ
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ใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไม
คุมคา  ดังนี้  แผนหรือจานบันทึกขอมูล ฯลฯ 
(2) ข.ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคง
สภาพเดิม ดังนี้  อุปกรณ์บันทึกขอมูล(Diskette,Floppy
Disk, Removable Disk,Compact Disc,
Digital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึก
ขอมูล (ReelMagneticTape,Cassette
Tape, Cartridge Tape) หัวพิมพ์หรือเทปพิมพ์
สําหรับเครื่องพิมพ์สําหรับคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสําหรับเครื่อง
พิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิลฯลฯ  
(3) ค.ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล 
- ไดแก สิ่งของที่เปนอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอม
แซมบํารุงรักษาทรัพย์สินใหคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเปนการ
ซอมบํารุงปกติหรือคาซอมกลาง ดังนี้  
แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ (Key board) 
เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมรี่ชิป
(MeMory Chip) เชน Ram คัตซีทฟิดเดอร์
(Cut Sheet Feeder) เมาส์ (Mouse)พรินเตอร์
สวิตชิ่งบ๊อกซ์ (Printer Switching Box) 
เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) แผนวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ (Card) Ethernet Card,
Lan Card, Antivirus Card, Sound Card) 
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เปนตน เครื่องอานและบันทึกขอมูลแบบตางๆ
เชน แบบดิสเกตต์ (Diskette) แบบฮาร์ดดิสต์
(Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD ROM) 
แบบออพติคอล (Optical) เปนตน ฯลฯ   
- เปนไปตามระเบียบ  หนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9
มิถุนายน  2558  เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทราย
จายตามงบประมาณขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
2)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราคาใชจาย ประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจายประจําปี ที่เบิกจายในลักษณะ
คาใชสอย วัสดุและคาสาธาณูปโภค

งบลงทุน รวม 15,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 15,500 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

เกาอี้สํานักงาน จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเกาอี้สํานักงาน ปรับระดับสูง-ต่ํา
จํานวน 2 ตัวๆ ละ 2,500 บาท
1.ราคาตามทองตลาด
2.ตามหนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
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ตูเหล็ก 2 บาน จํานวน 5,500 บาท

เพื่อจัดซื้อตูเหล็ก 2 บาน จํานวน 1 ตู  
ราคา 5,500 บาท 
1.ตามบัญชี มาตรฐานครุภัณฑ์ ของสํานักมาตรฐานงบ
ประมาณ ปี 2562 
2.ตามหนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องสํารองไฟ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องสํารองไฟขนาด 800 VA
จํานวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 2,500 บาท 
1.ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม
พ.ศ.2563 
2.หนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ

งบรายจ่ายอื่น รวม 20,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 20,000 บาท
รายจายอื่น

คาจางองค์กรหรือสถาบันที่เปนกลางเพื่อเปนผูสํารวจความพึงพอใจผู
รับบริการ

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางองค์กรหรือสถาบันที่เปนกลาง เพื่อเปนผู
ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ ปฏิบัติงานของ
เทศบาลตําบลกอ ตามหลักเกณฑ์การบริหารบานเมืองที่ดี
ของ อปท. พ.ศ. 2556 
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565)หนา 169
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งานบริหารงานคลัง รวม 2,306,632 บาท
งบบุคลากร รวม 1,911,732 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,911,732 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,613,040 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนทองถิ่นจํานวน  5
  อัตรา  จํานวน 12  เดือน  เปนเงิน 1,503,120 บาท  และเงิน
ปรับปรุงเงินเดือนพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน  5  อัตรา 
- เปนไปตามพระราชกฤษฎี ดังนี้
1)พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
2)ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี ( พ.ศ. 2561-2563 )
3)หนังสือ สํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.
ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
เรื่องซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหาร
งานบุคคลขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงาน 1
  อัตรา  จํานวน  12  เดือน  
- เปนไปตามพระราชกฤษฎีกา ดังนี้
1) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
2) ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี ( พ.ศ. 2561-2563 )
3)หนังสือ สํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.
ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
เรื่องซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหาร
งานบุคคลขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงพนักงานเทศบาล
จํานวน 12 เดือน
- เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
2) ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี ( พ.ศ. 2561-2563 )
3)หนังสือ สํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.
ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
เรื่องซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหาร
งานบุคคลขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 244,692 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจาง 1 อัตรา
จํานวน  12  เดือน  เปนเงิน 233,040 บาท
และเงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงานจาง
1 อัตรา จํานวน  12 เดือนเปนเงิน 11,652
บาท  
- เปนไปตามพระราชกฤษฎีกา ดังนี้
1) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
2) ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563)
3)หนังสือ สํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.
ที่ มท 0809.2/ว138ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
เรื่องซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหาร
งานบุคคลขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
4)ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินเพิ่มการครอง
ชีพชั่วคราวของขาราชการและลูกจางประจําสวนราชการ (ฉบับ
ที่ 6) พ.ศ.2558 
5)ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
เรื่องกําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การใหพนักงาน
เทศบาล ลูกจาง และพนักงานจางของเทศบาลไดรับเงินคาครอง
ชีพชั่วคราว (ฉบับที่2) ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2558
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งบดําเนินงาน รวม 364,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 88,200 บาท
คาเชาบาน จํานวน 66,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบานของพนักงานเทศบาลตามสิทธิที่จะได
รับ  ตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น  พ.ศ.2548 
2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551
3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559
4)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
5)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12
 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจาย
เงินคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 22,200 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล
ตามสิทธิที่ควรจะไดรับ  
- เปนไปตามพระราชกฤษฎีกา  ระเบียบ  ดังนี้ 
1)พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ
. 2562
2)ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541   
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549  
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ค่าใช้สอย รวม 225,800 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

โครงการจางเหมาผูปฏิบัติงานดานงานแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

จํานวน 97,800 บาท

เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการจางเหมาบริการปฏิบัติงานดาน
แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  จํานวน 1 ราย
ผูรับจางตองรับผิดชอบในการปฏิบัติงานดังนี้
1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานจัดเก็บภาษีอากร คาธรรมเนียม และ
รายไดอื่นๆ ของเทศบาลตําบลกอ 
2. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จัดทํา
และปรับปรุงขอมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ปรับขอมูล
ทะเบียนทรัพย์สิน (ผ.ท.4) ทะเบียนคุมผูชําระภาษี (ผ.ท.5) ทั้งใน
สวนของขอมูลที่เปนแผน แฟ้ม สมุดทะเบียน และในสวนของ
ขอมูลที่บันทึกไวในเครื่องคอมพิวเตอร์ภายใตการควบคุมอยาง
ใกลชิด ปรับปรุงแกไขและเก็บรักษาเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับ
งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
3. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ที่ 14 พ.ศ.2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
4)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การดําเนินการจางเอกชนและ
การเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
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รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาถายเอกสาร  คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ  คา
ซักฟอก  คากําจัดสิ่งปฏิกูล  คาระวางบรรทุก  คาเชา
ทรัพย์สิน (ยกเวน  คาเชาบาน)  คาโฆษณาและเผยแพร (รายจาย
เกี่ยวกับการจางเหมาโฆษณาและเผยแพรขาวทางวิทยุ  กระจาย
เสียง  โทรทัศน์  โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ตางๆ) คาธรรมเนียม
ตางๆ  คาเบี้ยประกัน  คาใชจายในการดําเนินคดีตามคํา
พิพากษา  คาจางเหมาบริการ หรือคาจางเหมาบริการอื่นๆ ที่เขา
ลักษณะรายจายประเภทนี้  คาติดตั้งไฟฟ้า คาติดตั้งประปาฯ คา
ติดตั้งโทรศัพท์ คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ ฯลฯ  
1)พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ที่ 14 พ.ศ. 2562
2)พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2
/ว 1657 ลงวันที่ 16กรกฎาคม  2556  เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
4)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15
 มกราคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราคาใชจายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคาใช
สอย วัสดุและคาสาธารณูปโภค
5)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การดําเนินการจางเอกชนและ
การเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร  เชน  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาพาหนะ  คาเชาที่
พัก  คาบริการจอดรถ  ณ  ทาอากาศยาน  คาผานทางดวน
พิเศษ  คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน  คาลงทะเบียนตางๆ  ที่
จําเปนในการเดินทางไปราชการ  ของคณะผูบริหาร  สมาชิกสภา
เทศบาลพนักงานเทศบาล  ลูกจางและพนักงานจางเทศบาล ที่
เดินทางไปประชุม อบรม สัมมนา
ดูงาน  หรือไปติดตอราชการ  ตามระเบียบ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ. 2555
2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 
4)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
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โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่และประชาสัมพันธ์การชําระภาษี เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายไดของเทศบาลตําบลกอ ประจําปี พ
.ศ.2564

จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่และ
ประชาสัมพันธ์การชําระภาษีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บราย
ไดตําบลกอ ประจําปี 
พ.ศ.2564 ประกอบดวย คาป้ายประชาสัมพันธ์
อาหารวาง คาจัดพิมพ์แผนที่และจัดทําเอกสารตางๆ ที่เกี่ยว
ของ ฯลฯ 
1)หนังสือ ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20
 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราคาใชจายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคาใชสอย วัสดุ
และคาสาธารณูปโภค
2)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท 0808.3/ว
 483 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565) หนา 175

โครงการจัดทําฐานภาษี สํารวจขอมูลที่ดินและสิ่งปลูกสราง จัดทํา
บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสรางและประเมินภาษีประจําปี พ.ศ
.2564 ของเทศบาลตําบลกอ

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการจัดทําฐานภาษี สํารวจขอมูล
ที่ดินและสิ่งปลูกสราง จัดทําบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูก
สราง และประเมินภาษี ประจําปี พ.ศ.2564 ของเทศบาลตําบล
กอ อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน ประกอบดวย คาป้ายประชา
สัมพันธ์ อาหารวาง คาจัดพิมพ์แผนที่และจัดทําเอกสารตางๆ ที่
เกี่ยวของ ฯลฯ 
1)หนังสือ ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20
 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราคาใชจายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะ คาใช
สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
2)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น
ที่ มท 0808.3/ว 483  ลงวันที่  19 กุมภาพันธ์
2561 
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565) หนา 175
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โครงการปรับปรุงระบบและฐานขอมูลแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของเทศบาลตําบลกอ

จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการปรับปรุงระบบและฐานขอมูล
แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 ของเทศบาลตําบลกอ อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน ประกอบดวย คา
ป้ายประชาสัมพันธ์ คาอาหาร คาจัดพิมพ์แผนที่และจัดทําเอกสาร
ตางๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย คาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565) หนา 172   

โครงการเพิ่มศักยภาพดานการเงินและบัญชี จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการเพิ่มศักยภาพดานการเงินและ
บัญชี  ประกอบดวย  คาสมนา
คุณวิทยากร คาจัดพิมพ์แผนที่และจัดทําเอกสารตางๆ ที่เกี่ยว
ของ ฯลฯ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย คาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565)หนา 172

โครงการอบรมคณะกรรมการจัดซื้อจัดจาง จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการอบรมคณะกรรมการจัดซื้อจัด
จาง เชนคาจางเหมาอาหาร
คาอาหารวาง ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ฯลฯ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย คาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565) หนา 171
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อใหสามารถใช
งานไดตามปกติ กรณีเปนการจางเหมาทั้งคาสิ่งของและคาแรง
งาน  ใหจายจากคาใชสอย  สวนกรณีที่องค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่นเปนผูดําเนินการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเองให
ปฏิบัติ  ดังนี้                           
(1)คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกใหจายจากคาใชสอย
(2)คาสิ่งของที่ซื้อมาใชในการบํารุงรักษาทรัพย์สินใหจายจากคา
วัสดุ
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1)พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ที่ 14 พ.ศ.2562  
2)พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2
/ว 1657  ลงวันที่ 16
กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น
4)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท
0808.2/ว1752  ลงวันที่  6 สิงหาคม 2556
เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปีขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น 
5)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น 
6)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15
 มกราคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราคาใชจายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคาใช
สอย วัสดุและคาสาธารณูปโภค

ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท
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เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงาน  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงาน
ไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น รวมถึงรายจายดังตอไปนี้  
1.รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง  ตอเติมหรือปรับปรุงวัสดุ  
2.รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
3.รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คาภาษี คา
ประกันภัย คาติดตั้ง เปนตน
โดยจายเปนคาวัสดุสํานักงาน ดังนี้  
(1) ก.ประเภทวัสดุคงทน  
-  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการ
ใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไม
คุมคา  ดังนี้  หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษ
ขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไมบรรทัดเหล็ก  กรรไกร
เกาอี้พลาสติก แปรงลบกระดานดํา ตรายาง 
ขาตั้ง (กระดานดํา) ที่ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร
เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพ
เขียน แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ์ แผงปิดประกาศ แผนป้ายชื่อ
สํานักงาน หรือหนวยงาน แผนป้ายจราจรหรือแผนป้าย
ตางๆ มูลี่ มานปรับแสง (ตอผืน) พรม
(ตอผืน)นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูปจําลอง กระเป๋า ตาชั่ง
ขนาดเล็ก ฯลฯ 
(2) ข.ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคง
สภาพเดิม ดังนี้ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํานาลบคํา
ผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอล์ค
สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ําหมึกปริ้นท์
เทป พี วี ซี แบบใส  น้ํายาลบกระดาษไข 
ไมบรรทัด คลิป เป๊ก เข็มหมุด กระดาษคาร์บอน กระดาษ
ไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติขาราชการ แบบพิมพ์ ผาสําลี 
ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ไดจากการซื้อ หรือจางพิมพ์ 
ของใชในการบรรจุหีบหอ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการ
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ประชาชนในสํานักงานฯลฯ     
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราคาใชจาย ประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจายประจําปี ที่เบิกจายในลักษณะ
คาใชสอย วัสดุและคาสาธาณูปโภค

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร รายจายเพื่อใหไดมาซึ่ง
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุ
การใชงานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1.รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง  ตอเติมหรือปรับปรุงวัสดุ  
2.รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
3.รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย คาติดตั้ง เปนตน
โดยจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร  ดังนี้  
(1) ก.ประเภทวัสดุคงทน  
-  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการ
ใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไม
คุมคา  ดังนี้  ขาตั้งกลอง ขาตั้งเขียนภาพ กลองและซองใสฟิล์ม
ภาพยนตร์เครื่องกรอเทป เลนส์ซูม กระเป๋าใสกลองถายรูป ฯลฯ 
(2) ข.ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคง
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สภาพเดิม ดังนี้  พูกัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟีล์ม เม
มโมรี่การ์ด ฟีล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร์, วีดี
โอเทป, แผนซีดี) รูปสีหรือขาวดําที่ไดจากการลาง อัดขยาย ภาพ
ถายดาวเทียม ฯลฯ     
- เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
2)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราคาใชจาย ประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจายประจําปี ที่เบิกจายในลักษณะ
คาใชสอย วัสดุและคาสาธาณูปโภค

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร์  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่
มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงาน
ไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1.รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม
หรือปรับปรุงวัสดุ
2.รายจายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาตอหนวยหรือ
ตอชุดไมเกิน 20,000 บาท  
3.รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
4.รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง คาภาษี คา
ประกันภัย  คาติดตั้ง เปนตน
โดยจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร์  ดังนี้  
(1) ก.ประเภทวัสดุคงทน  
-  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการ
ใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสีย
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หาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไม
คุมคา  ดังนี้  แผนหรือจานบันทึกขอมูล ฯลฯ 
(2) ข.ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคง
สภาพเดิม ดังนี้  อุปกรณ์บันทึกขอมูล (Diskette,Floppy
Disk, Removable Disk, Compact Disc, 
Digital Video Disc, Flash Drive) 
เทปบันทึกขอมูล (ReelMagnetic Tape,
Cassette Tape, Cartridge Tape) หัวพิมพ์หรือเทปพิมพ์สําหรับ
เครื่องพิมพ์สําหรับคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์
แบบเลเซอร์ กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ  
(3) ค.ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล 
- ไดแก สิ่งของที่เปนอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอม
แซมบํารุงรักษาทรัพย์สินใหคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเปนการ
ซอมบํารุงปกติหรือคาซอมกลาง ดังนี้  
แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ (Key board) 
เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมรี่ชิป
(MeMory Chip) เชน Ram คัตซีทฟิด
เดอร์ (Cut Sheet Feeder) เมาส์ (Mouse)  
พรินเตอร์สวิตชิ่งบ๊อกซ์ (Printer Switching
Box) เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) แผนวงจร
อิเล็กทรอนิกส์(Card) Ethernet Card,
Lan Card, Antivirus Card, Sound Card) 
เปนตน เครื่องอานและบันทึกขอมูลแบบตางๆ
เชน แบบดิสเกตต์ (Diskette) แบบฮาร์ดดิสต์
(Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD ROM) แบบ
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ออพติคอล (Optical) เปนตน ฯลฯ   
- เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
(1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9
มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทราย
จายตามงบประมาณขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น 
(2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ 
(3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราคาใชจาย ประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจายประจําปี ที่เบิกจายในลักษณะ
คาใชสอย วัสดุและคาสาธาณูปโภค

งบลงทุน รวม 30,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 30,900 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์โนตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล จํานวน 22,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โนตบุ๊ก สําหรับงานประมวล
ผล  จํานวน 1 เครื่อง  ราคา 22,000 บาท 
1.ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์  ฉบับเดือนพฤษภาคม 
พ.ศ. 2563 
2.หนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
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เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือ LED ขาวดํา ชนิด Network แบบที่ 1 จํานวน 8,900 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ LED ขาว
ดํา ชนิด Network แบบที่ 1
1.ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563
2.หนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559 เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 306,200 บาท

งบดําเนินงาน รวม 223,200 บาท
ค่าใช้สอย รวม 223,200 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

โครงการจางเหมาบริการผูปฏิบัติงานขับรถบรรทุกน้ํา จํานวน 105,600 บาท

เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการจางเหมาบริการปฏิบัติงานขับรถ
บรรทุกน้ํา  จํานวน 1 ราย  
ผูรับจางตองรับผิดชอบในการขับรถบรรทุกน้ําดวยความ
ชํานาญ  มีความรูความเขาใจในการบํารุงรักษา ทําความสะอาด
รถบรรทุกน้ํา  
1)พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ที่ 14 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2
/ว 1657 ลงวันที่ 16กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
4)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การดําเนินการจางเอกชนและ
การเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
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โครงการจางเหมาผูปฏิบัติงานดานการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย

จํานวน 87,600 บาท

เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการจางเหมาบริการปฏิบัติงานการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  จํานวน 1 ราย
ผูรับจางตองรับผิดชอบในการปฏิบัติงานดังนี้
1.ปฏิบัติงานชั้นตนเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย ภัย
ธรรมชาติ ที่ไมยากภายใตการกํากับตรวจสอบโดยใกลชิดหรือตาม
คําสั่งหรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติที่อยูอยางแนชัด หรือละเอียดถี่
ถวนและปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
2.ป้องกันมิใหเกิดเพลิงไหม ระงับอัคคีภัยที่เกิดขึ้นโดยรวดเร็วมิให
ลุกลามออกไปลดอันตรายและความเสียหายที่เกิดเพลิงไหม รักษา
และบํารุงขวัญ ตลอดจนทรัพย์สินของประชาชนเปนสวนใหญ
ป้องกันและบรรเทาอันตรายจากสาธารณภัย อุทกภัย วาตภัย ภัย
แลง ฯลฯ การอพยพผูประสบภัยและทรัพย์สินชวยเหลือ
สงเคราะห์ผูประสบภัย การฟื้นฟูบูรณะสิ่งชํารุดเสียหายใหคืน
สภาพเดิมตามแผนที่เทศบาลไดกําหนดไว รับแจงเหตุดวน
สาธารณภัย สรุปขอมูลผูประสบภัยและพื้นที่ที่ไดรับความเสีย
หาย ประสานหนวยงานที่เกี่ยวของ เปนตน และปฏิบัติหนาที่อื่นที่
เกี่ยวของ  
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ที่ 14 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
4)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การดําเนินการจางเอกชนและ
การเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการกิจกรรมพิธีสวนสนามเนื่องในวัน อปพร. จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการรวมกิจกรรมและจัดกิจกรรม
พิธีสวนสนามเนื่องในวัน อปพร.ประกอบดวย ป้ายประชา
สัมพันธ์ จัดเตรียมสถานที่พิธีการ ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขง
ขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565)หนา 122

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนน ประกอบดวยคาป้ายประชาสัมพันธ์ วัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ ตาม
หนังสือ ดวนมากที่ มท0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20
 มิถุนายน 2559เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราคาใชจายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะ
คาใชสอยวัสดุ และคาสาธารณูปโภค
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565)หนา 121

โครงการเฝ้าระวังหมูบานปลอดภัยหางไกลอาชญากรรม จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการเฝ้าระวังหมูบานปลอดภัยหาง
ไกลอาชญากรรมโดยเจาหนาที่ประจําศูนย์ อปพร. ประกอบดวย
คาป้ายประชาสัมพันธ์ วัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวย คาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึก
อบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565)หนา 122    

โครงการสานเสวนาเสริมสรางความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ใน
พื้นที่ตําบลกอ

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดกิจกรรมการประชุมเสวนาเสริมสรางความ
สามัคคีปรองดองสมานฉันท์ของประชาชนตําบลกอ ประกอบ
ดวย คาวัสดุอุปกรณ์คาป้าย คาอาหารวาง ฯลฯ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย คาใชจายในการฝึกอบรมและ
การเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565)หนา 123
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งบลงทุน รวม 83,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 83,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

เครื่องปรับอากาศ จํานวน 23,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน มีระบบฟอก
อากาศ  ขนาด 13,000 บีทียู  จํานวน 1 เครื่อง  ราคา 23,000
 บาท
1.ตามบัญชี มาตรฐานครุภัณฑ์ ของสํานักมาตรฐานงบ
ประมาณ ปี 2562 
2.ตามหนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ของเทศบาลตําบล
กอ เชน รถยนต์  เครื่องถายเอกสาร เครื่องสูบน้ํา ฯลฯ 
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนมาก ที่ มท
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น และตามหนังสือ ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
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งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 216,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 196,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 136,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการแกไขปัญหาหมอกควันในพื้นที่ตําบลกอ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการแกไขปัญหาหมอกควันในพื้นที่
ตําบลกอ) ประกอบดวยคาป้ายประชาสัมพันธ์ วัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย คาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565)หนา 136

โครงการซอมแผนอุบัติเหตุหมูและระงับอัคคีภัยบนทองถนน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการซอมแผนอุบัติเหตุหมูและ
ระงับอัคคีภัยบนทองถนนประกอบ
ดวยคาป้ายประชาสัมพันธ์ วัสดุอุปกรณ์ คาวิทยา
กร ฯลฯ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย คาใชจายในการฝึกอบรมและ
การเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557  
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565)หนา 124

โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ตําบลกอ จํานวน 76,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยในพื้นที่ตําบลกอ)  ประกอบดวยคาป้ายประชา
สัมพันธ์ วัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย คาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565)หนา 122
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อใหสามารถใช
งานไดตามปกติ กรณีเปนการจางเหมาทั้งคาสิ่งของและคาแรง
งาน  ใหจายจากคาใชสอย  สวนกรณีที่องค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่นเปนผูดําเนินการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเองให
ปฏิบัติ  ดังนี้                           
(1)  คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกใหจายจากคาใชสอย
(2)  คาสิ่งของที่ซื้อมาใชในการบํารุงรักษาทรัพย์สินใหจายจากคา
วัสดุ
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ที่ 14 พ.ศ.2562  
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท
0808.2/ว1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556
เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปีขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น 
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น 
6)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15
 มกราคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราคาใชจายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคาใช
สอย วัสดุและคาสาธารณูปโภค

ค่าวัสดุ รวม 60,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสง รายจายเพื่อใหไดมาซึ่ง
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สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุ
การใชงานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง  ตอเติมหรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
3. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน
คาขนสง  คาภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง
เปนตน โดยจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและ
ขนสง  ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการ
ใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไม
คุมคา  ดังนี้  ไขขวง  ประแจ แมแรง กุญแจปากตาย กุญแจ
เลื่อน คีมล็อค ล็อคเกียร์ ล็อคคลัดซ์ กระจกโคงมน ล็อคพวง
มาลัย สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคง
สภาพเดิม ดังนี้ ยางรถยนต์ น้ํามันเบรก น๊อตและสกรู สาย
ไมล์ เพลา ฟิล์มกรองแสง ฯลฯ     
(3) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล 
- ไดแก สิ่งของที่เปนอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอม
แซมบํารุงรักษาทรัพย์สินใหคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเปนการ
ซอมบํารุงปกติหรือคาซอมกลาง ดังนี้  เบาะรถยนต์ เครื่อง
ยนต์ (อะไหล) ชุดเกียร์รถยนต์ เบรก ครัช พวงมาลัย สายพานใบ
พัด หมอน้ํา แบตเตอร์รี่ จานจาย ลอ ถังน้ํามัน ไฟเบรก อาน
จักรยาน ตลับลูกปืน กระจกมองขาง รถยนต์ กันชนรถ
ยนต์ เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น
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2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราคาใชจาย ประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจายประจําปี ที่เบิกจายในลักษณะ
คาใชสอย วัสดุและคาสาธาณูปโภค

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 30,000 บาท
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เพื่อจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่ง
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุ
การใชงานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
3. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน
คาขนสง  คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง 
เปนตน โดยจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  ดังนี้  
(1) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคง
สภาพเดิม ดังนี้  แก๊สหุงตม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล
น้ํามันก๊าด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันจารบี น้ํามัน
เครื่อง ถาน ก๊าซ ฯลฯ     
- เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่
27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปน
วัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณ
3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15
 มกราคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราคาใชจายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคาใช
สอย วัสดุและคาสาธารณูปโภค
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วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุเครื่องดับเพลิง รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช
งานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง  ตอเติมหรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
3. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน
คาขนสง  คาภาษี  คาประกันภัย คาติดตั้ง  เปนตน โดยจายเปน
คาวัสดุเครื่องดับเพลิง ดังนี้  
(1) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคง
สภาพเดิม ดังนี้  ถังเคมีดับเพลิง ขอตอ ทอดูด สายยางฯลฯ     
- เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท
0808.2/ว 3523  ลงวันที่ 20  มิถุนายน  2559
 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราคาใชจายในการประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคาใชสอยและคา
สาธารณูปโภค  
4)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราคาใชจาย ประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจายประจําปี ที่เบิกจายในลักษณะ
คาใชสอย วัสดุและคาสาธาณูปโภค
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งบลงทุน รวม 20,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 20,000 บาท
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง

หัวปืนฉีดน้ําดับเพลิง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจัดซื้อหัวปืนฉีดน้ําดับเพลิง  จํานวน 1 ชุด
ราคา  20,000 บาท  
1.ราคาตามทองตลาด 
2.ตามหนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 10,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 10,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อใหสามารถใช
งานไดตามปกติ กรณีเปนการจางเหมาทั้งคาสิ่งของและคาแรง
งาน  ใหจายจากคาใชสอย  สวนกรณีที่องค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่นเปนผูดําเนินการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเองให
ปฏิบัติ  ดังนี้                           
(1)  คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกใหจายจากคาใชสอย
(2)  คาสิ่งของที่ซื้อมาใชในการบํารุงรักษาทรัพย์สินใหจายจากคา
วัสดุ
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1)พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ที่ 14 พ.ศ.2562  
2)พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ดวนมากที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16กรกฎาคม  2556
 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปีขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
4)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว1752 ลง
วันที่ 6 สิงหาคม 2556  เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปี
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น 
5)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น 
6)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15
 มกราคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราคาใชจายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคาใช
สอย วัสดุและคาสาธารณูปโภค
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 2,814,650 บาท
งบบุคลากร รวม 1,034,498 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,034,498 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 642,720 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนทองถิ่น
จํานวน 2 อัตรา จํานวน 12 เดือนเปนเงิน
612,120  บาท และเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานสวนทองถิ่น
จํานวน 2 อัตรา เปนเงิน 30,600บาท  
- เปนไปตามพระราชกฤษฎีกา และหนังสือสั่งการดังนี้
1)พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
2)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.4/ว 2070 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม
2563 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564
เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เงินวิทยฐานะ จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินวิทยฐานะสําหรับขาราชการครูผูดูแล
เด็ก จํานวน 12 เดือน ตามกรอบแผนอัตรา
กําลัง 3 ปี ของเทศบาลตําบลกอ ปี 2561-2563
และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ดวนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว 2070 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563
 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.
2564 เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 349,778 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจาง 2 อัตรา
จํานวน 12 เดือน  เปนเงิน 333,120  บาท  และเงินปรับปรุงคา
ตอบแทนพนักงานจาง 2 อัตรา
เปนเงิน16,658  บาท  
- เปนไปตามพระราชกฤษฎีกา และหนังสือสั่งการดังนี้
1)พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535
2) ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563)
3)หนังสือ สํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.
ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม
2558 เรื่องซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคาใชจายดานการ
บริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
4)ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินเพิ่มการครอง
ชีพชั่วคราวของขาราชการและลูกจางประจําสวนราชการ 
(ฉบับที่ 6) พ.ศ.2558 
5)ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
เรื่องกําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การใหพนักงาน
เทศบาล ลูกจาง และพนักงานจางของเทศบาลไดรับเงินคาครอง
ชีพชั่วคราว (ฉบับที่2) ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2558 
6)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.4/ว 2070 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เรื่อง ซักซอมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
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งบดําเนินงาน รวม 1,020,152 บาท
ค่าตอบแทน รวม 20,000 บาท
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล
ตามสิทธิที่ควรจะไดรับ  
- เปนไปตามพระราชกฤษฎีกา  ระเบียบ  ดังนี้ 
1 พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ
. 2562
2)ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ.2560
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541   
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 
5)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 
6)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ดวนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว 2674 ลงวันที่ 9
กรกฎาคม 2562 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
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ค่าใช้สอย รวม 487,350 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาแมบานทําความสะอาดอาคารบริเวณเทศบาลตําบลกอ จํานวน 102,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการจางเหมาบริการปฏิบัติงานแมบาน
ทําความสะอาดอาคารบริเวณเทศบาลตําบลกอ  จํานวน 1 ราย
ผูรับจางตองรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ทําความสะอาดภายใน
อาคาร ภายนอกอาคารสํานักงาน วัสดุ
อุปกรณ์ โต๊ะ เกาอี้ ครุภัณฑ์ตางๆ และงานอื่นที่ไดรับมอบ
หมาย   
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1)พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ที่ 14 พ.ศ. 2562
2)พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2
/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
4)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15
 มกราคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราคาใชจายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคาใช
สอย วัสดุและคาสาธารณูปโภค
5)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การดําเนินการจางเอกชนและ
การเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร  เชน  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง   คาพาหนะ  คาเชาที่
พัก  คาบริการจอดรถ  ณ  ทาอากาศยาน  คาผานทางดวน
พิเศษ  คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน  คาลงทะเบียนตางๆ  ที่
จําเปนในการเดินทางไปราชการ  ของคณะผูบริหาร  สมาชิกสภา
เทศบาลพนักงานเทศบาล  ลูกจาง  และพนักงานจางเทศบาล  ที่
เดินทางไปประชุม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดตอ
ราชการ  ตามระเบียบ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ. 2555
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561

โครงการเผยแพรกิจกรรมวิชาการเด็กปฐมวัย จํานวน 5,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการเผยแพรกิจกรรมวิชาการ
เด็ก ประกอบดวย  คาป้ายประชาสัมพันธ์ คาจางเหมาทํา
อาหาร ฯลฯ ตามระเบียบ
กระทรวมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการจัดงาน  การ
จัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565)หนา 144

โครงการพานองสูโลกกวาง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการพานองสูโลกกวาง เชน คาป้าย คา
วัสดุอุปกรณ์ คาจางเหมารถ คาอาหาร ฯลฯ ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวย คาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึก
อบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565)หนา 145

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 320,350 บาท
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(1) โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา (คาอาหาร
กลางวัน) จํานวน215,600 บาท เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการ
สนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา 
(คาอาหารกลางวัน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตําบล
กอ จํานวน 1 แหง  (เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลาง
วัน)จัดสรรสําหรับ
เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เปนเวลา 2
ภาคเรียน  อัตรามื้อละ 20 บาทตอคน  จํานวน
245 วัน  เปนเงิน  215,600  บาท
(2)  คาใชจายโครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถาน
ศึกษา (คาจัดการเรียนการสอน)
จํานวน  76,500  บาท
- เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา (คาจัดการเรียนการสอน)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ
เทศบาลตําบลกอ จํานวน 1 แหง (เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนคา
จัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กรายหัว) จัดสรร
สําหรับเด็กปฐมวัย อายุ 3 – 5 ปี ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจํานวน
เด็กนักเรียน  45  คน  เปนคาจัดการเรียนการสอน อัตรา
ละ 1,700 บาท/คน เปนเงิน76,500  บาท
(3)  โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา (คา
หนังสือเรียน, คาอุปกรณ์การเรียน, คาเครื่องแบบนักเรียน, คา
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน)  จํานวน  28,250  บาท
- เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา (คาหนังสือเรียน
,คาอุปกรณ์การเรียน, คาเครื่องแบบนักเรียน,
คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
(เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาสําหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก : ศพด.) จัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัย
อายุ 3 - 5 ปี ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ดังนี้
- คาหนังสือเรียน  อัตราคนละ 200 บาท/ปี  จํานวน 25 คน  เปน
เงิน 5,000  บาท
- คาอุปกรณ์การเรียน  อัตราคนละ 200 บาท/ปี  จํานวน 25
 คน   เปนเงิน 5,000  บาท
- คาเครื่องแบบนักเรียน  อัตราคนละ 300 บาท/ปี  จํานวน 25
 คน   เปนเงิน 7,500  บาท
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- คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน อัตราคนละ 430
บาท/ปี  จํานวน 25 คน  เปนเงิน 10,750  บาท
- เปนไปตามหนังสือสั่งการดังนี้
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท
0816.2/ว 2786  ลงวันที่  8 พฤษภาคม 2562
เรื่อง  แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยราย
ไดและการจาเงินของ
สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ.2562 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ดวนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว 2674  ลงวันที่ 9
กรกฎาคม 2562 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จายประจําปีงบประมาณ
พ.ศ.2563 เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
0893.2/ว 1918 ลงวันที่ 16 มิถุนายน  2552
เรื่อง  แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลัก
เกณฑ์และวิธีการนํารายไดของสถานศึกษาไปจัดสรรเปนคาใชจาย
ในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2551
4) หนังสือกระทรงงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
0893.3/ว 1658 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2559 เรื่องแนวทางปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยหลักเกณฑ์และวิธีการนํารายไดของสถานศึกษาไปจัดสรร
เปนคาใชจายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2551 (ฉบับที่ 2)
5)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
0816.2/ว 4110 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2562
เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษาขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่นประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565)หนา146

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 10,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 21/9/2563  07:42:05 หนา : 82/165



เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการ
ศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประกอบดวย  คาป้ายประชา
สัมพันธ์  คาอาหาร  คาวัสดุ 
อุปกรณ์ ฯลฯ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
คาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจา
หนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565) หนา 147
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อใหสามารถใช
งานไดตามปกติ กรณีเปนการจางเหมาทั้งคาสิ่งของและคาแรง
งาน  ใหจายจากคาใชสอย  สวนกรณีที่องค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่นเปนผูดําเนินการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเองให
ปฏิบัติ  ดังนี้                           
(1)  คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกใหจายจากคาใชสอย
(2)  คาสิ่งของที่ซื้อมาใชในการบํารุงรักษาทรัพย์สินใหจายจากคา
วัสดุ
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ที่ 14 พ.ศ. 2562  
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ดวนมากที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16
กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท
0808.2/ว1752  ลงวันที่  6 สิงหาคม 2556
เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปีขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น 
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น 
6)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15
 มกราคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราคาใชจายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคาใช
สอย วัสดุและคาสาธารณูปโภค

ค่าวัสดุ รวม 512,802 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท
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เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงาน  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงาน
ไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น รวมถึงรายจายดังตอไปนี้  
1.รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง  ตอเติมหรือปรับปรุงวัสดุ  
2.รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
3.รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คาภาษี คา
ประกันภัย คาติดตั้ง เปนตน
โดยจายเปนคาวัสดุสํานักงาน ดังนี้  
(1) ก.ประเภทวัสดุคงทน  
-  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการ
ใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไม
คุมคา  ดังนี้  หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษ
ขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไมบรรทัดเหล็ก  กรรไกร
เกาอี้พลาสติก แปรงลบกระดานดํา ตรายาง 
ขาตั้ง (กระดานดํา) ที่ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร
เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพ
เขียน แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ์ แผงปิดประกาศ แผนป้ายชื่อ
สํานักงาน หรือหนวยงาน แผนป้ายจราจรหรือแผนป้าย
ตางๆ มูลี่ มานปรับแสง (ตอผืน) พรม
(ตอผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน  พระพุทธรูปจําลอง กระเป๋า ตาชั่ง
ขนาดเล็ก ฯลฯ 
(2) ข.ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคง
สภาพเดิม ดังนี้ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคํา
ผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอล์ค
สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ําหมึกปริ้นท์
เทป พี วี ซี แบบใส  น้ํายาลบกระดาษไข 
ไมบรรทัด คลิป เป๊ก เข็มหมุด กระดาษคาร์บอน
กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติขาราชการ แบบพิมพ์ ผา
สําลี ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ไดจากการซื้อ หรือจางพิมพ์ ของใชในการ
บรรจุหีบหอ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนใน
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สํานักงาน ฯลฯ     
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน
2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
2)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 
ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่องหลักเกณฑ์
และอัตราคาใชจายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจายประจําปี ที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใชสอยวัสดุและคาสาธาณูปโภค

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัว  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่ง
ของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการ
ใชงานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1.รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง  ตอเติมหรือปรับปรุงวัสดุ  
2.รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
3. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน
คาขนสง  คาภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง เปนตน  
โดยจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัว  ดังนี้  
(1) ก.ประเภทวัสดุคงทน  
ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการใช
งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไม
คุมคา  ดังนี้ หมอ กระทะ กะละมัง
ตะหลิว กรอบรูป มีด ถัง ถาด แกวน้ํา จานรอง
ถวยชาม ชอนสอม กระจกเงา โองน้ํา ที่นอน
กระโถน เตาไฟฟ้า เตาน้ํามัน เตารีด เครื่องบดอาหาร เครื่องตีไข
ไฟฟ้า เครื่องปิ้งขนมปัง
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กระทะไฟฟ้า รวมถึง หมอหุงขาวไฟฟ้า กระติกน้ํารอน กระติดน้ํา
แข็ง ถังแก๊ส เตาฯลฯ 
(2) ข.ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพ
เดิม ดังนี้  ผงซักฟอก สบู น้ํายาดับกลิ่น แปรง ไม
กวาด เขง มุง ผาปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน
ผาหม ผาปูโต๊ะ น้ําจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ 
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราคาใชจายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจายประจําปี ที่เบิกจายในลักษณะ
คาใชสอย วัสดุและคาสาธารณูปโภค

คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 477,802 บาท

1.เพื่อจายเปนคาอาหารเสริม(นม) สําหรับเด็กนักเรียนชั้น
อนุบาล และระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 จํานวน 1 โรงเรียน ใน
เขตเทศบาลตําบลกอ จํานวน 190 คน ตั้งไวในอัตราคนละ 7.82
บาท จํานวน 260 วัน
2.เพื่อจายเปนคาอาหารเสริม(นม)สําหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก จํานวน 1 ศูนย์ ในเขตเทศบาล
ตําบลกอ จํานวน 45 คน ตั้งไวในอัตราคนละ
7.82 บาท จํานวน 260 วัน
*คําชี้แจงเพิ่มเติม ในการเบิกจายคาอาหารเสริม(นม)อาจจะเพิ่ม
ขึ้นหรือลดลง เพราะจํานวนนักเรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลง
ได เชน นักเรียนอาจยายมาจากสถานศึกษาอื่นเพื่อมาเขาเรียน
โรงเรียนในเขตเทศบาลตําบลกอ เพิ่มในภายหลัง หรือยายออก
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จากโรงเรียนเขตเทศบาลตําบลกอเพื่อไปเรียนสถานศึกษาแหง
อื่น เปนตน 
-เปนไปตามหนังสือสั่งการดังนี้
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท
0816.2/ว 2786  ลงวันที่  8 พฤษภาคม 2562
เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยราย
ไดและการจาเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่นพ.ศ.2562 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ดวนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว 2674 ลงวันที่ 9
กรกฎาคม 2562 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
0893.2/ว 1918  ลงวันที่ 16  มิถุนายน  2552
เรื่อง  แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลัก
เกณฑ์และวิธีการนํารายไดของสถานศึกษาไปจัดสรรเปนคาใชจาย
ในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2551
4)ประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและ
เยาวชน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินงานโครงการอาหาร
เสริม(นม) โรงเรียน ประจําปีการศึกษา 2563
5)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
0816.2/ว 4110 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2562
เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษาขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่นประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร์  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่
มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงาน
ไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1.รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม  หรือปรับปรุง
วัสดุ
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2.รายจายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาตอหนวยหรือ
ตอชุดไมเกิน 20,000  บาท  
3.รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
4.รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย คาติดตั้ง เปนตน
โดยจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร์  ดังนี้  
(1) ก.ประเภทวัสดุคงทน  
-  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการ
ใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไม
คุมคา  ดังนี้  แผนหรือจานบันทึกขอมูล ฯลฯ 
(2) ข.ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคง
สภาพเดิม ดังนี้อุปกรณ์บันทึกขอมูล (Diskette,
FloppyDisk,Removable Disk, Compact 
Disc,Digital Video Disc,Flash Drive)
เทปบันทึกขอมูล (ReelMagnetic Tape,
Cassette Tape, Cartridge Tape) หัวพิมพ์หรือเทปพิมพ์สําหรับ
เครื่องพิมพ์สําหรับคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์
แบบเลเซอร์ กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ  
(3) ค.ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล 
- ไดแก สิ่งของที่เปนอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอม
แซมบํารุงรักษาทรัพย์สินใหคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเปนการ
ซอมบํารุงปกติหรือคาซอมกลาง ดังนี้  แผงแป้นอักขระหรือแป้น
พิมพ์ (Key board) 
เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมรี่ชิป
(MeMory Chip) เชน Ram คัตซีทฟิดเดอร์
(Cut Sheet Feeder) เมาส์ (Mouse) พรินเตอร์สวิตชิ่ง
บ๊อกซ์ (Printer Switching Box)
เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) แผนวงจรอิเล็ก
ทรอนิกส์(Card) Ethernet Card, Lan Card,
AntivirusCard,Sound Card) เปนตน เครื่องอาน และบันทึก
ขอมูลแบบตางๆ เชน แบบดิสเกตต์ (Diskette) แบบฮา
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ร์ดดิสต์ (Hard Disk)
แบบซีดีรอม (CD ROM) แบบออพติคอล
(Optical) เปนตน ฯลฯ   
- เปนไปตามระเบียน  หนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9
มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทราย
จายตามงบประมาณขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
2)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ

งบเงินอุดหนุน รวม 760,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 760,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนสวนราชการ จํานวน 760,000 บาท
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-อุดหนุนโรงเรียนบานกอจัดสรร เพื่อจายเปนคาอาหารกลางวัน
สําหรับเด็กนักเรียนระดับชั้นอนุบาล และระดับชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 1-6
จํานวน 1โรงเรียนในเขตพื้นที่เทศบาลตําบลกอ
จํานวน 190 คน อัตรามื้อละ 20 บาทตอคน
จํานวน 200 วัน ตั้งไว 760,000 บาท 
1)ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท
0816.2/ว 2786  ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562
เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยราย
ไดและการจายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่นพ.ศ.2562 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
0816.2/ว 4110 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2562
เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษาขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่นประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565)หนา142
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 178,400 บาท

งบดําเนินงาน รวม 178,400 บาท
ค่าใช้สอย รวม 178,400 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาผูปฏิบัติงานดานบริการสาธารณสุข จํานวน 98,400 บาท

เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการจางเหมาบริการปฏิบัติงานดาน
สาธารณสุข จํานวน 1 ราย
ผูรับจางตองรับผิดชอบในการปฏิบัติงานการสาธารณสุข ซึ่งมี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับสาธารณสุขแบบผสมผสาน ทั้งการ
รักษาพยาบาลเบื้องตน การฟื้นฟูสุขภาพ การควบคุมป้องกัน
โรค การสงเสริมสุขภาพและอนามัย งานสุขาภิบาล ซึ่งรวมถึงงาน
วางแผนครอบครัว งานอนามัยแมและเด็ก งานอนามัย
โรงเรียน งานอนามัยสิ่งแวดลอม งานใหสุขศึกษาและภูมิคุมกัน
โรค งานโภชนาการและปฏิบัติงานทางดานระบาดวิทยา งานเผย
แพร อบรม สาธิต ใหความรูดานสาธารณสุขมูลฐานแกเจา
หนาที่ ผูนําทองถิ่น ชุมชน ประชาชน และอาสาสมัครที่ปฏิบัติงาน
ดานสาธารณสุข หรือปฏิบัติงานในลักษณะสงเสริมสนับสนุนการ
ดําเนินงานของหนวยงานสาธารณสุขในระดับตางๆ ประสานงาน
ใหความรวมมือกับแพทย์ หรือเจาหนาที่ฝ่ายรักษาพยาบาลในงาน
สาธารณสุข รวมทั้งรวมปฏิบัติงานศึกษาวิจัย สํารวจ และปฏิบัติ
หนาที่อื่นที่เกี่ยวของ  
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ที่ 14 พ.ศ.2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
4)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การดําเนินการจางเอกชนและ
การเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการครอบครัวอบอุนชุมชนเขมแข็ง จํานวน 5,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการครอบครัวอบอุนชุมชนเขม
แข็ง ประกอบดวย คาป้าย คาอาหาร
คาวัสดุอุปกรณ์ฯลฯ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย คาใชจาย
ในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทอง
ถิ่น พ.ศ.2557 
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565)หนา 129

โครงการป้องกันและควบคุมการแพรระบาดโรคไขเลือดออก จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการป้องกันและ
ควบคุมการแพรระบาดของโรคไขเลือดออก
ประกอบดวย  ป้ายประชาสัมพันธ์  วัสดุ
อุปกรณ์ ฯลฯ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
คาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจา
หนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565)หนา 164

โครงการพัฒนาศักยภาพผูนําชุมชน อสม. แกนนํา ดานสุขภาพใน
การควบคุมและป้องกันโรค

จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการพัฒนาศักยภาพผูนําชุมชน อ
สม. แกนนําสุขภาพในการควบคุมและป้องกันโรค  ประกอบ
ดวย ป้ายประชาสัมพันธ์ วัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ  ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวย คาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึก
อบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565)หนา 164

โครงการรณรงค์สุขอนามัยใหเหมาะสมกับการบริโภค จํานวน 5,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการรณรงค์สุขอนามัยใหเหมาะสมกับ
การบริโภค ประกอบดวย คาป้าย
คาอาหาร คาวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย คาใชจายในการฝึกอบรมและ
การเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565)หนา 164
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 756,850 บาท
งบดําเนินงาน รวม 621,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 466,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

โครงการจางเหมาผูปฏิบัติงานบริการดานการแพทย์ฉุกเฉิน จํานวน 405,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาผูปฏิบัติงานกูชีพกูภัยฉุกเฉิน และ
พนักงานขับรถกูชีพกูภัยฉุกเฉิน จํานวน 4 คน คํานวณตั้งจาย
ไว 12 เดือน ตั้งไว 405,000 บาท
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ที่ 14 พ.ศ.2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ตามพระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2551
4)ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉินฯ ลงวันที่ 16
 ตุลาคม 2560 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการป้องกันโรคขาดสารอาหารไอโอดีน เพิ่มไอโอดีน เพิ่มไอคิว จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการป้องกันโรคขาดสารอาหาร
ไอโอดีน เพิ่มไอโอดีน เพิ่มไอคิวประกอบดวย ป้ายประชาสัมพันธ์
วัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย คาใชจายในการฝึกอบรมและ
การเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565) หนา 166

โครงการป้องกันและควบคุมการเฝ้าระวังโรคระบาดของโรคมือ เทา 
ปาก

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการป้องกันและควบคุมการเฝ้า
ระวังโรคระบาดของโรคมือ เทาปาก  ประกอบดวย  ป้ายประชา
สัมพันธ์  วัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย คาใชจายในการฝึกอบรมและ
การเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565) หนา 164
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โครงการป้องกันและควบคุมการแพรระบาดของโรคตางๆที่เกิดขึ้นใน
เขตเทศบาลตําบลกอ

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการป้องกันและควบคุมการแพร
ระบาดของโรคตางๆ เชน โควิท 19 ชิคุณกุนยาที่เกิดขึ้นในเขต
เทศบาลตําบลกอ ประกอบดวย ป้ายประชาสัมพันธ์  วัสดุ
อุปกรณ์ ฯลฯ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย คาใชจายในการฝึกอบรมและ
การเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565) หนา 162

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยโรคพิษสุนัขบา จํานวน 20,000 บาท

เพื่อขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบาตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจาลูกเธอ
เจาฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เพื่อดําเนินการจัดซื้อ
วัคซีนและอุปกรณ์ในการฉีด เพื่อป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัข
บา ตัวละ 30 บาท ตามประชากรสุนัข/แมว ทั้งที่มีเจาของและไม
มีเจาของ จากการสํารวจของเทศบาลตําบลกอ ที่สงหลักฐานการ
สํารวจใหกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ตามหนังสือกรมสง
เสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0819.2/ว 1504 ลงวันที่
22 พฤษภาคม 2563 เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจาย
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2563 เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป
สําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริดาน
สาธารณสุข
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565)หนา 165

โครงการหนูนอยสุขภาพดี จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการอบรมหนูนอยสุขภาพ
ดี ประกอบดวย คาป้ายประชาสัมพันธ์
อาหาร อาหารวาง วิทยากร ฯลฯ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย คาใชจายในการฝึกอบรมและ
การเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565)หนา 165
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โครงการอบรมหนูนอยฟันงาม จํานวน 6,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการอบรมหนูนอยฟัน
งาม ประกอบดวย คาป้ายประชาสัมพันธ์
อาหาร อาหารวาง วิทยากร ฯลฯ   
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย คาใชจายในการฝึกอบรมและ
การเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565)หนา 163
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อใหสามารถใช
งานไดตามปกติ กรณีเปนการจางเหมาทั้งคาสิ่งของและคาแรง
งาน  ใหจายจากคาใชสอย  สวนกรณีที่องค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่นเปนผูดําเนินการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเองให
ปฏิบัติ  ดังนี้                           
(1)  คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกใหจายจากคาใชสอย
(2)  คาสิ่งของที่ซื้อมาใชในการบํารุงรักษาทรัพย์สินใหจายจากคา
วัสดุ
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1)พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ที่ 14 พ.ศ.2562  
2)พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16
กรกฎาคม  2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ-รายจายงบประมาณรายจาย
ประจําปีขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
4)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท
0808.2/ว1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556
เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปีขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น 
5)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น 
6)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15
 มกราคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราคาใชจายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคาใช
สอย วัสดุและคาสาธารณูปโภค

ค่าวัสดุ รวม 155,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 20,000 บาท
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เพื่อจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสง  รายจายเพื่อใหไดมา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุ
การใชงานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง  ตอเติมหรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
3. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน
คาขนสง  คาภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง
เปนตน
โดยจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสง ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการ
ใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไม
คุมคา  ดังนี้  ไขขวง  ประแจ แมแรง กุญแจปากตาย กุญแจ
เลื่อน คีมล็อค ล็อคเกียร์ ล็อคคลัดซ์ กระจกโคงมน ล็อคพวง
มาลัย สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคง
สภาพเดิม ดังนี้ ยางรถยนต์ น้ํามันเบรก น๊อตและสกรู สาย
ไมล์ เพลา ฟิล์มกรองแสง ฯลฯ     
(3) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล 
- ไดแก สิ่งของที่เปนอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอม
แซมบํารุงรักษาทรัพย์สินใหคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเปนการ
ซอมบํารุงปกติหรือคาซอมกลาง ดังนี้  เบาะรถยนต์ เครื่อง
ยนต์ (อะไหล) ชุดเกียร์รถยนต์ เบรก ครัช พวงมาลัย สายพานใบ
พัด หมอน้ํา แบตเตอร์รี่ จานจาย ลอ ถังน้ํามัน ไฟเบรก อาจา
จักรยาน ตลับลูกปืน กระจกมองขาง รถยนต์ กันชนรถ
ยนต์ เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององค์กร
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ปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราคาใชจาย ประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจายประจําปี ที่เบิกจายในลักษณะ
คาใชสอย วัสดุและคาสาธาณูปโภค

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 55,000 บาท
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เพื่อจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่ง
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุ
การใชงานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง  ตอเติมหรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
3. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน
คาขนสง  คาภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง
เปนตน
โดยจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  ดังนี้  
(1) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคง
สภาพเดิม ดังนี้  แก๊สหุงตม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล
น้ํามันก๊าด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันจารบี น้ํามัน
เครื่อง ถาน ก๊าซ ฯลฯ     
- เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15
 มกราคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราคาใชจายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคาใช
สอย วัสดุและคาสาธารณูปโภค
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วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเปน คาจัดซื้อสารเคมีป้องกันไขเลือดออก คาจัดซื้อทราย
อะเบท คาจัดซื้อน้ํายาชุบมุง ฯลฯ ตามหนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท0808.2/ว 0746 ลงวัน
ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราคาใช
จาย ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปี ที่เบิก
จายในลักษณะคาใชสอย วัสดุและคาสาธาณูปโภค

งบลงทุน รวม 55,850 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 55,850 บาท
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

เครื่องพนหมอกควัน จํานวน 55,850 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องพนหมอกควัน ULV 2 ระบบ จํานวน 1
 เครื่อง ราคา 55,850 บาท 
1.ราคาตามทองตลาด 
2.ตามหนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัด
เปนวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณ 
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565) หนา 216
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งบเงินอุดหนุน รวม 80,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 80,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เปนสาธารณประโยชน์

อุดหนุนโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุขใหแกคณะกรรมการ
หมูบาน

จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุขให
แกคณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 1-4 ตําบลกอ หมูบานละ 20,000
 บาท ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
0810.3/ว 6247 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560
และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0819.2/ว
 1504 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563
เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปี งบประมาณ พ.ศ
.2563 เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับการดําเนินงานตาม
แนวทางโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565) หนา 165

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 1,109,340 บาท

งบบุคลากร รวม 1,032,540 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,032,540 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 420,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนทองถิ่น
จํานวน 1 อัตราจํานวน 12  เดือน  เปนเงิน
402,720 บาท  และเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานสวนทองถิ่น
- เปนไปตามพระราชกฤษฎี ดังนี้
1) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
2) ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี ( พ.ศ. 2561-2563 )
3)หนังสือ สํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.
ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
เรื่องซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหาร
งานบุคคลขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงพนักงานเทศบาล
จํานวน 12 เดือน
- เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
2) ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ. 2561-2563)
3)หนังสือ สํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.ที่ มท
0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซอมแนวทาง
การคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น

คาจางลูกจางประจํา จํานวน 214,560 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือน พรอมปรับปรุงเงินเดือนลูกจางประจํา
เทศบาลตําบลกอ 1 อัตรา จํานวน12 เดือน
- เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
2) ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี ( พ.ศ. 2561-2563 )
3)หนังสือ สํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.ที่ มท
0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซอมแนวทาง
การคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 342,840 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจาง 2 อัตรา
จํานวน 12 เดือน  เปนเงิน  326,520 บาท และเงินปรับปรุงคา
ตอบแทนพนักงานจาง 2 อัตรา
เปนเงิน 16,320 บาท  
- เปนไปตามพระราชกฤษฎีกา ดังนี้
1) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
2) ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563)
3)หนังสือ สํานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต.ที่ มท
0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซอมแนวทาง
การคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น
4)ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินเพิ่มการครอง
ชีพชั่วคราวของขาราชการและลูกจางประจําสวนราชการ (ฉบับ
ที่ 6) พ.ศ.2558 
5)ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
เรื่องกําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การใหพนักงาน
เทศบาล ลูกจาง และพนักงานจางของเทศบาลไดรับเงินคาครอง
ชีพชั่วคราว(ฉบับที่2) ลงวันที่ 18  มิถุนายน  2558

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 13,140 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจาง 1
 อัตรา  จํานวน 12 เดือน  
- เปนไปตามพระราชกฤษฎีกา ดังนี้
1) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
2) ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี ( พ.ศ. 2561-2563 )
3)หนังสือ สํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.ที่ มท
0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซอมแนวทาง
การคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น
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งบดําเนินงาน รวม 53,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึงบริการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาถายเอกสาร  คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ  คา
ซักฟอก  คากําจัดสิ่งปฏิกูล  คาระวางบรรทุก  คาเชา
ทรัพย์สิน (ยกเวน  คาเชาบาน)  คาโฆษณาและเผยแพร (รายจาย
เกี่ยวกับการจางเหมาโฆษณาและเผยแพรขาวทางวิทยุ  กระจาย
เสียง  โทรทัศน์  โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ตางๆ) คาธรรมเนียม
ตางๆ  คาเบี้ยประกัน  คาใชจายในการดําเนินคดีตามคํา
พิพากษา  คาจางเหมาบริการ หรือคาจางเหมาบริการอื่นๆ ที่เขา
ลักษณะรายจายประเภทนี้  คาติดตั้งไฟฟ้า คาติดตั้งประปาฯ คา
ติดตั้งโทรศัพท์ คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ ฯลฯ  
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1)พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ที่ 14 พ.ศ.2562
2)พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่  มท
  0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16กรกฎาคม 2556  เรื่อง รูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
4)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การดําเนินการจางเอกชนและ
การเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อใหสามารถใช
งานไดตามปกติ กรณีเปนการจางเหมาทั้งคาสิ่งของและคาแรง
งาน  ใหจายจากคาใชสอย  สวนกรณีที่องค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่นเปนผูดําเนินการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเองให
ปฏิบัติ  ดังนี้                           
(1)  คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกใหจายจากคาใชสอย
(2)  คาสิ่งของที่ซื้อมาใชในการบํารุงรักษาทรัพย์สินใหจายจากคา
วัสดุ
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ที่ 14 พ.ศ.2562  
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท
0808.2/ว1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556
เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปีขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น 
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น 
6)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15
 มกราคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราคาใชจายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคาใช
สอย วัสดุและคาสาธารณูปโภค

ค่าวัสดุ รวม 33,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงาน  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มี
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ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงาน
ไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น รวมถึงรายจายดังตอไปนี้  
1.รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง  ตอเติมหรือปรับปรุงวัสดุ  
2.รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
3.รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เปนตน
โดยจายเปนคาวัสดุสํานักงาน ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการ
ใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไม
คุมคา  ดังนี้  หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษ
ขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไมบรรทัดเหล็ก  กรรไกร
เกาอี้พลาสติก แปรงลบกระดานดํา ตรายาง ขาตั้ง (กระดานดํา) ที่
ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่อง
เย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ์ แผง
ปิดประกาศ แผนป้ายชื่อสํานักงาน หรือหนวยงาน แผนป้าย
จราจรหรือแผนป้ายตางๆ มูลี่ มานปรับแสง (ตอผืน) พรม
 (ตอผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูปจําลอง กระเป๋า ตาชั่ง
ขนาดเล็ก ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคง
สภาพเดิม ดังนี้ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคํา
ผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอล์ค
สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ําหมึกปริ้นท์
เทป พี วี ซี แบบใส  น้ํายาลบกระดาษไข ไมบรรทัด คลิป
 เป๊ก เข็มหมุด กระดาษคาร์บอน
กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติขาราชการ แบบพิมพ์ ผา
สําลี ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ไดจากการซื้อ หรือจางพิมพ์ ของใชในการ
บรรจุหีบหอ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนใน
สํานักงาน ฯลฯ     
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
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1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ     
3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราคาใชจาย ประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจายประจําปี ที่เบิกจายในลักษณะ
คาใชสอย วัสดุและคาสาธาณูปโภค

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่ง
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุ
การใชงานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1.รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง  ตอเติมหรือปรับปรุงวัสดุ  
2.รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
3.รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เปนตน
โดยจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร  ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการ
ใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไม
คุมคา  ดังนี้  ขาตั้งกลอง ขาตั้งเขียนภาพ กลองและซองใสฟีล์
มภาพยนตร์เครื่องกรอเทป เลนส์ซูม กระเป๋าใสกลองถายรูป
ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคง
สภาพเดิม ดังนี้  พูกัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟีล์ม เม
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มโมรี่การ์ด ฟีล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร์, วีดี
โอเทป, แผนซีดี) รูปสีหรือขาวดําที่ไดจากการลาง อัดขยาย ภาพ
ถายดาวเทียม ฯลฯ     
- เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ     
3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราคาใชจาย ประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจายประจําปี ที่เบิกจายในลักษณะ
คาใชสอย วัสดุและคาสาธาณูปโภค

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร์  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่
มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงาน
ไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1.รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม
หรือปรับปรุงวัสดุ
2.รายจายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาตอหนวยหรือ
ตอชุดไมเกิน 20,000  บาท  
3.รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
4.รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เปนตน
โดยจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร์  ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการ
ใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไม
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คุมคา  ดังนี้  แผนหรือจานบันทึกขอมูล ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคง
สภาพเดิม ดังนี้  อุปกรณ์บันทึกขอมูล (Diskette,
Floppy Disk,Removable Disk,Compact 
Disc,Digital Video Disc, Flash Drive) 
เทปบันทึกขอมูล (ReelMagnetic Tape,
Cassette Tape, Cartridge Tape) หัวพิมพ์หรือเทปพิมพ์สําหรับ
เครื่องพิมพ์สําหรับคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์
แบบเลเซอร์ กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ  
(3) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล 
- ไดแก สิ่งของที่เปนอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอม
แซมบํารุงรักษาทรัพย์สินใหคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเปนการ
ซอมบํารุงปกติหรือคาซอมกลาง ดังนี้  แผงแป้นอักขระหรือแป้น
พิมพ์ (Key board) เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมรี่ชิป
(MeMory Chip) เชน Ram คัตซีทฟิด
เดอร์ (Cut Sheet Feeder) เมาส์ (Mouse)  
พรินเตอร์สวิตชิ่งบ๊อกซ์ (Printer Switching
Box) เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub)แผนวงจร
อิเล็กทรอนิกส์(Card) Ethernet Card,
Lan Card, Antivirus Card, Sound Card)
เครื่องอานและบันทึกขอมูลแบบตางๆ เชนแบบดิส
เกตต์ (Diskette) แบบฮาร์ดดิสต์ (Hard
Disk)แบบซีดีรอม(CD ROM)แบบออพติคอล
(Optical) เปนตน ฯลฯ   
- เปนไปตามระเบียบ  หนังสือสั่งการ  ดังนี้  
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1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราคาใชจาย ประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจายประจําปี ที่เบิกจายในลักษณะ
คาใชสอย วัสดุและคาสาธาณูปโภค

งบลงทุน รวม 23,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 23,800 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 17,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน (จอแสดงภาพ
ไมนอยกวา 19 นิ้ว)จํานวน 1 เครื่อง ราคา 17,000 บาท 
1.ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม2563 
2.หนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จายตามงบประมาณ

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ จํานวน 4,300 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) 
จํานวน 1 เครื่อง ราคา 4,300 บาท 
1.ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม2563 
2.หนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จายตามงบประมาณ
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เครื่องสํารองไฟฟ้า จํานวน 2,500 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA 
จํานวน 1 เครื่อง ราคา 2,500 บาท 
1.ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม2563 
2.หนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จายตามงบประมาณ

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 315,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 315,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 315,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

โครงการจางเหมารถรับสงเด็กนักเรียนผูดอยโอกาสและผูยากไร จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาโครงการรถรับ-สงเด็กนักเรียนผูดอย
โอกาสและผูยากไร  
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ที่ 14 พ.ศ.2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2560 และแกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565) หนา127
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รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาถายเอกสาร  คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ  คา
ซักฟอก  คากําจัดสิ่งปฏิกูล  คาระวางบรรทุก  คาเชา
ทรัพย์สิน (ยกเวน  คาเชาบาน)  คาโฆษณาและเผยแพร (รายจาย
เกี่ยวกับการจางเหมาโฆษณาและเผยแพรขาวทางวิทยุ  กระจาย
เสียง  โทรทัศน์  โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ตางๆ) คาธรรมเนียม
ตางๆ  คาเบี้ยประกัน  คาใชจายในการดําเนินคดีตามคํา
พิพากษา  คาจางเหมาบริการ หรือคาจางเหมาบริการอื่นๆ ที่เขา
ลักษณะรายจายประเภทนี้  คาติดตั้งไฟฟ้า คาติดตั้งประปาฯ คา
ติดตั้งโทรศัพท์ คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ ฯลฯ  
1)พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ที่ 14 พ.ศ. 2562
2)พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
4)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254  ลงวันที่ 15
 มกราคม 2563  เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราคาใชจายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคา
ใชสอย วัสดุและคาสาธารณูปโภค
5)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การดําเนินการจางเอกชนและ
การเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการจัดกิจกรรมสงเสริมศูนย์พัฒนาครอบครัวตําบลกอ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการจัดกิจกรรมสงเสริมศูนย์พัฒนา
ครอบครัวตําบลกอ ประกอบดวย คาป้ายประชาสัมพันธ์  คา
วิทยากร คาอาหารพรอมเครื่องดื่มสําหรับผูเขารวมโครงการฯลฯ
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย คาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565) หนา 127
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โครงการจัดอบรมอาสาสมัครบริบาลทองถิ่นเพื่อดูแลผูสูงอายุที่มี
ภาวะพึ่งพิงระยะยาว ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการจัดอบรมอาสาสมัครบริบาล
ทองถิ่นเพื่อดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงระยะยาว ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2564 ประกอบดวย คาป้ายประชาสัมพันธ์ 
คาวัสดุอุกรณ์ คาวิทยากร ฯลฯ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย คาใชจายในการฝึกอบรมและ
การเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 
(แผนพัฒนาทองถิ่น เพิ่มเติมครั้งที่ 1 พ.ศ.2563)

โครงการบานทองถิ่นไทยเทิดไทองค์ราชันพระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรรามาธบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯพระวชิรเกลาเจาอยู
หัว

จํานวน 60,000 บาท

เพื่อใชจายเปนคาใชจายในโครงการบานทองถิ่นไทยเทิดไทองค์
ราชันพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธบดีศรีสินทรมหาวชิรา
ลงกรณฯพระวชิรเกลาเจาอยูหัว ซอมแซมที่อยูอาศัยใหแกผูสูง
อายุ ผูยากไร ผูดอยโอกาส ประกอบดวย ป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการฯ วัสดุกอสรางตางๆ ฯลฯ 
1)พรบ.กําหนดแผนและขั้นตอนกระจายอํานาจใหแก อปท. พ.ศ
. 2542 และแกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2549 มาตรา 16 (10) 
2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการสงเคราะห์ผู
ป่วยที่ยากไรขององค์การบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2560
3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
0808.2/ว 1234  ลงวันที่  7 มีนาคม 2560
4)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 757  ลงวันที่  7 เมษายน2560 
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565) หนา 128

โครงการผูสูงวัยใสใจสุขภาพ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการผูสูงวัยใสใจสุขภาพ  ประกอบ
ดวย ป้ายประชาสัมพันธ์
คาวิทยากร คาอาหารพรอมเครื่องดื่มสําหรับผู
เขารวมโครงการ ฯลฯ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย คาใชจายในการฝึกอบรมและ
การเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565) หนา 130
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โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนตําบลกอ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและ
เยาวชนตําบลกอ ประกอบดวย 
คาป้ายประชาสัมพันธ์  คาวิทยากร คาอาหารพรอมเครื่องดื่ม
สําหรับผูเขารวมโครงการฯ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย คาใชจายในการฝึกอบรมและ
การเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565) หนา 131

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุและผูดอยโอกาส จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุและผู
ดอยโอกาสประกอบดวย คาป้ายประชาสัมพันธ์  คาวิทยากร คา
อาหารพรอมเครื่องดื่มสําหรับผูเขารวมโครงการฯลฯ
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2560 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2561 
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย คาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565)หนา 133

โครงการพัฒนาคุณภาพและสงเสริมอาชีพผูสูงอายุ(ศพอส) จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการพัฒนาคุณภาพและสงเสริมอาชีพผู
สูงอายุ (ศพอส.)ประกอบดวย คาป้ายประชาสัมพันธ์  คา
วิทยากร  คาอาหารพรอมเครื่องดื่มสําหรับผูเขารวมโครงการฯลฯ
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2560 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2561 
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย คาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565) หนา 132
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โครงการเยี่ยมบานผูสูงอายุ ผูพิการและผูดอยโอกาสตําบลกอ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการเยี่ยมบานผูสูงอายุ ผู
พิการ และผูดอยโอกาสตําบลกอ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 ประกอบดวย  คาป้ายประชาสัมพันธ์ คาวัสดุอุกรณ์ คา
วิทยากร ฯลฯ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย คาใชจายในการฝึกอบรมและ
การเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565) หนา 126 

โครงการวันคนพิการตําบลกอ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการกิจกรรมคนพิการตําบล
กอ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564ประกอบดวย  คาป้ายประชา
สัมพันธ์  คาวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขง
ขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565) หนา 126

โครงการวันผูสูงอายุตําบลกอ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการวันผูสูงอายุตําบลกอ ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2564 ประกอบดวย คาป้ายประชาสัมพันธ์  คา
วิทยากร  คาอาหารพรอมเครื่องดื่มสําหรับผูเขารวมโครงการฯลฯ
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย คชจ.ในการฝึกอบรมฯ พ.ศ
. 2557) 
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565)หนา 132
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 1,423,620 บาท

งบบุคลากร รวม 734,420 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 734,420 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 692,420 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนทองถิ่น 
จํานวน 2 อัตรา  จํานวน 12 เดือน  เปนเงิน
657,480 บาทและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงาน
สวนทองถิ่น  จํานวน  2  อัตรา   
- เปนไปตามพระราชกฤษฎี ดังนี้
1) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
2) ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี ( พ.ศ. 2561-2563 )
3)หนังสือ สํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.ที่ มท
0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซอมแนวทาง
การคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงพนักงานเทศบาล
จํานวน 12 เดือน
- เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
2) ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี ( พ.ศ. 2561-2563 )
3)หนังสือ สํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.ที่ มท
0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซอมแนวทาง
การคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น
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งบดําเนินงาน รวม 492,200 บาท
ค่าตอบแทน รวม 35,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหกับ
พนักงานเทศบาล ที่ไดรับอนุมัติใหปฏิบัติหนาที่นอกเวลาราชการ
ปกติ หรือ วันหยุดราชการ  ตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดัง
นี้  
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2559
2)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17พฤศจิกายน 2559  เรื่อง  ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล
ตามสิทธิที่ควรจะไดรับ  
- เปนไปตามพระราชกฤษฎีกา  ระเบียบ  ดังนี้ 
1 พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ
. 2562
2)ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541   
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549
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ค่าใช้สอย รวม 360,200 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

โครงการจางเหมาบริการปฏิบัติงานดานชางไฟฟ้า จํานวน 114,600 บาท

เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการจางเหมา
บริการปฏิบัติงานดานชางไฟฟ้า จํานวน 1 ราย
ผูรับจางตองรับผิดชอบในการปฏิบัติงานชั้นตนเกี่ยวกับงานชาง
ไฟฟ้าที่ไมยาก ชวยในการติดตั้ง ประกอบ ดัดแปลง ปรับ
ปรุง บํารุงรักษา ซอมแซมเครื่องจักร เครื่องมือเครื่องใชที่เกี่ยวกับ
ไฟฟ้า เบิกจาย จัดเก็บรักษาเครื่องมือเครื่องใช และวัสดุอุปกรณ์ที่
ใชในการปฏิบัติงานรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับงานในหนวยงาน ภาย
ใตการกํากับตรวจสอบโดยใกลชิดหรือตามคําสั่ง หรือแนวทาง
ปฏิบัติที่มีอยูอยางชัดเจนหรือละเอียดถี่ถวน และปฏิบัติหนาที่อื่น
ที่เกี่ยวของ
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ที่ 14 พ.ศ.2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
4)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การดําเนินการจางเอกชนและ
การเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
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โครงการจางเหมาบริการปฏิบัติงานดานธุรการกองชาง จํานวน 115,200 บาท

เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการจางเหมาบริการ
ปฏิบัติงานดานธุการกองชาง จํานวน 1 ราย
ผูรับจางตองรับผิดชอบในการปฏิบัติงานชั้นตนเกี่ยวกับงานธุรการ
และงานสารบรรณธรรมดาที่ไมยาก ภายใตการกํากับดูแลตรวจ
สอบโดยใกลชิด หรือตามคําสั่ง หรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติที่มี
อยูอยางแนชัด หรือละเอียดถี่ถวน และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ได
รับมอบหมาย ลักษณะงานที่ปฏิบัติ รับ สง ลงทะเบียน แยก
ประเภทและจัดสงหนังสือ เอกสาร ใหหนวยงานที่เกี่ยวของ เก็บ
และคนหนังสือ กรอกแบบฟอร์มและรางหนังสือไดอยางตอบ
งายๆ ตรวจทานความถูกตองของตัวเลขและตัวหนังสือ พิมพ์และ
คัดสําเนา หนังสือครุภัณฑ์ ชวยรวบรวมขอมูลและสถิติทั่วไป ชวย
ทําบันทึก ยอเรื่อง ชวยจัดเตรียมและใหบริการในเรื่องสถาน
ที่ วัสดุ อุปกรณ์ ชวยติดตออํานวยความสะดวก และปฏิบัติหนาที่
อื่นที่เกี่ยวของ  
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ที่ 14 พ.ศ.2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
4)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การดําเนินการจางเอกชนและ
การเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
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โครงการจางเหมาบริการปฏิบัติงานดานผูชวยชางโยธา จํานวน 95,400 บาท

เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการจางเหมาบริการ
ปฏิบัติงานดานผูชวยชางโยธา จํานวน 1 ราย
ผูรับจางตองรับผิดชอบในการปฏิบัติงานชั้นตนเกี่ยวกับงานปฏิบัติ
งานดานชางโยธาและงานที่ไดรับหมอบหมายใหทํา และวัสดุ
อุปกรณ์ที่ใชในการปฏิบัติงานรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับงานในหนวย
งาน ภายใตการกํากับตรวจสอบโดยใกลชิดหรือตามคําสั่ง หรือ
แนวทางปฏิบัติที่มีอยูอยางชัดเจนหรือละเอียดถี่ถวน และปฏิบัติ
หนาที่อื่นที่เกี่ยวของ 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ที่ 14 พ.ศ.2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
4)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การดําเนินการจางเอกชนและ
การเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
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รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาถายเอกสาร  คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ  คา
ซักฟอก  คากําจัดสิ่งปฏิกูล  คาระวางบรรทุก  คาเชา
ทรัพย์สิน (ยกเวน  คาเชาบาน)  คาโฆษณาและเผยแพร (รายจาย
เกี่ยวกับการจางเหมาโฆษณาและเผยแพรขาวทางวิทยุ  กระจาย
เสียง  โทรทัศน์  โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ตางๆ) คาธรรมเนียม
ตางๆ  คาเบี้ยประกัน  คาใชจายในการดําเนินคดีตามคํา
พิพากษา  คาจางเหมาบริการ หรือคาจางเหมาบริการอื่นๆ ที่เขา
ลักษณะรายจายประเภทนี้  คาติดตั้งไฟฟ้า คาติดตั้งประปาฯ คา
ติดตั้งโทรศัพท์ คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ ฯลฯ  
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ที่ 14 พ.ศ.2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
4)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การดําเนินการจางเอกชนและ
การเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร  เชน  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง   คาพาหนะ  คาเชาที่
พัก  คาบริการจอดรถ  ณ  ทาอากาศยาน  คาผานทางดวน
พิเศษ  คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน  คาลงทะเบียนตางๆ  ที่
จําเปนในการเดินทางไปราชการ  ของคณะผูบริหาร  สมาชิกสภา
เทศบาลพนักงานเทศบาล ลูกจาง และพนักงาน
จางเทศบาล ที่เดินทางไปประชุม อบรม สัมมนา
ดูงาน  หรือไปติดตอราชการ  ตามระเบียบ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ. 2555
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อใหสามารถใช
งานไดตามปกติ กรณีเปนการจางเหมาทั้งคาสิ่งของและคาแรง
งาน  ใหจายจากคาใชสอย  สวนกรณีที่องค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่นเปนผูดําเนินการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเองให
ปฏิบัติ  ดังนี้                           
(1)  คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกใหจายจากคาใชสอย
(2)  คาสิ่งของที่ซื้อมาใชในการบํารุงรักษาทรัพย์สินใหจายจากคา
วัสดุ
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ที่ 14 พ.ศ.2562  
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท
0808.2/ว1752  ลงวันที่  6 สิงหาคม 2556
เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปีขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น 
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนมาก  ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่  9 มิถุนายน 2558  เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น 
6)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15
 มกราคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราคาใชจายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคาใช
สอย วัสดุและคาสาธารณูปโภค

ค่าวัสดุ รวม 97,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงาน  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มี
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ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงาน
ไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น รวมถึงรายจายดังตอไปนี้  
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
3.  รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เปนตน
โดยจายเปนคาวัสดุสํานักงาน ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการ
ใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไม
คุมคา  ดังนี้  หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษ
ขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไมบรรทัด
เหล็ก  กรรไกร เกาอี้พลาสติก แปรงลบกระดานดํา ตรายาง ขา
ตั้ง (กระดานดํา) ที่ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่อง
ตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระ
บรมฉายาลักษณ์ แผงปิดประกาศ แผนป้ายชื่อสํานักงาน หรือ
หนวยงาน แผนป้ายจราจรหรือแผนป้ายตางๆ มูลี่ มานปรับ
แสง (ตอผืน) พรม (ตอผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป
จําลอง กระเป่า ตาชั่งขนาดเล็ก ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคง
สภาพเดิม ดังนี้ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคํา
ผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอล์ค สมุด ซองเอกสาร ตลับ
ผงหมึก น้ําหมึกปริ้นท์ เทป พี วี ซี แบบใส  น้ํายาลบกระดาษ
ไข ไมบรรทัด คลิป เป๊ก เข็มหมุด กระดาษคาร์บอน กระดาษ
ไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติขาราชการ แบบพิมพ์ ผาสําลี ธง
ชาติ สิ่งพิมพ์ที่ไดจากการซื้อ หรือจางพิมพ์ ของใชในการบรรจุหีบ
หอ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานัก
งาน ฯลฯ     
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
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 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ   
3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราคาใชจาย ประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจายประจําปี ที่เบิกจายในลักษณะ
คาใชสอย วัสดุและคาสาธาณูปโภค

วัสดุกอสราง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุกอสราง  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงาน
ไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
3. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เปนตน
โดยจายเปนคาวัสดุกอสราง  ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการ
ใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไม
คุมคา  ดังนี้  ไม
ตางๆ คอน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน กบไสไม เทป
วัดระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก เชน ตลับเมตร ลูกดิ่ง สวาน โถ
สวม อางลางมือ ราวพาดผา ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคง
สภาพเดิม ดังนี้  ตะปู เหล็กเสน แปรงทาสี ปูนขาว ฯลฯ     
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(3) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล 
- ไดแก สิ่งของที่เปนอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอม
แซมบํารุงรักษาทรัพย์สินใหคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเปนการ
ซอมบํารุงปกติหรือคาซอมกลาง ดังนี้  ทอน้ําและอุปกรณ์
ประปา ทอน้ําบาดาล ฯลฯ
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ    
3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราคาใชจาย ประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจายประจําปี ที่เบิกจายในลักษณะ
คาใชสอย วัสดุและคาสาธาณูปโภค

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 20,000 บาท
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เพื่อจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่ง
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุ
การใชงานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
3. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เปนตน
โดยจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  ดังนี้  
(1) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคง
สภาพเดิม ดังนี้  แก๊สหุงตม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามัน
ก๊าด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันจารบี น้ํามัน
เครื่อง ถาน ก๊าซ ฯลฯ     
- เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15
 มกราคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราคาใชจายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคาใช
สอย วัสดุและคาสาธารณูปโภค
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วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปน คาจัดซื้อสารเคมีป้องกันไขเลือดออก คาจัดซื้อทราย
อะเบท คาจัดซื้อน้ํายาชุบมุง ฯลฯ ตามหนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562
 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราคาใชจาย ประกอบการพิจารณางบ
ประมาณรายจายประจําปี ที่เบิกจายในลักษณะคาใชสอย วัสดุ
และคาสาธาณูปโภค     

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร์  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่
มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงาน
ไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับ
ปรุงวัสดุ
2. รายจายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาตอหนวยหรือ
ตอชุดไมเกิน  20,000  บาท  
3. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
4. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เปนตน
โดยจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร์  ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการ
ใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไม
คุมคา  ดังนี้  แผนหรือจานบันทึกขอมูล ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคง
สภาพเดิม ดังนี้  อุปกรณ์บันทึก
ขอมูล (Diskette, Floppy Disk, Removable Disk,

วันที่พิมพ์ : 21/9/2563  07:42:05 หนา : 129/165



Compact Disc, Digital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึก
ขอมูล (
ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัว
พิมพ์หรือเทปพิมพ์สําหรับเครื่องพิมพ์สําหรับคอมพิวเตอร์ ตลับผง
หมึกสําหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษตอเนื่อง สาย
เคเบิล ฯลฯ  
(3) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล 
- ไดแก สิ่งของที่เปนอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอม
แซมบํารุงรักษาทรัพย์สินใหคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเปนการ
ซอมบํารุงปกติหรือคาซอมกลาง ดังนี้  แผงแป้นอักขระหรือแป้น
พิมพ์ (Key board) เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมรี่ชิป
 (MeMory Chip) เชน Ram คัตซีทฟิด
เดอร์ (Cut Sheet Feeder) เมาส์ (Mouse)  พรินเตอร์สวิตชิ่ง
บ๊อกซ์ (Printer Switching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) 
แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Card) Ethernet Card, Lan Card,
Antivirus Card, Sound Card) เปนตน เครื่องอานและบันทึก
ขอมูลแบบตางๆ เชนแบบดิสเกตต์ (Diskette) แบบฮา
ร์ดดิสต์ (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD ROM) แบบออพติคอล
 (Optical) เปนตน ฯลฯ   
- เปนไปตามระเบียบ  หนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น
2)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราคาใชจาย ประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจายประจําปี ที่เบิกจายในลักษณะ
คาใชสอย วัสดุและคาสาธาณูปโภค

งบลงทุน รวม 197,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 57,000 บาท
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คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรัปบรุงครุภัณฑ์ของเทศบาลตําบลกอ จํานวน 57,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ของเทศบาลตําบล
กอ เชน รถยนต์  เครื่องถายเอกสาร เครื่องสูบน้ํา ฯลฯ ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณขององค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น  และตามหนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 
27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปน
วัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณ

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 140,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง จํานวน 140,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและปรับปรุงซอมแซมอาคารและสิ่งกอ
สรางของเทศบาลตําบลกอ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวน
มาก  ที่ มท0808.2/ว 1134  ลงวันที่  9 มิถุนายน 2558
เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  และตามหนังสือ ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248  ลงวันที่  27 มิถุนายน 2559
 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ์ตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
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งานไฟฟ้าถนน รวม 2,064,400 บาท
งบดําเนินงาน รวม 106,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาถายเอกสาร  คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ  คา
ซักฟอก  คากําจัดสิ่งปฏิกูล  คาระวางบรรทุก  คาเชา
ทรัพย์สิน (ยกเวน  คาเชาบาน)  คาโฆษณาและเผยแพร (รายจาย
เกี่ยวกับการจางเหมาโฆษณาและเผยแพรขาวทางวิทยุ  กระจาย
เสียง  โทรทัศน์  โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ตางๆ) คาธรรมเนียม
ตางๆ  คาเบี้ยประกัน  คาใชจายในการดําเนินคดีตามคํา
พิพากษา  คาจางเหมาบริการ หรือคาจางเหมาบริการอื่นๆ ที่เขา
ลักษณะรายจายประเภทนี้  คาติดตั้งไฟฟ้า คาติดตั้งประปาฯ คา
ติดตั้งโทรศัพท์ คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ ฯลฯ  
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ที่ 14 พ.ศ.2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
4)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254  ลงวันที่ 15
 มกราคม 2563  เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราคาใชจายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคา
ใชสอย วัสดุและคาสาธารณูปโภค
5)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การดําเนินการจางเอกชนและ
การเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการทดสอบคุณภาพน้ําเพื่อสุขอนามัยของประชาชนตําบลกอ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการสงวิเคราะห์คุณภาพน้ําไปยังหนวยงานที่
รับตรวจ (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.2/ว 1694
 ลงวันที่ 13 ส.ค. 2558 
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565)หนา 163
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อใหสามารถใช
งานไดตามปกติ กรณีเปนการจางเหมาทั้งคาสิ่งของและคาแรง
งาน  ใหจายจากคาใชสอย  สวนกรณีที่องค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่นเปนผูดําเนินการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเองให
ปฏิบัติ  ดังนี้                           
(1)  คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกใหจายจากคาใชสอย
(2)  คาสิ่งของที่ซื้อมาใชในการบํารุงรักษาทรัพย์สินใหจายจากคา
วัสดุ
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ที่ 14 พ.ศ.2562  
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว1752
 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556  เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจาย
ประจําปีขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น 
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น 
6)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254  ลงวันที่ 15
 มกราคม 2563  เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราคาใชจายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคา
ใชสอย วัสดุและคาสาธารณูปโภค

ค่าวัสดุ รวม 66,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 66,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช
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งานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง  ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
3. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เปนตน
โดยจายเปนคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการ
ใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไม
คุมคา  ดังนี้  ไมโครโฟน 
ขาตั้งไมโครโฟน หัวแรงไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัด
แรงดันไฟฟ้า มาตรสําหรับตรวจวงจรไฟฟ้า  เครื่องประจุไฟ ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคง
สภาพเดิม ดังนี้  ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอด
ไฟฟ้า โคมไฟ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า หลอด
วิทยุทรานซิตเตอร์และชิ้นสวนวิทยุ ลูกถวยสายอากาศ รีซีสเตอร์ 
มูฟวิ่งคอยส์คอมเดนเซอร์ ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์ เบรก
เกอร์ สายอากาศหรือเสาอากาศสําหรับวิทยุ เครื่องรับ
โทรทัศน์ จานรับสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ     
(3) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล 
- ไดแก สิ่งของที่เปนอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอม
แซมบํารุงรักษาทรัพย์สินใหคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเปนการ
ซอมบํารุงปกติหรือคาซอมกลาง ดังนี้  ดอกลําโพง แผงวงจร ผัง
แสดงวงจรตางๆ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น
2)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท

วันที่พิมพ์ : 21/9/2563  07:42:05 หนา : 135/165



 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราคาใชจาย ประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจายประจําปี ที่เบิกจายในลักษณะ
คาใชสอย วัสดุและคาสาธาณูปโภค

งบลงทุน รวม 1,958,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 143,400 บาท
ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องสูบน้ําแบบหอยโขง จํานวน 63,400 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องสูบน้ําแบบหอยโขง เครื่องยนต์ดีเซล  สูบน้ํา
ได 1,750 ลิตรตอนาที  จํานวน 1 เครื่อง ราคา 63,400 บาท 
1.ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ของสํานักมาตรฐานงบ
ประมาณ ปี 2562
2.ตามหนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัด
เปนวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ของเทศบาลตําบล
กอ เชน รถยนต์  เครื่องถายเอกสาร เครื่องสูบน้ํา ฯลฯ ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณขององค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น  และตามหนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248  ลงวัน
ที่  27มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปน
วัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณ 
     

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 1,815,000 บาท
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คาชดเชยผลอาสิน

คาชดเชยคางานกอสรางตามสัญญาแบบปรับราคาได (คา K) จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาชดเชยคากอสรางตามสัญญาแบบปรับสัญญา
ได (คา K) ใหแกผูประกอบอาชีพงานกอสรางที่ทําสัญญาแบบปรับ
สัญญาได (คา K) กับเทศบาลตําบลกอที่ประสบปัญหาขาดสภาพ
คลองทางการเงินในภาวะเศรษฐกิจถดถอย     

คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานกอจอก หมู 3 ตําบล
กอ

จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตอเนื่องสายบาน
นายแกน บานกอจอกหมู 3 ตําบลกอ อําเภอลี้ จังหวัด
ลําพูน ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 127 เมตร หนา 0.15
 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา 508 ตารางเมตร
(ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลกอ) 
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565)หนา 103     

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานกอทา หมู 4 ตําบลกอ จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ตอเนื่องสายป่าชา บานกอทา หมู 4 ตําบลกอ
อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน  ขนาดกวาง 4.00 เมตร
ยาว 127 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไมนอย
กวา 508 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลกอ) 
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565)หนา 102     

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานกอทุง จํานวน 110,000 บาท

เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กตอเนื่องสายบาน
ป้าพา หมู 1 ตําบลกอ อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน  ขนาดกวาง 4.00
 เมตร  ยาว 48เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร
ไมนอยกวา 192 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลกอ)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565) หนา 101
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานกอทุง หมู 1 ตําบลกอ จํานวน 190,000 บาท

เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขางวัดกอ
ทุง  หมู 1 ตําบลกอ อําเภอลี้  จังหวัดลําพูน  
ชวงที่ 1 ขนาดกวาง 2.80 เมตร  ยาว 29 เมตรหนา 0.15
 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไมนอย
กวา 81.20 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลกอ)
ชวงที่ 2 ขนาดกวาง 3.00 เมตร  ยาว 87 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา 261 ตาราง
เมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลกอ)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565)หนา 101     

โครงการกอสรางพนังกันตลิ่งเรียงหินยาแนวพรอมราวกันตกขางหอง
ประชุมเทศบาลตําบลกอ

จํานวน 390,000 บาท

เพื่อจายเปนคากอสรางพนังกันตลิ่งเรียงหินยาแนวพรอมราวกัน
ตกขางหองประชุมเทศบาลตําบลกอ  ยาวรวม 40 เมตร (ตาม
แบบแปลนเทศบาลตําบลกอ) 
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565) หนา 111     

โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก บานกอหนอง หมู 
2 ตําบลกอ

จํานวน 310,000 บาท

เพื่อจายเปนคากอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบทาง
หลวงสาย 1087 บานกอหนอง หมู 2  ตําบลกอ  อําเภอ
ลี้  จังหวัดลําพูนขนาดปากกวาง 0.80 เมตร กนกวาง 0.40 เมตร
ลึก 0.40 เมตร  หนา 0.08 เมตร  ยาว 253 เมตร 
พรอมวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเสนผาศูนย์
กลาง 0.40 เมตร  ยาว 155 ทอน
พรอมบอพักคอนกรีตเสริมเหล็ก จํานวน 7 บอ
(ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลกอ) 
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565)หนา 107     
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คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง จํานวน 180,000 บาท

เพื่อจายเปนคาปรับปรุงซอมแซมอาคารและสิ่งกอสรางในเขต
เทศบาลตําบลกอ เชน  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การ
ปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น  และตามหนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248  ลงวันที่  27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ     

คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายใหแกเอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภาย
นอกเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งกอสราง

คาออกแบบ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายใหแก
เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งกอสราง
1)พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
2)หนังสือที่ มท 0808.2/ว 1134  ลงวันที่ 9
มิถุนายน 2558      
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งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 363,600 บาท
งบดําเนินงาน รวม 363,600 บาท

ค่าใช้สอย รวม 293,600 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

โครงการจางเหมาบริการผูปฏิบัติงานขับรถขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จํานวน 84,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการจางเหมาผูปฏิบัติงานดานขับรถ
กําจัดขยะและสิ่งปฏิกูลจํานวน 1 ราย 
ผูรับจางตองรับผิดชอบในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานจัดเก็บขยะ
มูล สิ่งปฏิกูล ของเทศบาลตําบลกอ ภายใตการกํากับดูแลตรวจ
สอบโดยใกลชิด หรือตามคําสั่ง และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับ
มอบหมาย  ตามหลักเกณฑ์และอัตราคาใชจายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคา
ตอบแทน ใชสอย วัสดุและคาสาธารณูปโภค 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ที่ 13 พ.ศ.2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
4)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การดําเนินการจางเอกชนและ
การเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น 
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โครงการจางเหมาผูปฏิบัติงานดานการกําจัดขยะและสิ่งปฏิกูล จํานวน 189,600 บาท

เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการจางเหมาบริการปฏิบัติงานดานการ
กําจัดขยะและสิ่งปฏิกูล
จํานวน 2 ราย 
ผูรับจางตองรับผิดชอบในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานจัดเก็บขยะ
มูล สิ่งปฏิกูล ของเทศบาลตําบลกอ ภายใตการกํากับดูแลตรวจ
สอบโดยใกลชิด หรือตามคําสั่ง และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับ
มอบหมาย  ตามหลักเกณฑ์และอัตราคาใชจายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคา
ตอบแทน ใชสอย วัสดุและคาสาธารณูปโภค 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ที่ 13 พ.ศ.2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
4)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การดําเนินการจางเอกชนและ
การเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อใหสามารถใช
งานไดตามปกติ กรณีเปนการจางเหมาทั้งคาสิ่งของและคาแรง
งาน  ใหจายจากคาใชสอย  สวนกรณีที่องค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่นเปนผูดําเนินการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเองให
ปฏิบัติ  ดังนี้                           
(1)  คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกใหจายจากคาใชสอย
(2)  คาสิ่งของที่ซื้อมาใชในการบํารุงรักษาทรัพย์สินใหจายจากคา
วัสดุ
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ที่ 13 พ.ศ.2552  
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท
0808.2/ว1752  ลงวันที่  6 สิงหาคม  2556
เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปีขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น 
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น 
6)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15
 มกราคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราคาใชจายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคาใช
สอย วัสดุและคาสาธารณูปโภค

ค่าวัสดุ รวม 70,000 บาท
วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัว  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่ง
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ของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการ
ใชงานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง  ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
3. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน
คาขนสง  คาภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง
เปนตน
โดยจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัว  ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการ
ใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไม
คุมคา  ดังนี้  หมอ กระทะ กะละมัง
ตะหลิว กรอบรูป มีด ถัง ถาด แกวน้ํา จานรอง ถวยชาม ชอน
สอม กระจกเงา โองน้ํา ที่นอน กระโถน เตาไฟฟ้า เตาน้ํามัน เตา
รีด
เครื่องบดอาหาร เครื่องตีไขไฟฟ้า เครื่องปิ้งขนมปัง กระทะ
ไฟฟ้า รวมถึง หมอหุงขาวไฟฟ้า
กระติดน้ํารอน กระติดน้ําแข็ง ถังแก๊ส เตาฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคง
สภาพเดิม ดังนี้  ผงซักฟอก สบู น้ํายาดับกลิ่น แปรง ไม
กวาด เขง มุง ผาปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน
ผาหม ผาปูโต๊ะ น้ําจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ 
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุ
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และครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราคาใชจาย ประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจายประจําปี ที่เบิกจายในลักษณะ
คาใชสอย วัสดุและคาสาธาณูปโภค

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสง  รายจายเพื่อใหไดมา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุ
การใชงานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง  ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
3. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน
คาขนสง  คาภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง
เปนตน
โดยจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสง  ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการ
ใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไม
คุมคา  ดังนี้  ไขขวง  ประแจ แมแรง
กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีมล็อค ล็อคเกียร์
ล็อคคลัดซ์ กระจกโคงมน ล็อคพวงมาลัย
สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน
กรวยจราจร ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคง
สภาพเดิม ดังนี้ ยางรถยนต์ น้ํามันเบรก น๊อตและสกรู สาย
ไมล์  เพลา ฟิล์มกรองแสง ฯลฯ     
(3) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล 
- ไดแก สิ่งของที่เปนอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอม
แซมบํารุงรักษาทรัพย์สินใหคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเปนการ
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ซอมบํารุงปกติหรือคาซอมกลาง ดังนี้  
เบาะรถยนต์ เครื่องยนต์ (อะไหล) ชุดเกียร์รถยนต์ เบรก ครัช พวง
มาลัย สายพานใบพัด
หมอน้ํา แบตเตอร์รี่ จานจาย ลอ ถังน้ํามัน ไฟเบรก อะไหล
จักรยาน ตลับลูกปืน กระจกมองขาง รถยนต์ กันชนรถ
ยนต์ เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่
27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปน
วัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณ
3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวัน
ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราคาใช
จาย ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปี ที่เบิก
จายในลักษณะคาใชสอย วัสดุและคาสาธาณูปโภค

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 40,000 บาท
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เพื่อจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่ง
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุ
การใชงานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง  ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
3. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน
คาขนสง  คาภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง
เปนตน
โดยจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  ดังนี้  
(1) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคง
สภาพเดิม ดังนี้  แก๊สหุงตม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล
น้ํามันก๊าด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันจารบี น้ํามัน
เครื่อง ถาน ก๊าซ ฯลฯ     
- เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15
 มกราคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราคาใชจายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคาใช
สอย วัสดุและคาสาธารณูปโภค
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 180,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 120,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 120,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการจางเด็กนักเรียน นักศึกษาปฏิบัติงานชวงปิดภาคเรียน
ตามนโยบายรัฐบาล

จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการจางเด็กนักเรียน นักศึกษา
ปฏิบัติงานชวงปิดภาคเรียนตามนโยบายของรัฐบาล 
1.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว 568 ลงวันที่ 14
 มี.ค. 2551 
2.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.4/ว 423 ลงวันที่ 2
 มี.ค. 2553
3.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยรายจายเกี่ยวกับทุนการ
ศึกษา และการใหความชวยเหลือนักเรียนขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2561   
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565) หนา 130

โครงการโรงเรียนผูสูงอายุ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการโรงเรียนผูสูงอายุ ประกอบ
ดวย คาป้ายประชาสัมพันธ์ คาวัสดุอุปกรณ์ คาจางเหมาจัดเตรียม
สถานที่ ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคา
ใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา
เขารวมการแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2559 
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565) หนา 131

โครงการสรางคุณคาภูมิปัญญาและนวัตกรรมผูสูงอายุ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการสรางคุณคาภูมิปัญญาและนวัต
กรรมผูสูงอายุ ประกอบดวย คาป้ายประชาสัมพันธ์ คาวัสดุ
อุปกรณ์ คาจางเหมาจัดเตรียมสถานที่ ฯลฯ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม และการเขา
รับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 
(แผนพัฒนาทองถิ่น ปีพ.ศ.2561-2565)หนา 130
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โครงการอบรมป้องกันและแกไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการอบรมป้องกันแกไขปัญหายา
เสพติดในสถานศึกษา ประกอบดวย ป้ายประชาสัมพันธ์  คา
อาหาร  คาวิทยากร
ฯลฯ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557 
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565) หนา 123

งบเงินอุดหนุน รวม 60,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 60,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เปนสาธารณประโยชน์

อุดหนุนกลุมวิสาหกิจชุมชน กลุมทอผาพื้นเมืองผูสูงอายุบานกอทุง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนวิสาหกิจชุมชน กลุมทอผาพื้นเมืองผูสูง
อายุ บานกอทุงจํานวน 10,000
บาท  ตามพรบ.สงเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ.
2548 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 และแกไขเพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 2 พ.ศ.2563  
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565)หนา 114

อุดหนุนกลุมวิสาหกิจชุมชน กลุมเย็บผานวมดวยมือตําบลกอ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนวิสาหกิจชุมชน กลุมเย็บผานวมดวยมือ
ตําบลกอ จํานวน 10,000 บาท  
ตามพรบ.สงเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ.2548
และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559และแกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2
 พ.ศ.2563     
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565) หนา 116     
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อุดหนุนวิสาหกิจชุมชนกลุมแมบานเกษตรกรบานกอทุง ม.1 จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนวิสาหกิจชุมชน กลุมแมบานเกษตรกรบาน
กอทุง  จํานวน 10,000
บาท  ตามพรบ.สงเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ.
2548 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 และแกไขเพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 2 พ.ศ.2563    
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565) หนา 116

อุดหนุนวิสาหกิจชุมชนกลุมอาชีพปลายางรมควัน บานกอทา หมู 4 
ตําบลกอ

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนวิสาหกิจชุมชน กลุมอาชีพปลายางรม
ควัน บานกอทา หมู 4 ตําบลกอ จํานวน 10,000 บาท ตามพ
รบ.สงเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ.2548 และตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2559 และแกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2563  
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565) หนา 115     

อุดหนุนวิสาหกิจชุมชนกลุมอาชีพแปรรูปและถนอมอาหารตําบลกอ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนวิสาหกิจชุมชน กลุมอาชีพแปรรูปและ
ถนอมอาหารตําบลกอ
จํานวน 10,000 บาท ตามพรบ.สงเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ.2548
 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 และแกไขเพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 2 พ.ศ.2563  
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565) หนา 115
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อุดหนุนวิสาหกิจชุมชนกลุมอาชีพเย็บผาบาร์ติก บานกอทา หมู 4 
ตําบลกอ

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนวิสาหกิจชุมชน กลุมอาชีพเย็บผาบาร์
ติก บานกอทา หมู 4 ตําบลกอ
จํานวน 10,000 บาท ตามพรบ.สงเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ.2548
 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559และแกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2
 พ.ศ.2563  
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565)หนา 115     

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 205,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 205,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 205,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการแขงขันกีฬาแกงกอเกมส์ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการจัดการแขงขันกีฬาแกงกอ
เกมส์สําหรับเด็ก เยาวชน รุนอายุไมเกิน 18 ปี ตอตานยาเสพ
ติด ในเขตเทศบาลตําบลกอ  ประกอบดวย คาป้ายประชาสัมพันธ์
คาวัสดุอุปกรณ์  คาจางเหมาจัดเตรียมสถานที่
ฯลฯ  
1.พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ที่ 14 พ.ศ.2562
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565) หนา 150
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โครงการแขงขันกีฬาสี่กอเกมส์ จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการจัดการแขงขันกีฬาเยาวชน พอ
บาน แมบานสัมพันธ์และ
ประชาชนตอตานยาเสพติด(สี่กอเกมส์) ในเขต
เทศบาลตําบลกอ ประกอบดวย คาป้ายประชาสัมพันธ์ คาวัสดุ คา
จางเหมาจัดเตรียมสถานที่ฯลฯ  
1.พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ที่ 14 พ.ศ.2562
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565) หนา 150

โครงการจัดสงนักกีฬาเขารวมแขงขันกีฬาประชาชนและหนวยงานลี้
สัมพันธ์

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการจัดสงนักกีฬาเขารวมการแขง
ขันกีฬาประชาชนและหนวยงานลี้สัมพันธ์ ประกอบดวย คาจาง
เหมารถ ฯลฯ  
1.พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ที่ 14 พ.ศ.2562
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565) หนา 152     
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โครงการจัดสงนักกีฬาเขารวมแขงขันกีฬาเยาวชน ประชาชนอําเภอลี้ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการจัดสงนักกีฬาเขารวมแขงขัน
กีฬาเยาวชน ประชาชนอําเภอลี้ ประกอบดวย คาจาง
เหมารถ ฯลฯ  
1.พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ที่ 14 พ.ศ.2562
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565) หนา 152    

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 405,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 345,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 345,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการประเพณีปีใหมเมืองตําบลกอ จํานวน 150,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการปีใหมเมืองตําบลกอ ประกอบ
ดวย คาป้ายประชาสัมพันธ์  คาวัสดุเครื่องดําหัว คาจางเหมาจัด
เตรียมสถานที่ ฯลฯ  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการ
จัดงาน  การจัดการแขงขันกีฬาและ
การสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2559 
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565) หนา 156

โครงการประเพณีลอยกระทงตําบลกอ (ยี่เปง) จํานวน 150,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการประเพณีลอยกระทงตําบลกอ (ยี่
เปง) ประกอบดวย คาป้ายประชาสัมพันธ์  คาวัสดุอุปกรณ์โคม
ลอย โคมหรี่คาจางเหมาจัดสถานที่ฯลฯ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการ
จัดงาน  การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขง
ขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565) หนา 157     
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โครงการวัดประชารัฐสรางสุข พัฒนาวัดตามแนวทาง 5 ส จํานวน 5,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการวัดประชารัฐสรางสุข พัฒนาวัด
ตามแนวทาง 5 ส. ประกอบดวย  
คาป้ายประชาสัมพันธ์ คาวัสดุ อุปกรณ์ประกอบพิธีกรรมทาง
ศาสนา คาจางเหมาจัดเตรียมสถานที่ ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม และการเขารับการฝึก
อบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565) หนา 154      

โครงการสงเสริมศิลปะวัฒนธรรม ศาสนาและอนุรักษ์ฟื้นฟูขนบ
ธรรมเนียมประเพณีภูมิปัญญาทองถิ่น บานกอทุง

จํานวน 15,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการสงเสริมศิลปะ
วัฒนธรรม ศาสนาและอนุรักษ์ฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณี
ภูมิปัญญาทองถิ่น บานกอทุง
ประกอบดวย  คาป้ายประชาสัมพันธ์ คาวัสดุ
อุปกรณ์ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา คาจางเหมาจัดเตรียมสถาน
ที่ ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น 
พ.ศ.2557 
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565) หนา 156

โครงการหลอเทียนพรรษา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการหลอเทียนเขาพรรษาประกอบ
ดวย  คาป้ายประชาสัมพันธ์ 
คาวัสดุ อุปกรณ์ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา
ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายใน
การจัดงาน  การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการ
แขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559  
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565) หนา 155

วันที่พิมพ์ : 21/9/2563  07:42:05 หนา : 153/165



โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู สืบสานศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น บานกอจอก จํานวน 15,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู สืบสานศิลป
วัฒนธรรมทองถิ่น บานกอจอก ประกอบดวย  คาป้ายประชา
สัมพันธ์ คาวัสดุ อุปกรณ์ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา คาจาง
เหมาจัดเตรียมสถานที่ ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยคาใชจายในการฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจา
หนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565) หนา 159     

งบเงินอุดหนุน รวม 60,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 60,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เปนสาธารณประโยชน์

เงินอุดหนุนกิจการที่เปนสาธารณประโยชน์ จํานวน 60,000 บาท

1.อุดหนุนวัดกอทุง หมู 1 บานกอทุง ตําบลกอ
รายละเอียดดังนี้
- โครงการประเพณีสรงน้ําพระธาตุสลีเวียงกอ
จํานวน 30,000 บาท
2.อุดหนุนวัดกอยืน หมู 3 บานกอจอก ตําบลกอ
รายละเอียดดังนี้
- โครงการประเพณีสรงน้ําพระธาตุสลีทันใจ
จํานวน 30,000 บาท
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559     
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งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว รวม 65,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 65,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 65,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการจัดงานเทศกาลปลา จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการจัดงานเทศกาลปลา ประกอบ
ดวย คาจางเหมาป้ายประชาสัมพันธ์ วัสดุอุปกรณ์ เงินรางวัลฯลฯ
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายในการจัด
งาน การแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬา
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 และตามหนังสือ ดวน
มาก ที่มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559
เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราคาใชจายประกอบการพิจารณางบ
ประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคา
สาธารณูปโภค
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565) หนา 203

โครงการดอกฝ้ายบานที่บานกอ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการดอกฝ้ายบานที่บาน
กอ ประกอบดวย คาป้ายประชาสัมพันธ์
จางเหมาจัดเตรียมสถานที่ เงินรางวัล ฯลฯ  
ตามหนังสือ ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20
 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราคาใชจายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคาใช
สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565) หนา 205     
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โครงการตัดหญาสองขางทางพัฒนาและรักษาสภาพแวดลอมแหลง
ทองเที่ยว

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการตัดหญาสองขางทางพัฒนา
และรักษาสภาพแวดลอมแหลงทองเที่ยว ประกอบดวย คาจาง
เหมาตัดหญาสองขางทางเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์และรักษาสภาพ
แวดลอมแหลงทองเที่ยว ฯลฯ  ตามหนังสือ ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์
และอัตราคาใชจายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจาย
ประจําปีในลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
(แผนพัฒนาทองถิ่นพ.ศ.2561-2565) หนา159    

โครงการประชาสัมพันธ์กิจกรรมวัฒนธรรมประเพณี และแหลงทอง
เที่ยว ในตําบลกอ

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการประชาสัมพันธ์ กิจกรรม
วัฒนธรรมประเพณีและแหลงทองเที่ยว ในตําบลกอ ประกอบ
ดวย คาจางเหมาจัดทําสื่อ สิ่งพิมพ์ วารสาร แผนพับ ในการ
ประชาสัมพันธ์การทองเที่ยวในตําบลกอ ฯลฯ  ตามหนังสือ ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559
 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราคาใชจายประกอบการพิจารณางบ
ประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคา
สาธารณูปโภค
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565) หนา 160
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 138,400 บาท

งบดําเนินงาน รวม 138,400 บาท
ค่าใช้สอย รวม 128,400 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

โครงการจางเหมาบริการปฏิบัติงานดานการเกษตร จํานวน 98,400 บาท

เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการจางเหมาบริการปฏิบัติงานดานการ
เกษตร 
ผูรับจางตองรับผิดชอบในการปฏิบัติงานดังนี้
1.ปฏิบัติการดานวิชาการเกษตร เชน การดําเนินการใหเปนไป
ตามกฏหมายการพัฒนาที่ดิน การสงเสริมการเกษตร การจัดการ
ไรนา การใชน้ํา เปนตน
2.สํารวจปรับปรุงที่วางในบริเวณตางๆ ที่อยูในความรับผิดชอบ
ของเทศบาลตําบลกอ ชวยวางแผน สงเสริมการผลิต จัดทํา
โครงการสนับสนุนการผลิตของเกษตรกร และสงเสริมกระบวน
การเรียนรูดานธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
3.ปฏิบัติงานดานการเกษตร จัดเตรียม ตรวจสอบ ดูแลรักษา
เครื่องมือ อุปกรณ์ตางๆ และดูแลบํารุงรักษาไมดอก ไมประดับ ไม
ยืนตนเปนตน
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ที่ 14 พ.ศ.2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท
0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559
เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราคาใชจายในการประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคาใชสอยและคา
สาธารณูปโภค
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการรวมงานมะมวงมหาชนกของดีอําเภอลี้ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการรวมงานมะมวงมหาชนกของดี
อําเภอลี้  ประกอบดวย  คาป้ายประชาสัมพันธ์ คาวัสดุ
อุปกรณ์ ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคา
ใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา
เขารวมการแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2559
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565) หนา 119     

โครงการรวมงานลําไยจังหวัดลําพูน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการรวมงานลําไยจังหวัด
ลําพูน ประกอบดวย  คาป้ายประชาสัมพันธ์ คาวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขง
ขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565) หนา 120

โครงการรวมงานลําไยอําเภอลี้ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการรวมงานลําไยอําเภอลี้ ประกอบ
ดวย  คาป้ายประชาสัมพันธ์ 
คาวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการ
เบิกคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนัก
กีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2559
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565) หนา 118

ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุการเกษตร  เชน จอบ เสียม
บัวรดน้ําตนไม ฯลฯตามหนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท
0808.2/ว 1248  ลงวันที่  27 มิถุนายน 2559
เรื่อง  แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ์ตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
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งานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้ รวม 68,900 บาท
งบดําเนินงาน รวม 68,900 บาท

ค่าใช้สอย รวม 68,900 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการบานกอแซนท์บ็อค จํานวน 68,900 บาท

เพื่อเปนคาใชจายตามบานกอแซนท์บ็อค เชนกอสรางฝาย
แมว  ปลูกป่า  ปลูกพืชผักสวนครัวประกอบดวย  คาจัดซื้อ
วัสดุ อุปกรณ์  คากลาพันธุ์ไม คาจัดการอบรมตามโครงการ ฯลฯ
1.พระราชบัญญัติเทศฐาล พ.ศ.2496 และแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ที่ 14 พ.ศ.2562
2.พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอน
กระจายอํานาจใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2546  
3.ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนสุดที่ มท
0808.2/ว 1438 ลงวันที1่0 มี.ค. 2559
4.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565) หนา 133

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 7,045,230 บาท

งบกลาง รวม 7,045,230 บาท
งบกลาง รวม 7,045,230 บาท
คาชําระหนี้เงินตน จํานวน 405,000 บาท

เพื่อจายชําระหนี้เงิน โครงการกอสรางอาคารหองประชุมเทศบาล
ตําบลกอและอาคารบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตําบลกอ 
ตามสัญญาเลขที่ 800171660473 เงินตน
3,788,000 บาท ผูกพันชําระ จํานวน 10 ปี วงเงินชําระเงินตน
และดอกเบี้ย 460,000 บาท ชําระเงินภายในวันที่ 30
 มิถุนายน ของทุกปี  
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565) หนา 178     
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คาชําระดอกเบี้ย จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายชําระหนี้เงิน โครงการกอสรางอาคารหองประชุมเทศบาล
ตําบลกอและอาคารบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตําบลกอ ตาม
สัญญาเลขที่800171660473 เงินตน 3,788,000 บาท ผูกพัน
ชําระ จํานวน 10 ปี วงเงินชําระเงินตนและดอกเบี้ย 460,000
 บาท ชําระเงินภายในวันที่ 30 มิถุนายน ของทุกปี  
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565) หนา 178     

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนประกันสังคมในอัตรารอยละ 5 ของ
คาจางของพนักงานจาง เงินเพิ่มคาครองชีพ คาจางชั่วคราว ของ
พนักงานจางเทศบาลเทศบาลตําบลกอ 
1)พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533
2)พระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2561
3)หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22 ม.ค. 2557 
4)หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 ก.ค. 2557 
5)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 4172 ลงวันที่ 24 ธ.ค. 2561

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 2,500 บาท

เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนเปนรายปีในอัตรารอย
ละ0.2 ของคาจางโดยประมาณทั้งปี ตามพระราชบัญญัติเงินทด
แทน(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 4,074,000 บาท

เพื่อจายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ  จํานวน  516 
ราย  โดยมีวิธีการคํานวณตั้งงบประมาณ
ประเภทนี้จากฐานขอมูลผูสูงอายุ ดังนี้ 
1.ผูสูงอายุ ชวงอายุ 60-69 ปี 
จํานวน 312 คนๆ ละ 600 บาทตอเดือน
เปนจํานวนเงิน 187,200 บาท 
ตั้งไว 12 เดือน รวม 2,246,400 บาท
2.ผูสูงอายุ ชวงอายุ 70-79 ปี 
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จํานวน 133 คนๆ ละ 700 บาทตอเดือน
เปนจํานวนเงิน 93,100 บาท 
ตั้งไว 12 เดือน รวม 1,117,200 บาท
3.ผูสูงอายุ ชวงอายุ 80-89 ปี 
จํานวน 59 คนๆ ละ 800 บาทตอเดือน
เปนจํานวนเงิน 47,200 บาท 
ตั้งไว 12 เดือน รวม 566,400 บาท
4.ผูสูงอายุ ชวงอายุ 90 ปีขึ้นไป 
จํานวน 12 คนๆ ละ 1,000 บาทตอเดือน
เปนจํานวนเงิน 12,000 บาท ตั้งไว 12 เดือน รวม 144,000 บาท
รวมขอ 1-4 เปนเงิน 4,074,000 บาท
*คําชี้แจงเพิ่มเติม ในการเบิกจายจริงแตละเดือนผูมีสิทธิไดรับเบี้ย
อาจจะเพิ่มขึ้นหรือลดลง เพราะจํานวนผูสูงอายุอาจมีการเปลี่ยน
แปลงไดทุกวันหรือทุกเดือน อันเกิดมาจากหลายสาเหตุ เชน การ
เสียชีวิต มติคณะรัฐมนตรีใหเพิ่มหรือลดอัตราการจายเงิน เปน
ตน  ดังนั้น จํานวนเงินงบประมาณที่ตั้งไวใน ขอ1-4 จึงสามารถถัว
เฉลี่ยกันได และหากมีการโอนเพิ่มหรือลดงบประมาณไมจําเปน
ตองเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง ใหจายไดตามจํานวนผูมีสิทธิตามที่
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2552 และแกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น ที่ มท 0810.6/ว 1994 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 เรื่อง
ซักซอมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2564
 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสําหรับโครงการเสริมสราง
สวัสดิการทางสังคมใหแกผูพิการและทุพพลภาพ โครงการสนับ
สนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแกผูดอยโอกาสทางสังคม และ
โครงการสรางหลักประกันดานรายไดแกผูสูงอายุ
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565)หนา134

เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 1,792,800 บาท

เพื่อจายเงินเบี้ยยังชีพผูพิการ โดยมีวิธีการคํานวณตั้งงบ
ประมาณ ประเภทนี้จากฐานขอมูลผูพิการ ดังนี้ 
1.เพื่อจายเปนคาเบี้ยยังชีพผูพิการ จํานวน
164 คนๆละ 800 บาท ตอเดือน เปนจํานวนเงิน
131,200 บาท ตั้งไว12 เดือน รวม 1,574,400
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บาท
2.ตั้งจายเพิ่มเติมอีก 14 คนๆ ละ 800 บาท
ตอเดือน เปนจํานวนเงิน 11,200 บาท 
ตั้งไว 12 เดือน รวม 134,400 บาท
3.เพื่อจายเปนคาเบี้ยยังชีพผูพิการ อายุต่ํากวา18 ปี จํานวน 7
 คนๆละ 1,000 บาทตอเดือน
เปนจํานวนเงิน 7,000 บาท ตั้งไว 12 เดือน 
รวม 84,000 บาท
รวมขอ1,2 และขอ 3 เปนจํานวนเงิน 
1,792,800 บาท
*คําชี้แจงเพิ่มเติม  เพื่อความยืดหยุนและเพื่อประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการบริหารงานการจายเบี้ยยังชีพคนพิการ เนื่อง
จากระเบียบการจายเบี้ยยังชีพคนพิการฉบับใหม  กําหนดให
สามารถขึ้นทะเบียนผูพิการไดทุกเดือนและใหจายเบี้ยในเดือนถัด
ไป ดังนั้นจํานวนที่ตั้งงบประมาณรายจายประเภทนี้ จึงเปนเพียง
การประมาณการจํานวนผูพิการที่มีสิทธิรับเบี้ย ซึ่งในเดือนที่จาย
จริงจํานวนผูมีสิทธิอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง อันเกิดมาจากหลาย
สาเหตุ เชน การเสียชีวิต  การเปิดรับลงทะเบียนทุกเดือนและจาย
ในเดือนถัดไปตามระเบียบกฎหมายกําหนด เปนตน จํานวนเงินใน
ขอ 1- 2 จึงสามารถถัวเฉลี่ยกันได และหากมีการโอนเพิ่มหรือลด
ไมจําเปนตองเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง ใหจายไดตามจํานวนผูมีสิทธิ
ตามที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงินเบี้ยความ
พิการใหคนพิการขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2553 และ
แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 และหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น ที่ มท 0810.6/ว 1994 ลงวันที่ 3
 กรกฎาคม 2563 เรื่องซักซอมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจาย
ประจําปี พ.ศ.2564 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสําหรับ
โครงการเสริมสรางสวัสดิการทางสังคมใหแกผูพิการและ
ทุพพลภาพ โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแกผู
ดอยโอกาสทางสังคม และโครงการสรางหลักประกันดานราย
ไดแกผูสูงอายุ
(แผนพัฒนาทองถิ่นพ.ศ.2561-2565)หนา 135

เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส์ จํานวน 114,000 บาท
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เพื่อจายเงินเบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส์ โดยมีวิธีการคํานวณตั้งงบ
ประมาณ ประเภทนี้จากฐานขอมูลผูป่วยเอดส์ ดังนี้ 
1.เพื่อจายเปนคาเบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส์ 
จํานวน 16 คนๆละ 500 บาทตอเดือน
เปนจํานวนเงิน 8,000 บาท 
ตั้งไว 12 เดือน รวม 96,000 บาท
2.ตั้งจายเพิ่มเติมอีก 3 คนๆ ละ 500 บาท
ตอเดือน เปนจํานวนเงิน 1,500 บาท 
ตั้งไว 12 เดือน รวม 18,000 บาท
รวมขอ1และ 2 เปนจํานวนเงิน 114,000 บาท
*คําชี้แจงเพิ่มเติม ในการเบิกจายจริงแตละเดือนผูมีสิทธิไดรับเบี้ย
อาจจะเพิ่มขึ้นหรือลดลง เพราะจํานวนผูป่วยเอดส์ อาจมีการ
เปลี่ยนแปลงไดทุกวันหรือทุกเดือน อันเกิดมาจากหลาย
สาเหตุ เชน การเสียชีวิต การลงทะเบียนเพิ่มเติม เปนตน  ดัง
นั้น จํานวนเงินงบประมาณที่ตั้งไวใน ขอ 1-2 อาจมีการโอนเพิ่ม
หรือลดงบประมาณไมจําเปนตองเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง ใหจายได
ตามจํานวนผูมีสิทธิตามที่ระเบียบกฎหมายกําหนด  ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4072 ลงวันที่ 15
 กรกฎาคม 2559  
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565)หนา135
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สํารองจาย จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายฉุกเฉินจําเปนเรงดวน ซึ่งไมสามารถคาด
การณ์ไดลวงหนา เชนเกิดสาธารณภัย
ตางๆ (อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย ดินโคลนถลม )หรือกรณีที่มีความ
จําเปนตองจายนอกเหนือจากที่ตั้งงบประมาณไวเพื่อป้องกัน
บรรเทาความเดือดรอนใหแกประชาชน หรือกรณีที่มีหนังสือสั่ง
การใหเบิกจายเงินประเภทนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2560 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
2.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท
 0313.4/ว 667 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2545
3.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3215 ลงวันที่ 6
 มิถุนายน 2559
4.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
0808.2/ว 0684 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560
5.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 2145 ลงวันที่ 11
ตุลาคม 2560
6.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 305 ลงวันที่ 22
มกราคม 2562
7.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ดวนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 588 ลงวันที่ 13
กุมภาพันธ์ 2562
8.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ดวนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 1273 ลงวันที่ 25
มีนาคม 2562
9.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ดวนที่สุด ที่ มท 0820.3/ว 6884 ลงวันที่ 1
เมษายน 2562
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รายจายตามขอผูกพัน

เงินบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงสมาคมสันนิบาตแหงประเทศไทย ถือปฏิบัติ
ตามขอบังคับ 2556 หมวดที่ 3
ขอ 16 สมาชิกสามัญตองชําระคาบํารุงใหแกสมาคมสันนิบาต
เทศบาลแหงประเทศไทย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
รายจายขององค์กรปกครองสวนทองถิ่นเกี่ยวกับคาบํารุงสมาคม พ
.ศ. 2555  เปนรายปี  และประกาศสมาคมสันนิบาตแหงประเทศ
ไทย เมื่อวันที่ 6ธันวาคม พ.ศ.2561โดยพิจารณาสงคาบํารุง
สมาคมในปีงบประมาณพ.ศ2564 ใหพิจารณารายรับจริงของ
เทศบาล จากปีงบประมาณ พ.ศ.
2562(รายรับจริงหักเงินอุดหนุนทุกประเภท
ประจําปี พ.ศ.2562 x 0.00167=14,134,190.37
x 0.00167 = 23,604.10 บาท)

เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือในเขตพื้นที่
เทศบาลตําบลกอ

จํานวน 70,000 บาท

เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือในเขต
พื้นที่เทศบาลตําบลกอ ตั้งไว
70,000 บาท  เพื่อจายเปนเงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพใน
ระดับทองถิ่นหรือในเขตพื้นที่เทศบาลตําบลกอ ตามพระราช
บัญญัติหลักประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ.2545 ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 1264 ลงวันที่ 30
 พ.ค.2557 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการตั้งงบ
ประมาณขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อสมทบกองทุน พ.ศ
.2561

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.) จํานวน 291,930 บาท

เพื่อจายเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทอง
ถิ่น (กบท.) รอยละ 2 ของประมาณการรายรับไมรวมเงินอุด
หนุน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2556 และ
ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น
ที่ มท 0808.5/ว 3466 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2561
และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่
มท 0808.5/ว 2305 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2561
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบกลาง งบกลาง

คาชําระดอกเบี้ย 50,000

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินบํารุงสมาคม
สันนิบาตเทศบาลแหง
ประเทศไทย

25,000

เงินสมทบระบบหลัก
ประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือในเขตพื้นที่
เทศบาลตําบลก้อ

70,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 114,000

คาชําระหนี้เงินต้น 405,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

70,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 4,074,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 2,500

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการสวนท้อง
ถิ่น (กบท.)

291,930

สํารองจาย 150,000

เบี้ยยังชีพคนพิการ 1,792,800

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบกลาง งบกลาง

คาชําระดอกเบี้ย 50,000

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินบํารุงสมาคม
สันนิบาตเทศบาลแหง
ประเทศไทย

25,000

เงินสมทบระบบหลัก
ประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือในเขตพื้นที่
เทศบาลตําบลก้อ

70,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 114,000

คาชําระหนี้เงินต้น 405,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

70,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 4,074,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 2,500

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการสวนท้อง
ถิ่น (กบท.)

291,930

สํารองจาย 150,000

เบี้ยยังชีพคนพิการ 1,792,800
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินคาตอบแทนประจํา
ตําแหนงนายก/รองนายก

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารสวนตําบล

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินคาตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 342,840 349,778

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงาน
จ้าง

13,140

เงินเดือนพนักงาน 692,420 420,000 642,720

เงินวิทยฐานะ 42,000

คาจ้างลูกจ้างประจํา 214,560

เงินประจําตําแหนง 42,000 42,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 25,000 20,000

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินคาตอบแทนประจํา
ตําแหนงนายก/รองนายก

100,000 100,000

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

1,490,400 1,490,400

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารสวนตําบล

198,720 198,720

เงินเดือนนายก/รองนายก 521,640 521,640

เงินคาตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

100,000 100,000

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 579,540 1,272,158

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 12,000 12,000

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงาน
จ้าง

29,340 42,480

เงินเดือนพนักงาน 3,018,110 4,773,250

เงินวิทยฐานะ 42,000

คาจ้างลูกจ้างประจํา 275,760 490,320

เงินประจําตําแหนง 126,000 210,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 27,000 72,000

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

100,000 100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน
คาเชาบ้าน

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

10,000

ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 15,000 10,000

คาจ้างเหมาผู้ปฏิบัติงาน
ด้านบริการสาธารณสุข

98,400

คาจ้างเหมาแมบ้านทํา
ความสะอาดอาคาร
บริเวณเทศบาลตําบลก้อ

102,000

โครงการจ้าง
เหมาบริการปฏิบัติงาน
ด้านการเกษตร

98,400

โครงการจ้าง
เหมาบริการปฏิบัติงาน
ด้านชางไฟฟ้า

114,600

โครงการจ้าง
เหมาบริการปฏิบัติงาน
ด้านธุรการกองชาง

115,200

โครงการจ้าง
เหมาบริการปฏิบัติงาน
ด้านผู้ชวยชางโยธา

95,400
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน
คาเชาบ้าน 174,000 174,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

30,000 40,000

ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 152,800 177,800

คาจ้างเหมาผู้ปฏิบัติงาน
ด้านบริการสาธารณสุข

98,400

คาจ้างเหมาแมบ้านทํา
ความสะอาดอาคาร
บริเวณเทศบาลตําบลก้อ

102,000

โครงการจ้าง
เหมาบริการปฏิบัติงาน
ด้านการเกษตร

98,400

โครงการจ้าง
เหมาบริการปฏิบัติงาน
ด้านชางไฟฟ้า

114,600

โครงการจ้าง
เหมาบริการปฏิบัติงาน
ด้านธุรการกองชาง

115,200

โครงการจ้าง
เหมาบริการปฏิบัติงาน
ด้านผู้ชวยชางโยธา

95,400
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจ้าง
เหมาบริการผู้ปฏิบัติงาน
ขับรถขยะมูลฝอยและ
สิ่งปฏิกูล

84,000

โครงการจ้าง
เหมาบริการผู้ปฏิบัติงาน
ขับรถบรรทุกน้ํา

โครงการจ้างเหมาผู้
ปฏิบัติงานด้านการ
กําจัดขยะและสิ่งปฏิกูล

189,600

โครงการจ้างเหมาผู้
ปฏิบัติงานด้านการ
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

โครงการจ้างเหมาผู้
ปฏิบัติงานด้านงาน
แผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

โครงการจ้างเหมาผู้
ปฏิบัติงานบริการด้าน
การแพทย์ฉุกเฉิน

405,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจ้าง
เหมาบริการผู้ปฏิบัติงาน
ขับรถขยะมูลฝอยและ
สิ่งปฏิกูล

84,000

โครงการจ้าง
เหมาบริการผู้ปฏิบัติงาน
ขับรถบรรทุกน้ํา

105,600 105,600

โครงการจ้างเหมาผู้
ปฏิบัติงานด้านการ
กําจัดขยะและสิ่งปฏิกูล

189,600

โครงการจ้างเหมาผู้
ปฏิบัติงานด้านการ
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

87,600 87,600

โครงการจ้างเหมาผู้
ปฏิบัติงานด้านงาน
แผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

97,800 97,800

โครงการจ้างเหมาผู้
ปฏิบัติงานบริการด้าน
การแพทย์ฉุกเฉิน

405,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจ้างเหมาผู้
ปฏิบัติแมบ้านทําความ
สะอาดสํานักงาน
เทศบาลตําบลก้อ

โครงการจ้างเหมาผู้
ปฏิบัติหน้าที่สารสนเทศ
และเทคโนโลยี

โครงการจ้างเหมารถรับ
สงเด็กนักเรียนผู้ด้อย
โอกาสและผู้ยากไร้

120,000

รายจายเพื่อให้ได้มาซึง
บริการ

10,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาของรางวัล หรือเงิน
รางวัล  คาพวงมาลัย 
ชอดอกไม้ กระเช้า
ดอกไม้และพวงมาลา  
คาชดใช้คาเสียหายหรือ
คาสินไหมทดแทน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจ้างเหมาผู้
ปฏิบัติแมบ้านทําความ
สะอาดสํานักงาน
เทศบาลตําบลก้อ

108,000 108,000

โครงการจ้างเหมาผู้
ปฏิบัติหน้าที่สารสนเทศ
และเทคโนโลยี

115,200 115,200

โครงการจ้างเหมารถรับ
สงเด็กนักเรียนผู้ด้อย
โอกาสและผู้ยากไร้

120,000

รายจายเพื่อให้ได้มาซึง
บริการ

10,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

50,000 50,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาของรางวัล หรือเงิน
รางวัล  คาพวงมาลัย 
ชอดอกไม้ กระเช้า
ดอกไม้และพวงมาลา  
คาชดใช้คาเสียหายหรือ
คาสินไหมทดแทน

5,000 5,000

วันที่พิมพ์ : 21/9/2563  07:42:40 หน้า : 10/46



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาใช้จายเดินทางไป
ราชการ

20,000

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการ

คาเดินทางไปราชการ 20,000

โครงการกิจกรรมพิธี
สวนสนามเนื่องในวัน 
อปพร.

โครงการแก้ไขปัญหา
หมอกควันในพื้นที่ตําบล
ก้อ

โครงการแขงขันกีฬา
แกงก้อเกมส์

40,000

โครงการแขงขันกีฬาสี่
ก้อเกมส์

150,000

โครงการครอบครัว
อบอุนชุมชนเข้มแข็ง

5,000

โครงการจัดการเลือกตั้ง
ท้องถิ่น

โครงการจัดกิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติพระ
บาทสมเด็จพระเจ้าอยู
หัวมหาวชิราลงกรณ 
บดินทรเทพยวรางกูร
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาใช้จายเดินทางไป
ราชการ

20,000

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการ

55,000 55,000

คาเดินทางไปราชการ 60,000 80,000

โครงการกิจกรรมพิธี
สวนสนามเนื่องในวัน 
อปพร.

5,000 5,000

โครงการแก้ไขปัญหา
หมอกควันในพื้นที่ตําบล
ก้อ

40,000 40,000

โครงการแขงขันกีฬา
แกงก้อเกมส์

40,000

โครงการแขงขันกีฬาสี่
ก้อเกมส์

150,000

โครงการครอบครัว
อบอุนชุมชนเข้มแข็ง

5,000

โครงการจัดการเลือกตั้ง
ท้องถิ่น

200,000 200,000

โครงการจัดกิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติพระ
บาทสมเด็จพระเจ้าอยู
หัวมหาวชิราลงกรณ 
บดินทรเทพยวรางกูร

5,000 5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดกิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระนางเจ้าสุทิดา พัชร
สุธาพิมลลักษณ พระ
บรมราชินี

โครงการจัดกิจกรรม
รณรงค์ต้านการทุจริต
แกเยาวชน ประชาชน 
ในตําบลก้อ

โครงการจัดกิจกรรมสง
เสริมศูนย์พัฒนาครอบ
ครัวตําบลก้อ

10,000

โครงการจัดเก็บภาษี
เคลื่อนที่และประชา
สัมพันธ์การชําระภาษี 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การจัดเก็บรายได้ของ
เทศบาลตําบลก้อ 
ประจําปี พ.ศ.2564

โครงการจัดงานเทศกาล
ปลา

40,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดกิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระนางเจ้าสุทิดา พัชร
สุธาพิมลลักษณ พระ
บรมราชินี

5,000 5,000

โครงการจัดกิจกรรม
รณรงค์ต้านการทุจริต
แกเยาวชน ประชาชน 
ในตําบลก้อ

5,000 5,000

โครงการจัดกิจกรรมสง
เสริมศูนย์พัฒนาครอบ
ครัวตําบลก้อ

10,000

โครงการจัดเก็บภาษี
เคลื่อนที่และประชา
สัมพันธ์การชําระภาษี 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การจัดเก็บรายได้ของ
เทศบาลตําบลก้อ 
ประจําปี พ.ศ.2564

3,000 3,000

โครงการจัดงานเทศกาล
ปลา

40,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดทําฐานภาษี 
สํารวจข้อมูลที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้าง จัดทําบัญชี
รายการที่ดินและสิ่งปลูก
สร้างและประเมินภาษี
ประจําปี พ.ศ.2564 
ของเทศบาลตําบลก้อ

โครงการจัดสงนักกีฬา
เข้ารวมแขงขันกีฬา
ประชาชนและหนวย
งานลี้สัมพันธ์

10,000

โครงการจัดสงนักกีฬา
เข้ารวมแขงขันกีฬา
เยาวชน ประชาชน
อําเภอลี้

5,000

โครงการจัดอบรมอาสา
สมัครบริบาลท้องถิ่น
เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มี
ภาวะพึ่งพิงระยะยาว 
ประจําปีงบประมาณ พ
.ศ.2564

20,000

โครงการจ้างเด็กนัก
เรียน นักศึกษาปฏิบัติ
งานชวงปิดภาคเรียน
ตามนโยบายรัฐบาล

60,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดทําฐานภาษี 
สํารวจข้อมูลที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้าง จัดทําบัญชี
รายการที่ดินและสิ่งปลูก
สร้างและประเมินภาษี
ประจําปี พ.ศ.2564 
ของเทศบาลตําบลก้อ

30,000 30,000

โครงการจัดสงนักกีฬา
เข้ารวมแขงขันกีฬา
ประชาชนและหนวย
งานลี้สัมพันธ์

10,000

โครงการจัดสงนักกีฬา
เข้ารวมแขงขันกีฬา
เยาวชน ประชาชน
อําเภอลี้

5,000

โครงการจัดอบรมอาสา
สมัครบริบาลท้องถิ่น
เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มี
ภาวะพึ่งพิงระยะยาว 
ประจําปีงบประมาณ พ
.ศ.2564

20,000

โครงการจ้างเด็กนัก
เรียน นักศึกษาปฏิบัติ
งานชวงปิดภาคเรียน
ตามนโยบายรัฐบาล

60,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการซ้อมแผน
อุบัติเหตุหมูและระงับ
อัคคีภัยบนท้องถนน

โครงการดอกฝ้ายบ้านที่
บ้านก้อ

10,000

โครงการตัดหญ้าสอง
ข้างทางพัฒนาและ
รักษาสภาพแวดล้อม
แหลงทองเที่ยว

10,000

โครงการทดสอบ
คุณภาพน้ําเพื่อ
สุขอนามัยของ
ประชาชนตําบลก้อ

20,000

โครงการเทศบาลตําบล
ก้อเคลื่อนที่พบประชา
ชนตําบลก้อ ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2564

โครงการบ้านก้อ
แซนท์บ็อค

68,900
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการซ้อมแผน
อุบัติเหตุหมูและระงับ
อัคคีภัยบนท้องถนน

10,000 10,000

โครงการดอกฝ้ายบ้านที่
บ้านก้อ

10,000

โครงการตัดหญ้าสอง
ข้างทางพัฒนาและ
รักษาสภาพแวดล้อม
แหลงทองเที่ยว

10,000

โครงการทดสอบ
คุณภาพน้ําเพื่อ
สุขอนามัยของ
ประชาชนตําบลก้อ

20,000

โครงการเทศบาลตําบล
ก้อเคลื่อนที่พบประชา
ชนตําบลก้อ ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2564

17,500 17,500

โครงการบ้านก้อ
แซนท์บ็อค

68,900
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการบ้านท้องถิ่น
ไทยเทิดไท้องค์ราชัน
พระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรรามาธบดีศรี
สินทรมหาวชิราลงกร
ณฯพระวชิรเกล้าเจ้าอยู
หัว

60,000

โครงการประชาสัมพันธ์
กิจกรรมวัฒนธรรม
ประเพณี และแหลงทอง
เที่ยว ในตําบลก้อ

5,000

โครงการประชาสัมพันธ์
ผลการดําเนินงาน
ประจําปี ของเทศบาล
ตําบลก้อ

โครงการประชุม
ประชาคมการบูรณาการ
จัดทําแผนพัฒนาหมู
บ้านและแผนพัฒนาของ
เทศบาลตําบลก้อ

โครงการประชุมสัมมนา
เชิงปฏิบัติการเพื่อ
พัฒนาในการจัดทํางบ
ประมาณของเทศบาล
ตําบลก้อ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการบ้านท้องถิ่น
ไทยเทิดไท้องค์ราชัน
พระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรรามาธบดีศรี
สินทรมหาวชิราลงกร
ณฯพระวชิรเกล้าเจ้าอยู
หัว

60,000

โครงการประชาสัมพันธ์
กิจกรรมวัฒนธรรม
ประเพณี และแหลงทอง
เที่ยว ในตําบลก้อ

5,000

โครงการประชาสัมพันธ์
ผลการดําเนินงาน
ประจําปี ของเทศบาล
ตําบลก้อ

30,000 30,000

โครงการประชุม
ประชาคมการบูรณาการ
จัดทําแผนพัฒนาหมู
บ้านและแผนพัฒนาของ
เทศบาลตําบลก้อ

7,000 7,000

โครงการประชุมสัมมนา
เชิงปฏิบัติการเพื่อ
พัฒนาในการจัดทํางบ
ประมาณของเทศบาล
ตําบลก้อ

5,000 5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการประเพณีปีใหม
เมืองตําบลก้อ

150,000

โครงการประเพณีลอย
กระทงตําบลก้อ (ยี่เป็ง)

150,000

โครงการปรับปรุงระบบ
และฐานข้อมูลแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2564 
ของเทศบาลตําบลก้อ

โครงการปรับปรุง
เว็บไซต์เทศบาลตําบล
ก้อ

โครงการป้องกันโรค
ขาดสารอาหารไอโอดีน 
เพิ่มไอโอดีน เพิ่มไอคิว

5,000

โครงการป้องกันและ
ควบคุมการเฝ้าระวังโรค
ระบาดของโรคมือ เท้า 
ปาก

5,000

โครงการป้องกันและ
ควบคุมการแพรระบาด
ของโรคตางๆที่เกิดขึ้น
ในเขตเทศบาลตําบลก้อ

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการประเพณีปีใหม
เมืองตําบลก้อ

150,000

โครงการประเพณีลอย
กระทงตําบลก้อ (ยี่เป็ง)

150,000

โครงการปรับปรุงระบบ
และฐานข้อมูลแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2564 
ของเทศบาลตําบลก้อ

25,000 25,000

โครงการปรับปรุง
เว็บไซต์เทศบาลตําบล
ก้อ

5,000 5,000

โครงการป้องกันโรค
ขาดสารอาหารไอโอดีน 
เพิ่มไอโอดีน เพิ่มไอคิว

5,000

โครงการป้องกันและ
ควบคุมการเฝ้าระวังโรค
ระบาดของโรคมือ เท้า 
ปาก

5,000

โครงการป้องกันและ
ควบคุมการแพรระบาด
ของโรคตางๆที่เกิดขึ้น
ในเขตเทศบาลตําบลก้อ

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการป้องกันและ
ควบคุมการแพรระบาด
โรคไข้เลือดออก

30,000

โครงการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยใน
พื้นที่ตําบลก้อ

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน

โครงการผู้สูงวัยใสใจ
สุขภาพ

10,000

โครงการเผยแพร
กิจกรรมวิชาการเด็ก
ปฐมวัย

5,000

โครงการฝึกอบรมเผย
แพรความรู้ด้าน
กฎหมายแกผู้ปฏิบัติงาน
ท้องถิ่นและประชาชน
ทั่วไป
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการป้องกันและ
ควบคุมการแพรระบาด
โรคไข้เลือดออก

30,000

โครงการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยใน
พื้นที่ตําบลก้อ

76,000 76,000

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน

15,000 15,000

โครงการผู้สูงวัยใสใจ
สุขภาพ

10,000

โครงการเผยแพร
กิจกรรมวิชาการเด็ก
ปฐมวัย

5,000

โครงการฝึกอบรมเผย
แพรความรู้ด้าน
กฎหมายแกผู้ปฏิบัติงาน
ท้องถิ่นและประชาชน
ทั่วไป

5,000 5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานและเสริม
สร้างคุณธรรม 
จริยธรรมสําหรับผู้
บริหาร สมาชิกสภา 
พนักงานเทศบาลและ
พนักงานจ้างเทศบาล
ตําบลก้อ

โครงการเฝ้าระวังหมู
บ้านปลอดภัยหางไกล
อาชญากรรม

โครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตเด็กและเยาวชน
ตําบลก้อ

5,000

โครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุและผู้ด้อย
โอกาส

10,000

โครงการพัฒนาคุณภาพ
และสงเสริมอาชีพผู้สูง
อายุ(ศพอส)

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานและเสริม
สร้างคุณธรรม 
จริยธรรมสําหรับผู้
บริหาร สมาชิกสภา 
พนักงานเทศบาลและ
พนักงานจ้างเทศบาล
ตําบลก้อ

20,000 20,000

โครงการเฝ้าระวังหมู
บ้านปลอดภัยหางไกล
อาชญากรรม

5,000 5,000

โครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตเด็กและเยาวชน
ตําบลก้อ

5,000

โครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุและผู้ด้อย
โอกาส

10,000

โครงการพัฒนาคุณภาพ
และสงเสริมอาชีพผู้สูง
อายุ(ศพอส)

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้นําชุมชน อ
สม. แกนนํา ด้าน
สุขภาพในการควบคุม
และป้องกันโรค

40,000

โครงการพาน้องสูโลก
กว้าง

20,000

โครงการเพิ่มศักยภาพ
ด้านการเงินและบัญชี

โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูง
อายุ ผู้พิการและผู้ด้อย
โอกาสตําบลก้อ 
ประจําปีงบประมาณ พ
.ศ.2564

20,000

โครงการรณรงค์
สุขอนามัยให้เหมาะสม
กับการบริโภค

5,000

โครงการรวมงานมะมวง
มหาชนกของดีอําเภอลี้

10,000

โครงการรวมงานลําไย
จังหวัดลําพูน

10,000

โครงการรวมงานลําไย
อําเภอลี้

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้นําชุมชน อ
สม. แกนนํา ด้าน
สุขภาพในการควบคุม
และป้องกันโรค

40,000

โครงการพาน้องสูโลก
กว้าง

20,000

โครงการเพิ่มศักยภาพ
ด้านการเงินและบัญชี

5,000 5,000

โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูง
อายุ ผู้พิการและผู้ด้อย
โอกาสตําบลก้อ 
ประจําปีงบประมาณ พ
.ศ.2564

20,000

โครงการรณรงค์
สุขอนามัยให้เหมาะสม
กับการบริโภค

5,000

โครงการรวมงานมะมวง
มหาชนกของดีอําเภอลี้

10,000

โครงการรวมงานลําไย
จังหวัดลําพูน

10,000

โครงการรวมงานลําไย
อําเภอลี้

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการโรงเรียนผู้สูง
อายุ

40,000

โครงการวัดประชารัฐ
สร้างสุข พัฒนาวัดตาม
แนวทาง 5 ส

5,000

โครงการวันคนพิการ
ตําบลก้อ ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2564

10,000

โครงการวันท้องถิ่นไทย

โครงการวันเทศบาล

โครงการวันผู้สูงอายุ
ตําบลก้อ ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2564

20,000

โครงการสงเสริมศิลปะ
วัฒนธรรม ศาสนาและ
อนุรักษ์ฟื้นฟูขนบ
ธรรมเนียมประเพณี
ภูมิปัญญาท้องถิ่น บ้าน
ก้อทุง

15,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา

320,350
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการโรงเรียนผู้สูง
อายุ

40,000

โครงการวัดประชารัฐ
สร้างสุข พัฒนาวัดตาม
แนวทาง 5 ส

5,000

โครงการวันคนพิการ
ตําบลก้อ ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2564

10,000

โครงการวันท้องถิ่นไทย 5,000 5,000

โครงการวันเทศบาล 20,000 20,000

โครงการวันผู้สูงอายุ
ตําบลก้อ ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2564

20,000

โครงการสงเสริมศิลปะ
วัฒนธรรม ศาสนาและ
อนุรักษ์ฟื้นฟูขนบ
ธรรมเนียมประเพณี
ภูมิปัญญาท้องถิ่น บ้าน
ก้อทุง

15,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา

320,350
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสร้างคุณคาภูมิ
ปัญญาและนวัตกรรมผู้
สูงอายุ

10,000

โครงการสร้างจิตสํานึก
ในการตอต้านการทุจริต
ให้แกผู้บริหาร สมาชิก
สภา พนักงานเทศบาล 
เยาวชนและประชาชน
ตําบลก้อ

โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยโรคพิษสุนัข
บ้า

20,000

โครงการสานเสวนา
เสริมสร้างความสามัคคี
ปรองดองสมานฉันท์ใน
พื้นที่ตําบลก้อ

โครงการหนูน้อย
สุขภาพดี

5,000

โครงการหลอเทียน
พรรษา

10,000

โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู 
สืบสานศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น บ้านก้อจอก

15,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสร้างคุณคาภูมิ
ปัญญาและนวัตกรรมผู้
สูงอายุ

10,000

โครงการสร้างจิตสํานึก
ในการตอต้านการทุจริต
ให้แกผู้บริหาร สมาชิก
สภา พนักงานเทศบาล 
เยาวชนและประชาชน
ตําบลก้อ

5,000 5,000

โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยโรคพิษสุนัข
บ้า

20,000

โครงการสานเสวนา
เสริมสร้างความสามัคคี
ปรองดองสมานฉันท์ใน
พื้นที่ตําบลก้อ

5,000 5,000

โครงการหนูน้อย
สุขภาพดี

5,000

โครงการหลอเทียน
พรรษา

10,000

โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู 
สืบสานศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น บ้านก้อจอก

15,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการอบรมการ
จัดการระบบ 5 ส.

โครงการอบรมคณะ
กรรมการจัดซื้อจัดจ้าง

โครงการอบรมป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดในสถานศึกษา

10,000

โครงการอบรมพัฒนา
ศักยภาพการศึกษาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

10,000

โครงการอบรมหนูน้อย
ฟันงาม

6,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 40,000 10,000 10,000 20,000

ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนสง 20,000 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 15,000 10,000 5,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 66,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 60,000 55,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง

วัสดุงานบ้านงานครัว 10,000 20,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

20,000 80,000

คาอาหารเสริม (นม) 477,802
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการอบรมการ
จัดการระบบ 5 ส.

5,000 5,000

โครงการอบรมคณะ
กรรมการจัดซื้อจัดจ้าง

5,000 5,000

โครงการอบรมป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดในสถานศึกษา

10,000

โครงการอบรมพัฒนา
ศักยภาพการศึกษาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

10,000

โครงการอบรมหนูน้อย
ฟันงาม

6,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 10,000 40,000 130,000

ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนสง 20,000 30,000 90,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 65,000 95,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 5,000 71,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 30,000 180,000 325,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 10,000 10,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 30,000 60,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

100,000

คาอาหารเสริม (นม) 477,802
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุการเกษตร 10,000

วัสดุกอสร้าง 30,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 3,000

วัสดุสํานักงาน 12,000 20,000 10,000

ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

คาไฟฟ้า

คาบริการไปรษณีย์

คาบริการโทรศัพท์

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้สํานักงาน

เครื่องปรับอากาศ

ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน

ตู้เหล็ก 2 บาน

ตู้เหล็ก แบบ 4 ลิ้นชัก

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานสํานักงาน

17,000

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ต
บุ๊ก สําหรับงานประมวล
ผล
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุการเกษตร 10,000

วัสดุกอสร้าง 30,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 20,000 23,000

วัสดุสํานักงาน 110,000 152,000

ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

50,000 50,000

คาไฟฟ้า 300,000 300,000

คาบริการไปรษณีย์ 8,000 8,000

คาบริการโทรศัพท์ 7,000 7,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้สํานักงาน 5,000 5,000

เครื่องปรับอากาศ 23,000 23,000 46,000

ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน 3,500 3,500

ตู้เหล็ก 2 บาน 5,500 5,500

ตู้เหล็ก แบบ 4 ลิ้นชัก 14,000 14,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานสํานักงาน

17,000

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ต
บุ๊ก สําหรับงานประมวล
ผล

22,000 22,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์
หรือ LED ขาวดํา ชนิด 
Network แบบที่ 1

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์

4,300

เครื่องสํารองไฟ

เครื่องสํารองไฟฟ้า 2,500

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ถังต้มน้ําไฟฟ้า

คาบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

80,000

คาบํารุงรักษาและปรัป
บรุงครุภัณฑ์ของ
เทศบาลตําบลก้อ

57,000

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องสูบน้ําแบบหอย
โขง

63,400

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

เครื่องพนหมอกควัน 55,850

ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง

หัวปืนฉีดน้ําดับเพลิง
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์
หรือ LED ขาวดํา ชนิด 
Network แบบที่ 1

8,900 8,900

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์

4,300

เครื่องสํารองไฟ 7,500 7,500

เครื่องสํารองไฟฟ้า 2,500

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ถังต้มน้ําไฟฟ้า 4,800 4,800

คาบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

60,000 91,800 231,800

คาบํารุงรักษาและปรัป
บรุงครุภัณฑ์ของ
เทศบาลตําบลก้อ

57,000

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องสูบน้ําแบบหอย
โขง

63,400

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

เครื่องพนหมอกควัน 55,850

ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง

หัวปืนฉีดน้ําดับเพลิง 20,000 20,000

วันที่พิมพ์ : 21/9/2563  07:42:40 หน้า : 38/46



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านก้อจอก หมู 3 
ตําบลก้อ

300,000

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านก้อทา หมู 4 ตําบล
ก้อ

300,000

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านก้อทุง

110,000

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านก้อทุง หมู 1 ตําบล
ก้อ

190,000

โครงการกอสร้างพนัง
กันตลิ่งเรียงหินยาแนว
พร้อมราวกันตกข้างห้อง
ประชุมเทศบาลตําบล
ก้อ

390,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านก้อจอก หมู 3 
ตําบลก้อ

300,000

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านก้อทา หมู 4 ตําบล
ก้อ

300,000

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านก้อทุง

110,000

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านก้อทุง หมู 1 ตําบล
ก้อ

190,000

โครงการกอสร้างพนัง
กันตลิ่งเรียงหินยาแนว
พร้อมราวกันตกข้างห้อง
ประชุมเทศบาลตําบล
ก้อ

390,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างราง
ระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านก้อหนอง หมู 
2 ตําบลก้อ

310,000

คาชดเชยผลอาสิน

คาชดเชยคางานกอสร้าง
ตามสัญญาแบบปรับ
ราคาได้ (คา K)

5,000

คาบํารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งกอสร้าง

320,000

คาออกแบบ คาควบคุมงานที่
จายให้แกเอกชน นิติบุคคล
หรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้
มาซึ่งสิ่งกอสร้าง

คาออกแบบ 30,000

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น

รายจายอื่น

คาจ้างองค์กรหรือ
สถาบันที่เป็นกลางเพื่อ
เป็นผู้สํารวจความพึงพอ
ใจผู้รับบริการ

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น
สาธารณประโยชน์

60,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างราง
ระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านก้อหนอง หมู 
2 ตําบลก้อ

310,000

คาชดเชยผลอาสิน

คาชดเชยคางานกอสร้าง
ตามสัญญาแบบปรับ
ราคาได้ (คา K)

5,000

คาบํารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งกอสร้าง

146,600 466,600

คาออกแบบ คาควบคุมงานที่
จายให้แกเอกชน นิติบุคคล
หรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้
มาซึ่งสิ่งกอสร้าง

คาออกแบบ 30,000

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น

รายจายอื่น

คาจ้างองค์กรหรือ
สถาบันที่เป็นกลางเพื่อ
เป็นผู้สํารวจความพึงพอ
ใจผู้รับบริการ

20,000 20,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น
สาธารณประโยชน์

60,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนกลุมวิสาหกิจ
ชุมชน กลุมทอผ้าพื้น
เมืองผู้สูงอายุบ้านก้อทุง

10,000

อุดหนุนกลุมวิสาหกิจ
ชุมชน กลุมเย็บผ้านวม
ด้วยมือตําบลก้อ

10,000

อุดหนุนโครงการพระ
ราชดําริด้านสาธารณสุข
ให้แกคณะกรรมการหมู
บ้าน

80,000

อุดหนุนวิสาหกิจ
ชุมชนกลุมแมบ้าน
เกษตรกรบ้านก้อทุง ม.1

10,000

อุดหนุนวิสาหกิจ
ชุมชนกลุมอาชีพปลา
ยางรมควัน บ้านก้อทา 
หมู 4 ตําบลก้อ

10,000

อุดหนุนวิสาหกิจ
ชุมชนกลุมอาชีพแปรรูป
และถนอมอาหารตําบล
ก้อ

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนกลุมวิสาหกิจ
ชุมชน กลุมทอผ้าพื้น
เมืองผู้สูงอายุบ้านก้อทุง

10,000

อุดหนุนกลุมวิสาหกิจ
ชุมชน กลุมเย็บผ้านวม
ด้วยมือตําบลก้อ

10,000

อุดหนุนโครงการพระ
ราชดําริด้านสาธารณสุข
ให้แกคณะกรรมการหมู
บ้าน

80,000

อุดหนุนวิสาหกิจ
ชุมชนกลุมแมบ้าน
เกษตรกรบ้านก้อทุง ม.1

10,000

อุดหนุนวิสาหกิจ
ชุมชนกลุมอาชีพปลา
ยางรมควัน บ้านก้อทา 
หมู 4 ตําบลก้อ

10,000

อุดหนุนวิสาหกิจ
ชุมชนกลุมอาชีพแปรรูป
และถนอมอาหารตําบล
ก้อ

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนวิสาหกิจ
ชุมชนกลุมอาชีพเย็บผ้า
บาร์ติก บ้านก้อทา หมู 
4 ตําบลก้อ

10,000

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนสวนราชการ 760,000

รวม 7,045,230 207,300 675,000 180,000 3,851,620 1,424,340 935,250 2,824,650
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนวิสาหกิจ
ชุมชนกลุมอาชีพเย็บผ้า
บาร์ติก บ้านก้อทา หมู 
4 ตําบลก้อ

10,000

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนสวนราชการ 760,000

รวม 522,200 9,031,410 26,697,000
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