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ด้านบริการชุมชนและสังคม (00240)    

 4.แผนงาน เคหะและชุมชน (00240) รวม 4,491,860 บาท 
   4.1)งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) รวม 2,127,860 บาท 
 ก.งบบุคลากร  (5200000) รวม 1,126,740 บาท 
  1.หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจ า รวม 1,126,740 บาทแยกเป็น 

  เงินเดือน(ฝ่ายประจ า)  (5220000) รวม 1,126,740 บาท 
   1.1  ประเภทเงินเดือนพนักงาน (5220100) รวม 919,440 บาท 
                   เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล               
กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบล  จ านวน 3 อัตรา ดังนี้ 

    
(1) นักบริหารงานช่าง ระดับต้น (ผู้อ านวยการกองช่าง)  จ านวน 1 อัตรา 
(2) นายช่างโยธา อวุโส         จ านวน 1 อัตรา  

    (3) นายช่างโยธา ช านาญงาน  จ านวน 1 อัตรา    
                  ตั้งจ่าย 12 เดือน ตามหลักเกณฑ์ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่องมาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับ อัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงิน และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน  (ฉบับที่ 5)  ลงวันที่ 28 มกราคม 
2559  และตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดล าปาง เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน  พ.ศ.2545 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 46) ลงวันที่ 8 มีนาคม 2559   ตามมติคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดล าปาง (ก.อบต.) ครั้งที่ 2 
/2559 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 

   1.2 ประเภทเงินประจ าต าแหน่ง (5220300) รวม       42,000  บาท 
               เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งของนักบริหารงานช่าง ระดับต้น (ผู้อ านวยการกองช่าง)  ตั้งจ่าย            
12 เดือน  
             เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดล าปาง  เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน  พ.ศ.2545  (และฉบับแก้ไข
เพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 47 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2559) ตามมติคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดล าปาง        
(ก.อบต.จังหวัดล าปาง) ครั้งที่ 4/2559  เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 

 

   1.3 ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (5220600) รวม   150,000 บาท 

    
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 1 
อัตรา ดังนี้ 

      1.3.1) พนักงานจ้างตามภารกิจ 
          1) ผู้ช่วยนายช่างโยธา ( 1 อัตรา) จ านวน 150,000 บาท 
                   ตั้งจ่าย 12 เดือน   ตั้งจ่ายจ านวน 12 เดือน ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 
2551 และวันที่   17 มิถุนายน 2551 และตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดล าปาง เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน  พ.ศ.2545  ประกาศ
คณะกรรมการส่วนต าบลจังหวัดล าปาง เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2547 
และแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2557  ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2557  
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   1.4  ประเภทเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง (5220700) รวม             15,300   บาท 

    
 เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจ กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบล      
วอแก้ว จ านวน  1  อัตรา 

    1.4.1 เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว        
    พนักงานจ้างตามภารกิจ    
        1)  ผู้ช่วยนายช่างโยธา ( 1 อัตรา)    
 

 ข.งบด าเนินการ (5300000) รวม 1,001,120 บาท 
  2 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ รวม 1,001,120 บาทแยกเป็น 
   ค่าตอบแทน (5310000) รวม 201,120 บาท 

   
2.1  ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                   
( 5310100)   รวม   45,120  บาท   เพื่อจ่ายเป็นรายการดังนี้ 

            เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนต าบล เช่น
คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งให้ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  คณะกรรมการด าเนินการจัดหาพัสดุ 
คณะกรรมการตรวจการจ้าง  แก่พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง ของกองช่างองค์การบริหารส่วนต าบล ฯลฯ 
เป็นต้น  

- เป็นไปตามตามหลักเกณฑ์หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.4/ว 1562 ลงวันที่ 15 
พฤษภาคม 2550 

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างการบริหารงานบุคคลภาครัฐ พ.ศ. 2560 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0420.5/ว 85 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 

 

   2.2 ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (5310300)    จ านวน   10,000   บาท 
                เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการข้าราชการ พนักงานส่วนต าบล และลูกจ้าง 
เช่น เบี้ยเลี้ยง ค่าอาหารท าการนอกเวลา เป็นต้น ตามหลักเกณฑ์หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.4/ว 
1562 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2550 เรื่อง การเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

            2.3 ประเภทค่าเช่าบ้าน(5310400)  จ านวน 140,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพนักงานส่วน
ต าบลตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม 
 

   2.4 ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (310500) จ านวน         6,000  บาท 
               เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือบุตรให้แก่พนักงานส่วนต าบลและผู้บริหารฯ  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม 
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   ค่าใช้สอย (5320000) รวม 570,000 บาท 
   2.5 ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (5320100) จ านวน       230,000  บาท 
    เพ่ือจ่ายเป็นรายการเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ      จ านวน 230,000 บาท  โดยมีรายการดังนี้                                                                          

1. ค่าจ้างเหมาบุคลากรภายนอกปฏิบัติงานด้านงานธุรการช่าง ประจ าปีงบประมาณ 2563 
จ านวน  108,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคลากรภายนอกปฏิบัติงานด้านงานธุรการช่าง ประจ าปี
งบประมาณ 2563  จ านวน 1 อัตราๆละ 9,000 บาทต่อเดือน ตั้งไว้ 12 เดือน 

เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่  9  ธันวาคม  
2559 เรื่องหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค้าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

                2. ค่าจ้างเหมาบริการอ่ืนๆ  จ านวน 122,000 บาท  โดยมีรายการดังนี้ 
                - ค่ารับวารสารและหนังสือพิมพ์       
                - ค่าเย็บหนังสือ ค่าเข้าปกเล่ม ข้อบังคับ ข้อบัญญัติต่างๆ                 
                - ค่าซักฟอก ค่าตักสิ่งปฏิกูล ค่าระวางรถบรรทุก และค่าเช่าทรัพย์สิน (นอกจากค่าเช่าบ้าน)       
                - ค่าโฆษณาและเผยแพร่ เช่น การโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียงโทรทัศน์          
โรงมหรสพ หรือ สิ่งพิมพ์ต่างๆ เป็นต้น  
                - ค่าธรรมเนียมต่างๆ เช่น ค่าธรรมเนียมศาล เป็นต้น     
                - ค่าบริการรับใช้และค่าเบี้ยประกัน  ค่าประกันภัยรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
                - ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาสูบน้ า ค่าจ้างเหมาแบกหามสัมภาระ ค่าจ้างเหมาบริการก าจัด 
ยุง มด แมลง ค่าจ้างท าของ ค่าแปลเอกสาร ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศ เป็นต้น 
                - ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีตามค าพิพากษา 
                - ค่าติดตั้งไฟฟ้า เช่น ค่าปักเสาพาดสาย ค่าขยายเขตนอกสถานที่ราชการเพ่ือให้ราชการได้ใช้ไฟฟ้า  
ค่าติดตั้งหม้อแปลงเครื่องวัด รวมทั้งอุปกรณ์ค่าจ้างเหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเพ่ิมเติม ค่าธรรมเนียม
รวมถึงค่าปรับปรุงซ่อมแซมการบ ารุงรักษาระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ เป็นต้น 
                - ค่าติดตั้งประปา เช่น ค่าวางท่อประปาภายนอกสถานที่ราชการเพ่ือให้ราชการได้ใช้บริการ
น้ าประปา ค่าติดตั้งมาตรวัดน้ า รวมทั้งอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้อง ค่าจ้างเหมาต่อท่อประปาและอุปกรณ์เพ่ิมเติม 
ค่าธรรมเนียมรวมทั้งการปรับปรุงระบบประปา การซ่อมแซมการบ ารุงรักษาท่อประปาและอุปกรณ์     เป็นต้น 
                -  ค่าติดตั้งโทรศัพท์ รวมทั้งค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการติดตั้งโทรศัพท์ เป็นต้น 
                -  ค่าจ้างเหมางานส ารวจ ออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง   งานตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน
และงานเทคนิคต่างๆที่เอกชนมีความช านาญมากกว่า เป็นต้น 
                -  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9  ธันวาคม  
2559 เรื่องเรื่องหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค้าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น           
                - ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1657  ลงวันที่   16 
กรกฎาคม 2556 เรื่องรูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณประจ าปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
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2.6  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้ากับลักษณะหมวดรายจ่ายอ่ืนๆ 
(5320300)   รวม  40,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นรายการดังต่อไปนี้ 

    (1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน         40,000  บาท 
              เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร  และนอกราชอาณาจักร               
ของพนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง ของกองช่าง ตลอดจนบุคคลผู้ได้รับค าสั่งให้เดินทางไปราชการ เช่น                
ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ 
ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  ค่าลงทะเบียนต่างๆ เป็นต้น เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ              
ในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร ของพนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง ของกองช่าง ตลอดจนบุคคล               
ผู้ได้รับค าสั่งให้เดินทางไปราชการ เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นต้น  
                 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
               - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2558 
 

   2.7  ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  (5320400) จ านวน      300,000  บาท 

                เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (กองช่าง) เช่นเครื่อง
คอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ เครื่องถ่ายเอกสาร เป็นต้น หรือค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง            
หรือค่าบ ารุงรกัษาและซ่อมแซมทรัพย์สินอื่นๆ   เป็นต้น 
 

   ค่าวัสดุ รวม 230,000        บาท 
   2.8  ประเภทวัสดุส านักงาน  (5330100) จ านวน         40,000  บาท 
                เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงาน  เช่น  ดินสอ  ปากกาหมึก  ผ้าหมึกพิมพ์ดีด  กระดาษ  ผงหมึกถ่าย
เอกสาร  กาว  กระดาษไข  สมุดบัญชี  กระดาษคาร์บอน  แฟ้มแบบพิมพ์  กุญแจ  ตรายาง  ธงชาติ  พระบรม
ฉายาลักษณ์  นาฬิกา  กรรไกร  กระดานไวท์บอร์ด  แผ่นป้ายชื่อส านักงาน   แผงกั้นห้องและอ่ืน ๆ  ฯลฯ  เพ่ือใช้
ในราชการของกองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว   

   2.9 ประเภทค่าวัสดุก่อสร้าง   ( 5330600)   จ านวน       150,000  บาท 
                เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง  เช่น  ไม้ต่าง ๆ  น้ ามันทาไม้    ทินเนอร์   สี  แปรงทาสี  กระเบื้อง  
สังกะสี  ตะปู ปูนซีเมนต์ ทราย อิฐ บล็อก ลูกรัง ท่อน้ าและอุปกรณ์ประปา ท่อต่าง ๆ และวัสดุก่อสร้างอ่ืนๆ ฯลฯ 
เพ่ือใช้ราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว          
 

 

   2.10  ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (5330800) จ านวน         10,000  บาท 
            เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น   เช่น  น้ ามันดีเซล น้ ามันเบนซิน   แก๊สหุงต้ม  น้ ามันจารบี  
น้ ามันเครื่อง  เป็นต้น   ส าหรับรถจักรยานยนต์  รถยนต์ส่วนกลาง  รถบรรทุกน้ า  เครื่องตัดหญ้า เครื่องพ่น
หมอกควัน และครุภัณฑ์อ่ืน  ๆ   ที่ใช้ในราชการองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว  กองช่างองค์การบริหาร           
ส่วนต าบล   และรวมถึงค่าน้ ามันเชื้อเพลิง และหล่อลื่น ส าหรับเครื่องจักรกล และยานพาหนะที่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลร้องขอหน่วยงานภายนอกในการช่วยเหลือราชการ เช่น การก่อสร้าง การปรับปรุงบ ารุงซ่อมแซม                  
งานสาธารณภัย และอ่ืนๆ  ฯลฯ 
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   2.11  ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ (5331400) จ านวน         30,000  บาท 
               เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล    แถบบันทึกข้อมูล  หัวพิมพ์
หรือแถบพิมพ์ส าหรับ  เครื่องคอมพิวเตอร์  ตลับผงหมึก  ส าหรับเครื่องพิมพ์เลเซอร์  แผ่นกรองแสง  กระดาษ
ต่อเนื่อง  สายเคเบิล  แป้นพิมพ์  เม้าส์   flash  drive  และวัสดุคอมพิวเตอร์อ่ืน ๆ  ฯลฯ เพ่ือใช้ในราชการ            
กองช่างองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว     
 
 

4.2) งานไฟฟ้าถนน (00242) รวม 2,364,000 บาท 
 ข.งบด าเนินการ (5300000) รวม 54,000 บาท 
  หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ รวม 54,000 บาทแยกเป็น 
   ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (5330200) จ านวน         54,000  บาท 
                 เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  เช่น  หลอดไฟฟ้า  ฟิวส์  เทปพันสายไฟ  ปลั๊กไฟ    สวิตช์
ไฟฟ้า    เบรกเกอร์  เป็นต้น เพ่ือใช้ในราชการของกองช่าง  องค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว   
    
 ก.งบลงทุน  (5400000) รวม 2,242,600 บาท 
 1. หมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง      รวม 2,242,600 บาท 
   ค่าครุภัณฑ ์(5410000) รวม 426,400 บาท 
   ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน (5410100) รวม 426,400  บาท 

ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน พร้อมติดตั้ง  จ านวน 426,400  บาท  เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน  (แบบแขวน)  ขนาด 44,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง จ านวน  8 เครื่อง ๆ
ละ 55,300 บาท โดยมีลักษณะพอสังเขป ดังนี้ 

1) ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดไม่ต่ ากว่า 44,000 บีทียู 
2) ราคาท่ีก าหนดเป็นราคาท่ีรวมค่าติดตัง 
3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการท าความเย็นขนาดไม่เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับ

การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 
4) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบส าเร็จรูปทั้งชุด ทัง้หน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบาย

ความร้อนจากโรงงานเดียวกัน 
5) มีความหน่วงเวลาการท างานของคอมเพรสเซอร์ 
6) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอ่ืน ๆ (นอกจากข้อ 3) นอกเหนือจากการพิจารณา          

ด้านราคาแล้ว เพื่อเป็นการประหยัดพลังงานควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศท่ีมีค่าประสิทธิภาพพลังงาน
ตามฤดูกาล (SEER) สูงกว่า 

7) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 
    (1) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตช์ 1 ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 

4 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร 
                   - จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ ส านักงบประมาณ ธันวาคม 2561   
                   - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657                       
ลงวันที่  16 กรกฎาคม 2556 เรื่องรูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณประจ าปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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                  - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท0808.2/ว 1752                     
ลงวันที่ 6 สิงหาคม  2556  เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ -รายจ่าย
งบประมาณประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
                 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนมาก ที่  มท 08082/ว1134                              
ลงวันที่  9  มิถุนายน  2558  การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
                 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561-2565   ยุทธศาสตร์ฯด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน หน้าที่ 37  
ล าดับที่ 2    และหน้าที่  169  ล าดับที่ 55 

 

     

   ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (5420000) รวม 1,816,200 บาท 
   1.1 ประเภทอาคารต่างๆ (5420700) รวม 209,100 บาท 

(1)โครงการ ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว จ านวน 209,100  
บาท สถานที่ : อาคารอเนกประสงค์ (อบต.วอแก้ว) ม.2 บ้านทุ่งตุ่น-แม่ติว ต.วอแก้ว อ.ห้างฉัตร จ.ล าปาง            
พิกัดท่ีตั้ง E = 0538350  N = 2034050 เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนต าบล
วอแก้ว โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

     - ติดตั้งฝ้าเพดาน ขนาดพ้ืนที่ 240.00 ตร.ม. 
     - ติดตั้งกระเบื้องเคลือบปูพ้ืน ขนาด 12"x12" ขนาดพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 244.20 ตร.ม. 

รายละเอียดตามแบบ อบต.วอแก้วพร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย 
       - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไข

เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6)  พ.ศ. 2552   มาตรา  68(1) 
                      - เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542  ข้อ 16 (4) 
                      - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561-2565   ยุทธศาสตร์ฯด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
หน้าที่ 37  ล าดับที่ 2 

   1.2 ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค(5421000) รวม 1,607,100 บาท 

       (1) โครงการ  ก่อสร้างถนน คสล. สายวัดทุ่งผา หมู่ที่ 1ช่วงที่ 2 จ านวน 230,000  บาท
สถานที่ ถนนสายวัดทุ่งผา ม.1 บ้านทุ่งผา ต.วอแก้ว  อ.ห้างฉัตร  จ.ล าปาง พิกัดเริ่มต้น E 0539503 N 2030850
พิกัดสิ้นสุด E 0539608 N 2030807  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 ม. หนา 0.15 ม.ยาว 
115.00 ม. หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 460.00 ตร.ม.รายละเอียดตามแบบกรมทางหลวงชนบทฯ พร้อมติดตั้งป้าย
โครงการจ านวน 1 ป้าย 

       - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6)  พ.ศ. 2552   มาตรา   68(1) 
                      - เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542  ข้อ 16 (4) 
                      - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561-2565   ยุทธศาสตร์ฯการบริหารและพัฒนา
องค์กร หน้าที่ 39  ล าดับที่ 5 
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                    (2) โครงการ ก่อสร้างรางระบาย คสล. ซอย 2 หมู่ที่ 2  จ านวน 218,500  บาทสถานที่ 
ซอย 2 หมู่ที่ 2  หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งตุ่น - แม่ติว ต.วอแก้ว  อ.ห้างฉัตร  จ.ล าปาง  พิกัดเริ่มต้น E 0538614                  
N 2032002  พิกัดสิ้นสุด E 0538604 N 2032068 เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. ขนาดกว้าง 0.30 
ม. ลึกเฉลี่ย0.50 ม. ยาว 85.00 ม. พร้อมบ่อพัก คสล. จ านวน 2 บ่อ  รายละเอียดตามแบบมาตรฐานของกรม
ทางหลวงชนบทฯพร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย 
                     - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ 6)  พ.ศ. 2552   มาตรา   67(1) 

                      - เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542  ข้อ 16 (2) 
                      - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561-2565  ยุทธศาสตร์ฯด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน หน้าที่ 
41  ล าดับที่ 11 

                      (3) โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.บริเวณถนนสายทางไปวัดดอยแล หมู่ที่ 3 จ านวน 
226,000 บาท สถานที่ บริเวณถนนสายทางไปวัดดอยแล  ม.3 บ้านวอแก้ว ต.วอแก้ว  อ.ห้างฉัตร  จ.ล าปาง    
พิกัดเริ่มต้น E 0536567 N 2033407 พิกัดสิน้สดุ E 0536464 N 2033375 เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ า 
คสล. ขนาดกว้าง 0.30 ม. ลึกเฉลี่ย 0.50 ม. ยาว 79.00 ม. พร้อมบ่อพัก คสล. จ านวน 2 บ่อ วางท่อระบายน้ า 
คสล. ขนาด ศก. 0.30 ม. ยาว 4.00 ม.  รายละเอียดตามแบบมาตรฐานของกรมทางหลวงชนบท พร้อมติดตั้งป้าย
โครงการ จ านวน 1 ป้าย 

          - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6)  พ.ศ. 2552   มาตรา   67(1) 
                      - เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542  ข้อ 16 (2) 
                      - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์ฯด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน หน้าที่ 
45  ล าดับที่ 24 

                        (4) โครงการ ปรับปรุงผิวจราจรเดิม โดยการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนสาย ลป.ถ
86.003 ทางเชื่อม หมู่ที่ 2 - หมู่ที่ 4 จ านวน 310,000 บาท   สถานที่ ถนนสาย ลป.ถ86.003 ทางเชื่อม หมู่ที่ 
2 - หมู่ที่ 4  ต าบลวอแก้ว อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง พิกัดเริ่มต้น  E 0537431  N 2034192               
พิกัดสิ้นสุด E 0537567  N 2034119  เพ่ือจ่ายเป็นค่าปูยางแอสฟัลต์คอนกรีตทับผิวจราจรเดิม ขนาดกว้าง  
4.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.05 ม. ยาว 220.00 ม. หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 880.00 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบ
มาตรฐานของกรมทางหลวงชนบท พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย 

        - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6)  พ.ศ. 2552   มาตรา   67(1)  

 
                      - เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542  ข้อ 16(4) , 16(5) 
                      - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561-2565  ยุทธศาสตร์ฯด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน หน้าที่ 
49  ล าดับที่ 36 
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                        (5) โครงการ  ก่อสร้างถนน คสล. สายทุ่งโฮ้ง หมู่ที่ 5 จ านวน 230,000 บาท สถานที่ 
ถนนสายทุ่งโฮ้ง ม.5 บ้านทุ่งหก  ต.วอแก้ว  อ.ห้างฉัตร  จ.ล าปาง พิกัดเริ่มต้น E 0537981 N 2035549              
พิกดัสิ้นสุด E 0537954 N 2035719  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 2.50 ม. หนา 0.15 ม. ยาว 
168.00 ม. พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 420.00 ตร.ม.และปีกถนนพ้ืนที่ 18.44 ตร.ม. หรือมีพ้ืนที่รวมกันทั้งหมดไม่น้อยกว่า
438.44 ตร.ม.พร้อมไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ย 0.50 ม.ทั้ งสองข้างรายละเอียดตามแบบมาตรฐานของกรมทาง
หลวง-ชนบท พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย 
                     - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ 6)  พ.ศ. 2552   มาตรา   67(1)  
                      - เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542  ข้อ 16(4) , 16(5) 
                      - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561-2565  ยุทธศาสตร์ฯด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน หน้าที่ 
53  ล าดับที่ 51 

                        (6) โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. สายเชื่อมบ้านน้ าจ า หมู่ที่ 6  จ านวน 230 ,000 บาท 
สถานที่   ถนนสายเชื่อมบ้านน้ าจ า  ม.6 บ้านทุ่งงิ้ว ต.วอแก้ว  อ.ห้างฉัตร  จ.ล าปางพิกัดเริ่มต้น E 0539749 ,             
N 2032691พิกัดสิ้นสุด E 0539858 , N 2032695  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 ม.  
หนา 0.15 ม.ยาว 109.00 ม. หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 436.00 ตร.ม.พร้อมถมดินไหล่ทาง รายละเอียดตามแบบ
มาตรฐานกรมทางหลวงชนบทฯ และติดตั้งป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย 
                      - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6)  พ.ศ. 2552   มาตรา   67(1)  
                      - เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542  ข้อ 16(4) , 16(5) 
                      - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561-2565  ยุทธศาสตร์ฯด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน หน้าที่ 
55  ล าดับที่ 56 

                        (7) โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายสนั่น เฟื้องแปง หมู่ที่ 7 จ านวน 57,900 
บาท  สถานที่ ซอยบ้านนายสนั่น เฟ้ืองแปง  ม.7 บ้านน้ าจ า ต.วอแก้ว อ.ห้ างฉัตร จ.ล าปาง พิกัดจุดเริ่มต้น             
E 0539193  N 2034656พิกัดจุดสิน้สดุ E 0539210 N 2034630 เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 
3.00 ม. หนา 0.15 ม. ยาว 35.90 ม. หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 107.70 ตร.ม.รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน             
ของกรมทางหลวงชนบทฯ 
                      - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6)  พ.ศ. 2552   มาตรา   67(1)  
                      - เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
สว่นท้องถิ่นพ.ศ. 2542  ข้อ 16(4) , 16(5) 
                      - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561-2565  ยุทธศาสตร์ฯด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน หน้าที่ 
57  ล าดับที่ 62 
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                        (8) โครงการ  ก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายเจริญ  แก้วใจ  หมู่ที่ 7  จ านวน 
104,700 บาท  สถานที่ ซอยบ้านนายเจริญ  แก้วใจ    ม.7 บ้านน้ าจ า ต.วอแก้ว อ.ห้างฉัตร จ.ล าปางพิกัด
จุดเริ่มต้น E 0538687  N 2034912 พิกัดจุดสิ้นสุด E 0538643 N 2034865  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาดกว้าง 3.00 ม. หนา 0.15 ม. ยาว 65.00 ม. หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า195.00 ตร.ม.และวางท่อระบายน้ า คสล. 
Ø 0.30 ม. จ านวน 5.00 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบมาตรฐานของ           
กรมทางหลวงชนบท 
                      - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6)  พ.ศ. 2552   มาตรา   67(1)  
                      - เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542  ข้อ 16(4) , 16(5) 
                      - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561-2565   ยุทธศาสตร์ฯด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
หน้าที่ 57  ล าดับที่ 63 
 

งบเงินอุดหนุน  รวม 67,400 บาท 
หมวด เงินอดุหนุน รวม 67,400 บาท 
ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ จ านวน 67,400 บาท 
          อุดหนุนไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาห้างฉัตร ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้า ตั้งแต่หน้าบ้านนายสมบูรณ์  
สุภาสอน ถึงบ้านนางสมพร  ศรีสุรินทร์  จ านวน 67,400.00 บาท สถานที่  ตั้งแต่หน้าบ้านนายสมบูรณ์            
สุภาสอน ถึงบ้านนางสมพร  ศรีสุรินทร์ บ้านน้ าจ า ม.7   ต.วอแก้ว  อ.ห้างฉัตร  จ.ล าปาง เพ่ือจ่ายเป็นเงิน
อุดหนุนไฟฟ้า ส่วนภูมิภาคสาขาห้างฉัตร โดยด าเนินการดังนี้ 
          แผนกแรงต่ าภายนอก 
               -ปักเสา  คอร. ขนาด 8 เมตร จ านวน 6  ต้น  พร้อมอุปกรณ ์
               -พาดสายแรงต่ าอลูมีเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 50 ต.มม. ระบบ 1 เฟส 2 สาย ระยะทาง 210 เมตร 
               - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561-2565   ยุทธศาสตร์ฯด้านโครงสร้างพื้นฐาน หน้าที่ 116  
ล าดับที่ 26 
 
 


