
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

อําเภอ เมืองแพร่   จังหวัดแพร่

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 562,500,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 65,246,600 บาท

งบบุคลากร รวม 27,878,920 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 8,964,600 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 1,399,400 บาท

1. ประเภทเงินเดือนนายก/รองนายก  ตั้งไว้  1,399,400
.-บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัด,รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  จํานวน  2
 ตําแหน่ง 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540  มาตรา 75 และ(ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือนและค่า
ตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด รอง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัด   ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และ
กรรมการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2554 แก้ไขเพิ่ม
เติม  (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด)
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เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 300,000 บาท

1. ประเภทเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก  ตั้ง
ไว้  300,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่ง
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด, รองนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัด จํานวน 2 ตําแหน่ง 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540    มาตรา 75 และ(ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือนและค่า
ตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด รอง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่
ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และกรรมการสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2554 แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2
) พ.ศ.2557
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด)

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 300,000 บาท

1. ประเภทเงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก ตั้ง
ไว้  300,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษของนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัด, รองนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัด จํานวน 2 ตําแหน่ง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 มาตรา 75 และ(ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือนและค่า
ตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด รอง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่
ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และกรรมการสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2554 แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2
) พ.ศ.2557
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด)
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เงินเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด จํานวน 1,100,000 บาท

1. ประเภทเงินเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด  ตั้งไว้  1,100,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  และที่ปรึกษานายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540  มาตรา 75 และ(ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยเงินเดือนและค่า
ตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด รอง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่
ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และกรรมการสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2554 แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2
) พ.ศ.2557
 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด)

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 5,865,200 บาท

1. ประเภทเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น ตั้งไว้  5,865,200.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประธาน
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด, รองประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด จํานวน 2 ตําแหน่ง และสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด จํานวน 21 ตําแหน่ง 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540  มาตรา 75 และ(ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือนและค่า
ตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด รอง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ที่
ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และกรรมการสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2554 แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2
) พ.ศ.2557
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด)
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 18,914,320 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 15,876,520 บาท

1. ประเภทเงินเดือนพนักงาน  ตั้งไว้  15,876,520.-บาท เพื่อจ่าย
เป็นเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตําแหน่ง
ต่างๆ ตามบัญชีรายละเอียดประเภทเงินเดือนข้าราชการ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด  พ.ศ
.2540  มาตรา 74(1)  
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน  ก.จ. กท.และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 106,800 บาท
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1. ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน  ตั้งไว้  42,000.-บาท เพื่อ
จ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด (เจ้าพนักงานธุรการ)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 มาตรา 74(1) 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน  ก.จ. กท.และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด)
2. ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน ตั้งไว้  10,800.-บาท เพื่อ
จ่ายเป็นเงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) เป็นรายเดือน ให้
กับข้าราชการผู้มีสิทธิได้รับ
- เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2536 ให้
กระทรวงกลาโหม ปรับเงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.)
- เป็นไปตามหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร
 0201/17404 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2536 เรื่อง การพิจารณา
ปรับเงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสู้รบ
- เป็นไปตามคําสั่งหน่วยบัญชาการนาวิก
โยธิน (ฉพาะ) ที่ 127/2537 เรื่อง ให้ปรับเงินเพิ่มพิเศษสําหรับ
การสู้รบ ลงวันที่ 4 มีนาคม 2537
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด)
3. ประเภทเงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน  ตั้งไว้  54,000.-บาท เพื่อ
จ่ายเป็นเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้าน
กฎหมายของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (พ.ต.ก.)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 มาตรา 74 (3)                                               
- ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัด จังหวัดแพร่ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลให้
ได้รับเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษตําแหน่งนิติกร (พ.ต.ก
.) (ฉบับที่ 3)
-หนังสือสํานักงาน ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.6/ ว44
 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด)
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 600,000 บาท

1. ประเภทเงินประจําตําแหน่ง  ตั้งไว้ 456,000.-บาท เพื่อจ่าย
เป็นเงินประจําตําแหน่งและเงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของข้า
ราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ที่ได้รับเงินประจําตําแหน่งปลัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ รองปลัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดแพร่ จํานวน 2 ราย หัวหน้าสํานักปลัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัด ผู้อํานวยการกอง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 มาตรา 74 (1)  
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน  ก.จ. กท.และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามประกาศกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
ท้องถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น  (ฉบับที่ 10)          
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วน
จังหวัด)                    
2. ประเภทเงินประจําตําแหน่ง  ตั้งไว้  144,000.-บาท เพื่อจ่าย
เป็นเงินประจําตําแหน่ง  และเงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของข้า
ราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ระดับหัวหน้าฝ่าย 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540  มาตรา 74 (1)   
 - เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน   ก.จ. กท.และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
- เป็นไปตามประกาศกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
ท้องถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น  (ฉบับที่ 10) 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วน
จังหวัด)                             
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ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 285,000 บาท

1. ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจํา ตั้งไว้  285,000.-บาท เพื่อจ่าย
เป็นค่าจ้างลูกจ้างประจําขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
. 2540 และแก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 74(2)
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 28 มีนาคม 2561
 เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับค่าจ้าง
- เป็นไปตามบัญชีกําหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ํา-ขั้นสูง ลูกจ้างประจํา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,510,000 บาท

1. ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  ตั้งไว้  1,510,000
.-บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างในการปฏิบัติงาน
ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
. 2540 และแก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 74 (2)
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.5/ว 36 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2558
 เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด)

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 80,000 บาท

1. ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง  ตั้งไว้ 80,000
.-บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2558
 เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้ข้า
ราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ลูกจ้างและพนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด)
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เงินอื่นๆ จํานวน 456,000 บาท

1. ประเภทเงินอื่นๆ  ตั้งไว้  456,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่า
ตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจํา
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ให้มีสิทธิได้รับเงินค่าตอบ
แทนรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกอง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540  มาตรา 74(1)   
- เป็นไปตามประกาศกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
ท้องถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น  (ฉบับที่ 10)                              
- เป็นไปตามหนังสือประทับตรากรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่ มท 0809.3/ว45 ลงวันที่ 23 มีนาคม  2546
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน  ก.จ. กท.และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด)
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งบดําเนินงาน รวม 37,174,380 บาท
ค่าตอบแทน รวม 2,191,180 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 1,571,180 บาท

1. ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้  1,491,180.-บาท เพื่อจ่ายเป็น
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก่ข้าราชการ  ลูกจ้าง
ประจําและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540  มาตรา 74(3)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด)
2. ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้  80,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า
ใช้จ่ายในการคัดเลือกข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานจ้างขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแพร่            
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 มาตรา 74(3)                       
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายการคัด
เลือกพนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2555
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายการคัด
เลือกพนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2558
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด)
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ค่าเบี้ยประชุม จํานวน 30,000 บาท

1. ประเภทค่าเบี้ยประชุม  ตั้งไว้  30,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า
เบี้ยประชุมของคณะกรรมการสามัญ คณะกรรมการวิสามัญ และ
คณะกรรมการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรืออนุกรรมการ
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือนและค่า
ตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด รอง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่
ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และกรรมการสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด  พ.ศ.2554  
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 290,000 บาท

1. ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ตั้ง
ไว้  290,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ สําหรับข้าราชการ ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้างซึ่งจํา
เป็นต้องปฏิบัติงานเร่งด่วนนอกเวลาราชการปกติและในวันหยุด
ราชการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 มาตรา 74(3)        
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด)
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ค่าเช่าบ้าน จํานวน 300,000 บาท

1. ประเภทค่าเช่าบ้าน ตั้งไว้  300,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่า
บ้านสําหรับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ที่มีสิทธิได้
รับค่าเช่าบ้าน      
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 มาตรา 74 (3) 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้า
ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.
2562
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด)

ค่าใช้สอย รวม 33,459,900 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 620,000 บาท

1. ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  ตั้งไว้  620,000
.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าโฆษณาและเผยแพร่งานกิจการในหน้าที่
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เกี่ยวกับการจัดทําหนังสือ คู่
มือ แผ่นพับ ชุดนิทรรศการผลงาน การจัดทําวีดีทัศน์ การจัดทํา
ป้ายโฆษณาสื่อสารมวลชน การทําภาพสไลด์ การจ้างอัดขยาย
ภาพ การทําหรือบันทึกเทปโทรทัศน์ เทปการบันทึกเสียง การเช่า
เวลาสถานีวิทยุ เพื่อจัดรายการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพบ
ประชาชน การแถลงข่าวสารทางราชการ การจัดทําหนังสือ
เอกสารสนับสนุนต่อต้านยาเสพติด การทําแผ่นพับประชาสัมพันธ์
ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดแพร่ เป็นต้น
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540  มาตรา 74 (4)
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด)

วันที่พิมพ์ : 1/9/2563  15:07:13 หน้า : 11/319



ค่าจ้างเหมาบริการ จํานวน 2,370,400 บาท

1. ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  ตั้งไว้  2,370,400
.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ตามภารกิจหรือกิจกรรม
ของส่วนราชการ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540  มาตรา 74 (4) 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย   ที่ มท 0808.2/ว 254
 ลงวันที่ 15  มกราคม  2563
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 4044
  ลงวันที่  10  กรกฎาคม 2563
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด)

ค่าซักฟอกวัสดุ ครุภัณฑ์ จํานวน 10,000 บาท

1. ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  ตั้งไว้  10,000
.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซักฟอกวัสดุ ครุภัณฑ์ สิ่งของเครื่องใช้สํานัก
งานองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
. 2540 และแก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 74 (4)
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด)

ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ จํานวน 250,000 บาท

1. ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  ตั้งไว้  250,000
.-บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับการจัดทําประกันภัยรถยนต์
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ค่าความเสียหายส่วน
แรก ตามเงื่อนไขในการประกันภัยและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
. 2540 และแก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 74 (4)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดทําประกันภัยทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2562
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด)
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ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ จํานวน 49,000 บาท

1. ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  ตั้งไว้  49,000
.-บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์ปก ค่าเย็บหนังสือ
หรือเข้าปกหนังสือเอกสารต่างๆ 
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540  มาตรา 74 (4)  
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด)

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 780,000 บาท

1. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ  ตั้ง
ไว้  100,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการประชุมสภาท้อง
ถิ่น หรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง
ตามกฎหมาย หรือตามระเบียบหนังสือสั่งการของกระทรวง
มหาดไทย
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 มาตรา 74 (4) และ(ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562
- เป็นไปตามหนังสือหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด)
2. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ  ตั้ง
ไว้  200,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล
หรือคณะบุคคลที่มานิเทศงาน ตรวจงาน หรือเยี่ยมชม หรือ
ทัศนศึกษาดูงานกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
. 2540 และแก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 74 (4)
- เป็นไปตามหนังสือหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด)
3. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ  ตั้ง
ไว้  380,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธี ราชพิธี
ต่าง ๆ เช่น งานพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
มหาราช งานพิธีวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ งานพิธีวัน
ฉัตรมงคล ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
. 2540 และแก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 74 (4)
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(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด)
4. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ  ตั้ง
ไว้  100,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเตรียมการ
ระหว่างการรับเสด็จ ส่งเสด็จ หรือเกี่ยวเนื่องกับการรับเสด็จ พระ
มหากษัตริย์ พระราชินี พระบรมวงศานุวงศ์
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
. 2540 และแก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 74 (4)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายใน
การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

คัดเลือกบุคลากร องค์การบริหารส่วน จังหวัดแพร่ จํานวน 7,000 บาท

1. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ตั้งไว้ 7,000.-บาท เพื่อจ่ายตาม
โครงการคัดเลือกบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่เป็นค่า
ใช้จ่ายในการจ้างทําโล่ห์ ใบประกาศเกียรติคุณ ค่ากรอบใบ
ประกาศเกียรติคุณ ของขวัญ ของที่ระลึก
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540  มาตรา 74 (4)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ.2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 (18)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบ
ทวน พ.ศ.2562 หน้าที่ 643 ลําดับที่ 18
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด)

ค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการของประธานสภา รองประธานสภา
และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

จํานวน 100,000 บาท
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1. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  ตั้งไว้  100,000.-บาท  เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการของประธานสภา รองประธาน
สภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เช่น ค่าเบี้ย
เลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักฯลฯ โดยเบิกจ่ายตามสิทธิซึ่งเป็นไป
ตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่กําหนดไว้ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540  มาตรา 74 (4) และ(ฉบับที่ 5)  พ.ศ.2562
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ.2555 และแก้ไขเพิ่ม
เติม(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด)

ค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการต่างๆ จํานวน 50,000 บาท

1. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ ตั้งไว้  50,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า
ใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการต่าง ๆ เช่น กระดาษโปสเตอร์ กระ
ดาษชาร์ท ริ้บบิ้น ฟิวเจอร์บอร์ด พลาสติกใส ผ้าระบาย ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
. 2540 และแก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 74(4)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้
จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด)
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ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 650,000 บาท

1. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  ตั้งไว้  650,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสําหรับผู้บริหารองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ลูกจ้าง
ประจําและ พนักงานจ้าง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่า
เช่าที่พัก ค่าขนย้ายสัมภาระฯลฯ โดยเบิกจ่ายตามสิทธิซึ่งเป็นไป
ตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่กําหนดไว้
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540  มาตรา 74 (4) และ(ฉบับที่ 5)  พ.ศ.2562
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเดิน
ทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และแก้ไขเพิ่ม
เติม(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561  
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด)

ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ พวงมาลา พวงหรีด กระเช้า ดอกไม้ พาน
พุ่ม

จํานวน 15,000 บาท

1. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ ตั้งไว้  15,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า
พวงมาลัย ช่อดอกไม้ พวงมาลา พวงหรีด กระเช้าดอกไม้ พาน
พุ่ม ดอกไม้ ธูปเทียนและอื่น ๆ ในงานรัฐพิธี ราชพิธี งานพิธีต้อน
รับแขกผู้มาเยือนและค่าของที่ระลึกมอบให้แก่บุคคลหน่วยงานที่
มาเยี่ยมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ งานการประชุม การฝึก
อบรม สัมมนาและกิจการต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
แพร่
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
. 2540 และแก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 74 (4)
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0518.4/ว 89 ลงวัน
ที่ 19 กันยายน 2544
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด)
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โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธร
รมาภิบาล เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแพร่

จํานวน 31,000 บาท

1. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  ตั้งไว้  31,000.-บาท เพื่อเป็นค่าใช้
จ่ายตามโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดี
ตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
- เป็นไปตามพระบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดพ.ศ.2540
  มาตรา 45 (8) และ มาตรา 74 (4)
-  เป็นไปตามกฎกระทรวง  (พ.ศ.2541) ออกตามความใน พรบ
.อบจ. 2540 (18)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ
.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 4 หน้าที่ 89 ลําดับที่ 1
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด)

วันที่พิมพ์ : 1/9/2563  15:07:13 หน้า : 17/319



โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการให้ความรู้แก่บุคลากรของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

จํานวน 130,000 บาท

1. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ ตั้งไว้  130,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการให้
ความรู้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
 ประจําปีงบประมาณ 2564
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
. 2540 และแก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 74(4)
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 11
- เป็นไปตามกฏกระทรวง พ.ศ. 2541 ออกตามความในพระราช
บัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 ข้อ 18
- เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 29 ธันวาคม 2541 ให้หน่วย
งานของรัฐทุกแห่ง แต่งตั้งบุคคลหรือคณะกรรมการขึ้นเป็นผู้รับผิด
ชอบการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ
. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแพร่ เพิ่มเติม ครั้งที่ 6 หน้าที่ 28 ลําดับที่ 1
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด)

วันที่พิมพ์ : 1/9/2563  15:07:13 หน้า : 18/319



โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศยุค 
4.0 แก่บุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

จํานวน 231,000 บาท

1. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ ตั้งไว้  231,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ด้านเทคโนโลยี
และสารสนเทศยุค 4.0 แก่บุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัด
แพร่
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
. 2540 และแก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 74 (4)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 17
 ภายใต้บังคับมาตรา 16 ข้อ 9
- เป็นไปตามกฏกระทรวง พ.ศ. 2541 ออกตามความในพระราช
บัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 ข้อ 18
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 5 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ หน้าที่  157
  ลําดับที่ 1
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด)

วันที่พิมพ์ : 1/9/2563  15:07:13 หน้า : 19/319



โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนวิสัยทัศน์และพัฒนา
ศักยภาพการบริหารงานเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

จํานวน 300,000 บาท

1. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  ตั้งไว้  300,000.-บาท  เพื่อเป็นค่าใช้
จ่ายตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนวิสัยทัศน์
และพัฒนาศักยภาพการบริหารงานเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่าง
ยั่งยืน เช่น ค่าป้ายไวนิล ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่า
อาหารว่างและเครื่องดื่มฯลฯ
- เป็นไปตามพระบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
 มาตรา 45 (8) และ มาตรา 74 (4)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง  (พ.ศ.2541) ออกตามความใน พระ
ราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 (18)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ
.2557
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444
 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น   (พ.ศ.2561–2565) (ฉบับทบ
ทวน พ.ศ. 2562) หน้าที่ 640  ลําดับที่ 15
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด)

วันที่พิมพ์ : 1/9/2563  15:07:13 หน้า : 20/319



โครงการศูนย์ป้องกันการทุจริตองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ จํานวน 50,000 บาท

1. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  ตั้งไว้  50,000.-บาท  เพื่อเป็นค่าใช้
จ่ายตามโครงการศูนย์ป้องกันการทุจริตองค์การบริหารส่วน
จังหวัดแพร่ เช่น ค่าจัดทําแผ่นพับ ไวนิล  ค่าอาหารว่างและเครื่อง
ดื่มฯลฯ
- เป็นไปตามพระบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
   มาตรา 45 (8) และมาตรา 74 (4)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง  (พ.ศ.2541) ออกตามความใน พระ
ราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 (18)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ
.2557
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444
 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) (ฉบับทบ
ทวน พ.ศ. 2562) หน้าที่ 632  ลําดับที่ 7
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด)

วันที่พิมพ์ : 1/9/2563  15:07:13 หน้า : 21/319



โครงการศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดแพร่

จํานวน 40,000 บาท

1. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  ตั้งไว้  40,000.-บาท เพื่อเป็นค่าใช้
จ่ายตามโครงการศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
- เป็นไปตามพระบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดพ.ศ.2540
  มาตรา 45 (8) และ มาตรา 74 (4)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง  (พ.ศ.2541) ออกตามความใน พระ
ราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 (18)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ
.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น   (พ.ศ.2561 – 2565) (ฉบับทบ
ทวน พ.ศ. 2562) หน้าที่ 333  ลําดับที่ 2
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด)
 

วันที่พิมพ์ : 1/9/2563  15:07:13 หน้า : 22/319



โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
แพร่

จํานวน 1,000,000 บาท

1. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  ตั้งไว้  1,000,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพ
บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ในการฝึกอบรม
สัมมนาและศึกษาดูงานภายในประเทศของผู้บริหารองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแพร่และข้าราชการและพนักงานขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแพร่
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540  มาตรา 74 (4) 
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ.2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 (18)
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ลงวันที่ 1
 พฤศจิกายน 2545 ส่วนที่ 3 การพัฒนาข้าราชการ
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) (ฉบับทบ
ทวน พ.ศ. 2562) หน้าที่ 642 ลําดับที่ 17
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด)

วันที่พิมพ์ : 1/9/2563  15:07:13 หน้า : 23/319



โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่พบประชาชน จํานวน 100,000 บาท

1. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  ตั้งไว้  100,000.-บาท  เพื่อเป็นค่าใช้
จ่ายตามโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่พบ
ประชาชน เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ
- เป็นไปตามพระบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
  มาตรา 45 (8) และ มาตรา 74 (4)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง  (พ.ศ.2541) ออกตามความใน พระ
ราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 (18)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ
.2557
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้
จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ.2555  และแก้ไขเพิ่ม
เติม(ฉบับที่ 4)  พ.ศ.2561
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444
 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น   (พ.ศ.2561 – 2565) (ฉบับทบ
ทวน พ.ศ. 2562) หน้าที่ 631 ลําดับที่ 6
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด)

วันที่พิมพ์ : 1/9/2563  15:07:13 หน้า : 24/319



จัดการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่และ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

จํานวน 26,000,000 บาท

1. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  ตั้งไว้  26,000,000.-บาท เพื่อจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น ได้แก่ นายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540  มาตรา 74 (4)  และ (ฉบับที่  5)  พ.ศ.2562 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้
บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาด ไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว3675  ลงวันที่  6 กรกฎาคม  2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 5 หน้าที่ 127   ลําดับที่ 1
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด)

จัดงานวันองค์การบริหารส่วนจังหวัด จํานวน 30,000 บาท

1. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ ตั้งไว้  30,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า
ใช้จ่ายในการจัดงานวันองค์การบริหารส่วนจังหวัด เช่น ค่าตกแต่ง
สถานที่ ค่าเครื่องไทยธรรม ค่าจตุปัจจัย เป็นต้น 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
. 2540 และแก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 74(4)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้
จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่ม
เติม ครั้งที่ 8 หน้าที่ 100  ลําดับที่ 1 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด)
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อบรมเชิงปฏิบัติการ คุณธรรม จริยธรรม ให้แก่ บุคลากรองค์การ
บริหาร ส่วนจังหวัดแพร่

จํานวน 90,000 บาท

1. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  ตั้งไว้  90,000.-บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่า
ใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและ
จริยธรรมให้แก่บุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540  มาตรา 45 (8) และมาตรา 74 (4) 
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ.2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 (18)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557 
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดจังหวัดแพร่ ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2545 เรื่อง หลัก
เกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด 
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) (ฉบับทบ
ทวน พ.ศ.2562) หน้าที่ 645 ลําดับที่ 19
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด)
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 556,500 บาท

1. ประเภทค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม ตั้งไว้  105,000
.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแพร่ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540   มาตรา 74 (4)
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044
 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว254 ลง
วันที่ 15  มกราคม  2563
2. ประเภทค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม ตั้งไว้  451,500
.-บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมยานพาหนะและ
เครื่องยนต์ขององค์การบริหารส่วนจังวัดแพร่ เพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องตัดหญ้าและ
อื่นๆ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540  มาตรา 74 (4)                 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044
 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว254 ลง
วันที่ 15  มกราคม  2563
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด)
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ค่าวัสดุ รวม 1,523,300 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 240,000 บาท

1. ประเภทวัสดุสํานักงาน  ตั้งไว้  240,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า
น้ําดื่ม เครื่องเขียน แบบพิมพ์ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้สํานัก
งาน เช่น กระดาษ ดินสอ ปากกา ยางลบ ไม้บรรทัด หมึก
โรเนียว กระดาษถ่ายเอกสารฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540  มาตรา 74 (5)               
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด  ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
มิถุนายน 2559                       
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254
 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 40,000 บาท

1. ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  ตั้งไว้  40,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอด
ไฟฟ้า ฟิวส์ ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า และค่าอะไหล่วัสดุสื่อสารฯลฯ
 เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540  มาตรา 74 (5)
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด  ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
มิถุนายน 2559                       
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254
 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด)            
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 172,500 บาท

1. ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว  ตั้งไว้  172,500.-บาท เพื่อจ่าย
เป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด ผ้าปูโต๊ะ ถ้วย
ชาม  ช้อนส้อม แก้วน้ํา จานรอง กระจกเงาฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540  มาตรา 74 (5)               
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด  ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254
 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563                      
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด)

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 20,800 บาท

1. ประเภทวัสดุก่อสร้าง  ตั้งไว้  20,800.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า
วัสดุอุปกรณ์สําหรับซ่อมแซมอาคารสํานักงานขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดแพร่
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
. 2540 และแก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 74 (5)
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254
 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด)
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 240,000 บาท

1. ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  ตั้งไว้  240,000
.-บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ยานยนต์และเครื่องยนต์ รถ
ยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องตัดหญ้าและเครื่องยนต์อื่น ๆ ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540  มาตรา 74 (5)               
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด  ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559    
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254
 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด)     

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 365,000 บาท

1. ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  ตั้งไว้ 365,000.-บาท เพื่อ
จ่ายเป็นค่าน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สําหรับรถยนต์ รถ
จักรยานยนต์ เครื่องตัดหญ้าและเครื่องยนต์อื่นๆ ที่ใช้ในกิจการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540  มาตรา 74 (5)               
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด  ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
มิถุนายน 2559                       
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว254 ลง
วันที่ 15  มกราคม  2563
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด)
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วัสดุการเกษตร จํานวน 155,000 บาท

1. ประเภทวัสดุการเกษตร  ตั้งไว้  155,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า
จัดซื้อพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ เครื่องมือ เครื่องใช้และอุปกรณ์ต่างๆ ใช้
สําหรับตกแต่งปรับปรุงสวน อาหารสัตว์ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540  มาตรา 74 (5)      
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด  ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559                       
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254
 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563  
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 290,000 บาท

1. ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์  ตั้งไว้  290,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในราชการ
บริหารส่วนจังหวัดแพร่ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึก
ข้อมูล ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ หมึกพิมพ์
คอมพิวเตอร์ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540  มาตรา 74 (5)               
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด  ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559                       
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254
 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด)
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งบลงทุน รวม 143,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 143,300 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าเก้าอี้ จํานวน 10,000 บาท

1. ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน  ตั้งไว้  10,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าจัดซื้อเก้าอี้บุนวมหรือหนังมีพนักแขน มีล้อเลื่อน 5
 แฉก จํานวน 4 ตัว 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540  มาตรา 74 (6)
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวง มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989
 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552                              
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559                  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444
 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท  0808.2/ว 254
 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563
- ตั้งตามราคาท้องตลาด
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด) 
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ค่าเครื่องโทรสาร จํานวน 18,000 บาท

1. ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน  ตั้งไว้  18,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าจัดซื้อเครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้ง
ละ 20 แผ่น จํานวน 1 เครื่อง 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540  มาตรา 74 (6)
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวง มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989
 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552                              
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559                       
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444
 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท  0808.2/ว 254
 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563
- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด)
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ค่าเครื่องปรับอากาศ จํานวน 47,000 บาท

1. ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน  ตั้งไว้  47,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง แบบแยกส่วน ชนิด
แขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่น้อยกว่า 36,000 บีที
ยู จํานวน 1 เครื่อง 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540  มาตรา 74 (6)
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวง มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989
 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552                              
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559                       
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444
 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท  0808.2/ว 254
 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563
- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จํานวน 17,000 บาท

1. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ตั้งไว้  17,000.-บาท เพื่อจ่าย
เป็นค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ ALL In One สําหรับสํานักงาน 1 ชุด 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540  มาตรา 74 (6)
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด  ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559                       
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 0444
 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด)
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ค่าเครื่องพิมพ์ จํานวน 32,800 บาท

1. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ตั้งไว้  15,000.-บาท  เพื่อจ่าย
เป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED 
จํานวน 1 เครื่อง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540  มาตรา 74 (6)
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559                       
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444
 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์  กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด)
2. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ตั้งไว้  17,800.-บาท  เพื่อจ่าย
เป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา ชนิดNetwork 
แบบที่ 1 จํานวน 2 เครื่อง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540  มาตรา 74 (6)
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559                       
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444
 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์  กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด)
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ค่าเครื่องสํารองไฟ จํานวน 5,800 บาท

1. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ตั้งไว้ 5,800.-บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าเครื่องสํารองไฟ ขนาด 1 KVA
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540  มาตรา 74 (6)
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด  ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444
 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด)

ค่าชุดโปรแกรมจัดการสํานักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จํานวน 12,000 บาท

1. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ตั้งไว้  12,000.-บาท โปรแกรม
จัดการสํานักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จํานวน   1  ชุด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540  มาตรา 74 (6)
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด  ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559                       
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 0444
 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด)
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ค่าชุดโปรแกรมป้องกันไวรัส จํานวน 700 บาท

1. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ตั้งไว้  700.-บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าชุดโปรแกรมป้องกันไวรัส จํานวน 1 ชุด 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540  มาตรา 74 (6)
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด  ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559                       
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 0444
 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด)
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งบรายจ่ายอื่น รวม 50,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 50,000 บาท
รายจ่ายอื่น

สํารวจความพึงพอใจ ของผู้รับบริการจาก องค์การบริหารส่วน 
จังหวัดแพร่

จํานวน 50,000 บาท

1. ประเภทรายจ่ายอื่นๆ  ตั้งไว้  50,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้
จ่ายตามโครงการสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจาก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ได้แก่ ค่าจ้างผู้ทรงคุณวุฒิมาเป็น
ที่ปรึกษา วิจัย หรือค่าจ้างศึกษาพัฒนาระบบ ค่าใช้จ่ายในการจัด
ทําเอกสาร ค่าใช้จ่ายในการวิจัยศิลปวัฒนธรรมและประเพณี
ตลอดจนค่าใช้ในการไปศึกษาดูงานของข้าราชการ ลูกจ้างและ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ฯลฯ ซึ่งเป็นการศึกษา วิจัย พัฒนาและปรับปรุง
ระบบการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่เพื่อ
ก้าวไปสู่ความเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหาร
จัดการที่ดี และดีเด่นทางด้านศิลปวัฒนธรรมและประเพณี 
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์เกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 หมวด 1
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ.2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 (18)
 - เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดจังหวัดแพร่ ลงวันที่ 30 มี.ค. 2558
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 0444
 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) (ฉบับทบ
ทวน พ.ศ.2562) หน้าที่ 647 ลําดับที่ 21
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด)
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 11,450,700 บาท
งบบุคลากร รวม 5,334,400 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 5,334,400 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 4,300,000 บาท

1. ประเภทเงินเดือนพนักงาน  ตั้งไว้  4,300,000.-บาท เพื่อจ่าย
เป็นเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ตําแหน่ง
ต่าง ๆ ตามบัญชีรายละเอียดประเภทเงินเดือนข้าราชการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 มาตรา 74 (1)   
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด)
 

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 8,000 บาท

1. ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน  ตั้งไว้  8,000.-บาท เพื่อ
จ่ายเป็นเงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.)                     
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 มาตรา 74 (1)      
- เป็นไปตามคําสั่งหน่วยบัญชาการนาวิก
โยธิน(เฉพาะ) ที่ 127/2537  ลงวันที่ 4 มีนาคม 2537
 เรื่อง ให้ ปรับเงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสู้รบ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด)
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 121,200 บาท

1. ประเภทเงินประจําตําแหน่ง  ตั้งไว้  67,200.-บาท เพื่อจ่ายเป็น
เงินประจําตําแหน่งและเงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของข้า
ราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ได้รับเงินประจํา ตําแหน่ง ผู้
อํานวยการกอง                                                   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 มาตรา 74 (1)                                             
- เป็นไปตามประกาศกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
ท้องถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 10)                                
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด)
2. ประเภทเงินประจําตําแหน่ง  ตั้งไว้  54,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็น
เงินประจําตําแหน่ง  และเงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของข้า
ราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ระดับหัวหน้าฝ่าย                 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540  มาตรา 74 (1)                                    
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงาน
บุคคล ท้องถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 10)                                  
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558   
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 803,000 บาท

1. ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  ตั้งไว้  803,000.-บาท เพื่อ
จ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างในการปฏิบัติงานให้แก่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 มาตรา 74 (1)                        
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด)
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เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 35,000 บาท

1. ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน ตั้งไว้  35,000
.-บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 มาตรา 74 (1)  
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด)

เงินอื่นๆ จํานวน 67,200 บาท

1. ประเภทเงินอื่น ๆ ตั้งไว้ 67,200.-บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบ
แทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจําของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ให้มีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทน
รายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจําตําแหน่ง ผู้อํานวยการ
กอง                              
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่า
ตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจํา
ของส่วนราชการ พ.ศ.2547                                      
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540  มาตรา 74 (1)                                           
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงาน
บุคคลท้องถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหาร งานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่ 10)                                  
- เป็นไปตามหนังสือประทับตรากรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น  ที่ มท 0809.3/ว 45 ลงวันที2่3
  มีนาคม2546                                          
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว138  ลงวันที่ 30ธันวาคม 2558  
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วน
จังหวัด)                              
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งบดําเนินงาน รวม 4,809,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 944,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 470,000 บาท

1. ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฎิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตั้งไว้  470,000.-บาท เพื่อเป็นเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก่ข้าราชการและลูกจ้าง
ประจํา  และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัด
แพร่                                    
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 มาตรา 74(3)                              
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 210,000 บาท

1. ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ตั้ง
ไว้  210,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ สําหรับข้าราชการ ลูกจ้างประจํา พนักงาน
จ้าง ซึ่งจําเป็นต้องปฏิบัติงานเร่งด่วน  นอกเวลาราชการปกติและ
ในวันหยุดราชการ                           
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540  มาตรา 74 (3)                               
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด)
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ค่าเช่าบ้าน จํานวน 264,000 บาท

1. ประเภทค่าเช่าบ้าน  ตั้งไว้  264,000.-บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่า
บ้านสําหรับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ที่มีสิทธิได้
รับค่าเช่าบ้าน        
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 มาตรา  74(3) 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่า บ้านของ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 4
 พ.ศ.2562
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด)   

ค่าใช้สอย รวม 2,070,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 30,000 บาท

1. ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  ตั้งไว้  30,000
.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าโฆษณาและเผยแพร่งานกิจการในหน้าที่
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เกี่ยวกับการจัดทําป้าย
โฆษณา   การจัดนิทรรศการผลงาน การประกาศโฆษณาสื่อสาร
มวลชน การทําภาพสไลด์ การจ้างอัดขยายภาพการทําหรือบันทึก
เทปโทรทัศน์ การทําแผนพับประชาสัมพันธ์ ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 มาตรา 74 (4)
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด)

ค่าจ้างเหมาบริการ จํานวน 880,000 บาท

1. ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  ตั้งไว้  880,000
.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการในเรื่องต่างๆ เช่น งานจัด
ทําระบบข้อมูล งานเกี่ยวกับสารบรรณธุรการ งานจัดทําข่าว
สาร งานที่เป็นกิจการในอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดแพร่และจ้างเหมาบริการอื่นๆ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540  มาตรา 74 (4)
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808/ว4044 ลง
วันที่ 10 กรกฎาคม 2563
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด)
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ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ จํานวน 250,000 บาท

1. ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  ตั้งไว้  250,000
.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์ปกค่าเย็บปกหนังสือ
เอกสารต่าง ๆ ในการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
แพร่ ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่และรายงานผล
การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540  มาตรา 74 (4)
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 250,000 บาท

1. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ  ตั้งไว้  250,000.-บาท เพื่อเป็นค่าใช้
จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักรของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่และ
ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง และคณะกรรมการ                      
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540  มาตรา 74 (4)                                       
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555และ แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด)
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ศึกษาวิเคราะห์และออกแบบกําหนดรายละเอียดระบบสารสนเทศ
สําหรับบริหารโครงการติดตามแผนปฏิบัติการและงบประมาณของ
กองแผนและงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

จํานวน 300,000 บาท

1. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ  ตั้งไว้ 300,000.-บาท เพื่อเป็นค่าใช้
จ่ายตามโครงการศึกษาวิเคราะห์และออกแบบ กําหนดราย
ละเอียดระบบสารสนเทศ สําหรับบริหารโครงการติดตามแผน
ปฏิบัติการและงบประมาณของกองแผนและงบประมาณ องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแพร่ เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
อาหาร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวิทยากร ค่าเอกสารอบรม ค่า
กระเป๋า ค่าที่พัก ค่าจ้างเหมารถ ค่าน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นฯ
ลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด  พ.ศ
.2540 มาตรา 74 (4) 
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ.2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 (18)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557         
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และแก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.256 -256 ) องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดแพร่ เพิ่มเติม ครั้งที่ 8 หน้าที่ 101 ลําดับที่ 1
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด)
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อบรมและศึกษาดูงานของ คณะกรรมการที่ปฏิบัติตามภารกิจ ของ
องค์การบริหารส่วน จังหวัดแพร่และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง

จํานวน 300,000 บาท

1. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ  ตั้งไว้  300,000.-บาท เพื่อเป็นค่าใช้
จ่ายในการดําเนิน การตามโครงการอบรมและศึกษาดูงานของ
คณะกรรมการที่ปฏิบัติตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
แพร่ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่อง
ดื่ม ค่าอาหาร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวิทยากร ค่าเอกสาร
อบรม ค่ากระเป๋า ค่าที่พัก ค่าจ้างเหมารถ ค่าน้ํามันเชื้อเพลิงและ
หล่อลื่น ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
 มาตรา 45 (8) และมาตรา 74 (4) 
- เป็นไปตามกฎกระทรวง  (พ.ศ.2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 (18)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557                                  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และ แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) (ฉบับทบ
ทวน พ.ศ. 2562) หน้าที่ 650 ลําดับที่ 23) 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด)
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 60,000 บาท

1. ประเภทค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม  ตั้งไว้  30,000.-บาท เพื่อ
จ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดแพร่ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ               
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540  มาตรา 74 (4)                  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254
 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044
 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด)
2. ประเภทค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม  ตั้งไว้  30,000.-บาท เพื่อ
จ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษายานพาหนะและเครื่องยนต์ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องตัดหญ้า และอื่น ๆ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540  มาตรา 74 (4)  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254
 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044
 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด)        
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ค่าวัสดุ รวม 1,579,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 150,000 บาท

1. ประเภทวัสดุสํานักงาน  ตั้งไว้  150,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า
น้ําดื่ม เครื่องเขียน แบบพิมพ์ วัสดุ อุปกรณ์  เครื่องใช้สํานัก
งาน  เช่น กระดาษ  ดินสอ ปากกา  ยางลบ  ไม้บรรทัด  หมึก
โรเนียว กระดาษถ่ายเอกสาร ฯลฯ รวมทั้งหนังสือระเบียบต่าง ๆ
 เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดแพร่             
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 มาตรา 74 (5)        
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559                       
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254
 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563   
 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด)                  

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

1. ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  ตั้งไว้  5,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับไฟฟ้าและวิทยุ  เช่น  หลอด
ไฟฟ้า ฟิวส์ ปลั๊กไฟฟ้า  สวิตซ์ไฟฟ้า และค่าอะไหล่วิทยุสื่อ
สาร ฯลฯ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
แพร่
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540  มาตรา 74 (5) 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด  ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559                       
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254
 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด)
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 15,000 บาท

1. ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว  ตั้งไว้  15,000.-บาท เพื่อจ่าย
เป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด ผ้าปูโต๊ะ  ถ้วย
ชาม ช้อนส้อม แก้วน้ํา  จานรอง กระจกเงา ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540  มาตรา 74 (5)               
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด  ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559                       
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254
 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563        
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด)               

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 1,000,000 บาท

1. ประเภทวัสดุก่อสร้าง  ตั้งไว้  1,000,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า
วัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับงานก่อสร้าง เช่น ไม้
ต่างๆ ค้อน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย เหล็กเส้น ปูน
ซีเมนต์ ทราย อิฐ หิน อิฐหรือซีเมนต์บล็อก  เทปวัดระยะ ตลับ
เมตร ฯลฯ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานสําหรับงานก่อสร้างฝายซีเมนต์
ตามแผนงานและกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 มาตรา   74 (5)
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน2559                                                   
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254
 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563  
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด)
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 30,000 บาท

1. ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  ตั้งไว้  30,000.-บาท เพื่อ
จ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ยานยนต์ และเครื่องยนต์ รถยนต์ รถ
จักรยานยนต์ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540  มาตรา 74 (5)                  
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด  ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559                       
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254
 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563   
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด)
 

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 70,000 บาท

1. ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  ตั้งไว้  70,000.-บาท เพื่อ
จ่ายเป็นค่าน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สําหรับรถยนต์ รถ
จักรยานยนต์  ที่ใช้ในกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 มาตรา 74 (5)                                       
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ ว 1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559                                        
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561                                         
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 254
 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด)
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วัสดุการเกษตร จํานวน 30,000 บาท

1. ประเภทวัสดุการเกษตร  ตั้งไว้  30,000.-บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่า
วัสดุการเกษตร ในการจัดหาพันธุ์ไม้ในการปลูกป่าคืนความชุ่มชื่น
ให้กับธรรมชาติ รักษาป่าให้อุดมสมบูรณ์ ลดปัญหาภาวะโลก
ร้อน ลดการพังทลายของหน้าดิน ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์และ
ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น กล้าไม้สัก กล้าไม้
ประดู่ พันธุ์กล้วยไม้ หญ้าแฝก และวัดสุการเกษตรอื่นๆ เพื่อเฉลิม
พระเกียรติ น้อมรําลึกพระมหากรุณาธิคุณ และถวายเป็นพระราช
กุศลเนื่องในโอกาสสําคัญต่างๆ เช่น 12 สิงหาคม วันแม่แห่ง
ชาติ 5 ธันวาคม วันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระ
บรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม
นาถบพิตร , เพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมน
ทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ ฯลฯ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
 มาตรา   74 (5)
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด)
  

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 279,000 บาท

1. ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์  ตั้งไว้  279,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เช่น แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์แบบ
เลเซอร์ ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540  มาตรา 74 (5)                                       
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559                                        
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254
 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563 
 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วน
จังหวัด)                       
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 216,000 บาท
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 216,000 บาท

1. ประเภทค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม  ตั้งไว้  216,000
.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าใช้บริการระบบ Cloud Server แบบ
ที่ 2
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 มาตรา   74 (5)
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด)

งบลงทุน รวม 1,307,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 1,307,300 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จํานวน 17,000 บาท

1. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ตั้งไว้  17,000.-บาท เพื่อจ่าย
เป็นค่าเครื่องคอมพิวเตอร์   All In Oneสําหรับงานสํานัก
งาน จํานวน 1 เครื่อง เครื่องละ17,000
.-บาท                                   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 มาตรา   74 (6)
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน2559                                                   
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254
 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์  กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด)
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ค่าเครื่องสํารองไฟฟ้า จํานวน 2,500 บาท

1. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   ตั้งไว้  2,500.-บาท เพื่อจ่าย
เป็นค่าเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 1 เครื่อง เครื่อง
ละ 2,500.-บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 มาตรา 74 (6)
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด)

ค่าชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และ
เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจาก
โรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย

จํานวน 3,800 บาท

1. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ตั้งไว้  3,800.-บาท เพื่อจ่าย
เป็นค่าชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งาน
ประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตาม
กฎหมาย จํานวน 1 ชุด ชุดละ 3,800.-บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 มาตรา 74 (6)
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด   ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254
 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์  กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด)

โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาระบบสารสนเทศอัจฉริยะสําหรับการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ํา ศูนย์บริหารจัดการน้ําจังหวัดแพร่

จํานวน 1,284,000 บาท
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1. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ตั้งไว้  1,284,000.-บาท เพื่อ
เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาระบบสารสนเทศ
อัจฉริยะสําหรับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา  ศูนย์บริหาร
จัดการน้ําจังหวัดแพร่ มีกิจกรรม 2 กิจกรรม ดังนี้ 
กิจกรรมที่ 1 จํานวนเงิน 1,086,000.- บาท ประกอบด้วย
1. เว็บไซต์ระบบข้อมูลสารสนเทศสําหรับการบริหารจัดการน้ํา
ระดับจังหวัดแบบออนไลน์เพื่อการบริหารจัดการน้ําและรับมือกับ
ภัยพิบัติ จํานวน 1 เว็บไซต์ 
2. เว็บแอพพลิเคชั่นระบบข้อมูลสารสนเทศสําหรับการบริหารน้ํา
ระดับจังหวัดแบบออนไลน์เพื่อการบริหารจัดการน้ําและรับมือกับ
ภัยพิบัติ จํานวน 1 เว็บแอพพลิเคชั่น 
3. สถานีตรวจวัดสภาพอุตุนิยมวิทยาและวัดน้ําท่าแบบอ
อนไลน์ Real time สําหรับบริหารจัดการน้ําและเตือนภัย
พิบัติ จํานวน 1 สถานี 
กิจกรรมที่ 2 
จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จํานวนเงิน 198,000.- บาท ประกอบ
ด้วย
4. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย  แบบที่ 1 จํานวน 1 เครื่อง จํานวน
เงิน 120,000.- บาท               
5. เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับสํานักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิ้ว) จํานวน 2 เครื่อง จํานวนเงิน 34,000.- บาท
6. เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สําหรับงานประมวลผล จํานวน  2
 เครื่อง จํานวนเงิน 44,000.- บาท
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด  พ.ศ
.2540 มาตรา 74 (4) 
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ.2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติองค์การบริหาร ส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 (18)
- รายการที่ 1-3 เป็นไปตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย0808.2/ว
 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 
- รายการที่ 4 - 6 เป็นไปตามเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 5 หน้าที่ 159 ลําดับที่ 1
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งานบริหารงานคลัง รวม 31,025,550 บาท
งบบุคลากร รวม 13,316,900 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 13,316,900 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 12,201,600 บาท

1. ประเภทเงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้  12,201,600.-บาท เพื่อจ่าย
เป็นเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ตําแหน่ง
ต่าง ๆ ตามบัญชีรายละเอียดประเภทเงินเดือนข้าราชการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 มาตรา 74 (1)        
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138  ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 21,000 บาท

1. ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน  ตั้งไว้  21,000
.-บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
. 2540 มาตรา 74 (1)        
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138  ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด)
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 224,400 บาท

1. ประเภทเงินประจําตําแหน่ง  ตั้งไว้ 134,400.-บาท เพื่อจ่าย
เป็นเงินประจําตําแหน่งและเงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของข้า
ราชการ และพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ได้รับเงินประจํา ตําแหน่งผู้
อํานวยการ   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 มาตรา 74(1)            
- เป็นไปตามหนังสือประทับตรากรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่ มท 0809.3/ว 45  ลงวันที่ 23
 มีนาคม 2546                            
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138  ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
- เป็นไปตามประกาศกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
ท้องถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 10)   
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วน
จังหวัด)                        
2. ประเภทเงินประจําตําแหน่ง  ตั้งไว้ 90,000.-บาท  เพื่อจ่ายเป็น
เงินประจําตําแหน่งและเงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของข้า
ราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ระดับหัวหน้า
ฝ่าย                                    
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 มาตรา 74(1)                                               
- เป็นไปตามหนังสือประทับตรากรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่ มท 0809.3/ว 45  ลงวันที่ 23
 มีนาคม 2546                            
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
- เป็นไปตามประกาศกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
ท้องถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 10)    
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วน
จังหวัด)                         
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 715,500 บาท

1. ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  ตั้งไว้  715,500.-บาท  เพื่อ
จ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างในการปฏิบัติงานให้แก่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 มาตรา 74 (1)                        
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน  กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138  ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด)

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 20,000 บาท

1. ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง  ตั้งไว้  20,000
.-บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 มาตรา 74 (1)                              
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงานกจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด)
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เงินอื่นๆ จํานวน 134,400 บาท

1. ประเภทเงินอื่น ๆ ตั้งไว้  134,400.-บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่า
ตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจํา
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ให้มีสิทธิได้รับค่าตอบแทน
รายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจํา ประจําตําแหน่งผู้อํานวยการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540  มาตรา 74 (1)         
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่า
ตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจํา
ของส่วนราชการ  พ.ศ.2547  
- เป็นไปตามประกาศกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
ท้องถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น  (ฉบับที่ 10)                                
- เป็นไปตามหนังสือประทับตรากรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่ มท 0809.3/ว45 ลงวันที่ 23 มี.ค. 2546
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท.และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด)  
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งบดําเนินงาน รวม 17,459,450 บาท
ค่าตอบแทน รวม 5,155,050 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 4,067,050 บาท

1. ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฎิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตั้งไว้  1,067,050.-บาท เพื่อเป็นเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่น เป็นกรณีพิเศษแก่ข้าราชการและลูกจ้าง
ประจํา  และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัด
แพร่                                    
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 มาตรา 74(3)                              
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่น ให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด)
2. ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฎิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตั้งไว้  3,000,000.-บาท เพื่อจ่าย
เป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ การจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดแพร่                                  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
. 2540   มาตรา 74 (3)                                    
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 หมวด 6
 มาตรา 61                                 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุดที่ กค 0402.5/ว
 156 ลงวันที่ 19 กันยายน 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่า
ตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด)
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 340,000 บาท

1. ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ตั้ง
ไว้  340,000.-บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติ งาน
นอกเวลาราชการ สําหรับข้าราชการ ลูกจ้างประจํา พนักงาน
จ้าง ซึ่งจําเป็นต้องปฏิบัติงานเร่งด่วน นอกเวลาราชการปกติ และ
ในวันหยุดราชการ                           
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 มาตรา 74 (3)                               
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 448,000 บาท

1. ประเภทค่าเช่าบ้าน ตั้งไว้  448,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่า
บ้านสําหรับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ที่มีสิทธิได้
รับค่าเช่าบ้าน        
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 มาตรา 74 (3)                                        
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้า
ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ
.ศ. 2562
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 300,000 บาท

1. ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  ตั้งไว้  300,000
.-บาท เพื่อจ่ายเป็นการศึกษาบุตรสําหรับข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแพร่ ที่มีสิทธิ          
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด  พ.ศ
. 2540  มาตรา 74 (3)       
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม และตามหนังสือที่ มท 0809.3/ว4522  ลงวันที่ 9
 สิงหาคม  2559
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด)
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ค่าใช้สอย รวม 1,902,200 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 25,000 บาท

1. ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  ตั้งไว้  25,000
.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและเผยแพร่งาน
กิจการในหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เกี่ยวกับการ
จัดทําป้ายโฆษณา การจัดนิทรรศการผลงาน การประกาศโฆษณา
สื่อสารมวลชน การทําภาพสไลด์ การจ้างอัดขยายภาพการทําหรือ
บันทึกเทปโทรทัศน์ การทําแผ่นพับประชาสัมพันธ์  การจัดทําป้าย
ประชาสัมพันธ์การจัดทําสติ๊กเกอร์เกี่ยวกับภาษีบํารุงองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด  พ.ศ
.2540  มาตรา 74 (4)
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด)

ค่าจ้างเหมาบริการ จํานวน 860,000 บาท

1. ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  ตั้งไว้  860,000
.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ  ตามภารกิจหรือกิจกรรม
ของส่วนราชการ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
. 2540 มาตรา 74 (4)                            
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย มท 0808.2/ว 7120 ลง
วันที่ 9 ธันวาคม 2559             
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254
  ลงวันที่  15
 มกราคม2563                                                           
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044
  ลงวันที่  10 กรกฎาคม 2563  
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วน
จังหวัด)                          
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ค่าเช่าทรัพย์สิน จํานวน 470,000 บาท

1. ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  ตั้งไว้  450,000
.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าทรัพย์สิน เช่น เครื่องถ่ายเอกสาร ฯลฯ
 ใช้ในราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
. 2540 มาตรา 74 (4)                            
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254
  ลงวันที่  15 มกราคม 2563     
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด)   
2. ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  ตั้งไว้  20,000
.-บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วน
จังหวัด 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด  พ.ศ
.2540  มาตรา 74 (4)
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 254
 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด)
                                                                     

ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ จํานวน 30,000 บาท

1. ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  ตั้งไว้  30,000
.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจดหรือต่อทะเบียนรถ
ยนต์,เครื่องจักรกล,การจดทะเบียนนิติกรรมต่าง ๆ และค่า
ธรรมเนียมอื่น ๆ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด  พ.ศ
.2540  มาตรา 74 (4)
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด)

วันที่พิมพ์ : 1/9/2563  15:07:14 หน้า : 62/319



ค่าเบี้ยประกันภัย (อาคาร) จํานวน 1,000 บาท

1. ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  ตั้งไว้  1,000
.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันภัยทรัพย์สิน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด  พ.ศ
.2540  มาตรา 74 (4)
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 254
 ลงวันที่ 15  มกราคม 2563
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดทําประกันภัยทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2562
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด)

ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ จํานวน 19,000 บาท

1. ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  ตั้งไว้  19,000.-บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าพิมพ์ปก  ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ หรือเข้า
ปกหนังสือ เอกสารต่างๆ รายงานผลการปฏิบัติงานขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแพร่               
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด  พ.ศ
. 2540 มาตรา 74 (4)                 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 254
 ลงวันที่ 15  มกราคม 2563
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด)
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 370,000 บาท

1. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ  ตั้งไว้  370,000.-บาท เพื่อเป็นค่าใช้
จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักรของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่และ
ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง และคณะกรรมการ                      
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด  พ.ศ
.2540 มาตรา 74 (4) 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด)
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ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะ การปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อ 
จัดจ้างและการบริหารงานพัสดุ ของหน่วยงานและโรงเรียนใน สังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

จํานวน 30,000 บาท

1. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ  ตั้งไว้  30,000.-บาท เพื่อเป็นค่าใช้
จ่ายในการดําเนินการตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่ม
ทักษะการปฏิบัติงาน ด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงาน
พัสดุของหน่วยงานและโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดแพร่              
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
. 2540 มาตรา 74 (4)                                                
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2561) ออกตามความในพระราช
บัญญัติองค์การบริหาร ส่วนจังหวัด พ.ศ
. 2540 (18)                   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557                            
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 0444  ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561                              
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565) (ฉบับทบ
ทวน พ.ศ. 2562)  หน้าที่  654 ลําดับที่  26
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด)
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 97,200 บาท

1. ประเภทค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม  ตั้งไว้  50,000.-บาท เพื่อ
จ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดแพร่ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
. 2540   มาตรา 74 (4)                                    
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว254
  ลงวันที่  15 มกราคม 2563         
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด) 
2. ประเภทค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม  ตั้งไว้  47,200.-บาท เพื่อ
จ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษายานพาหนะและเครื่องยนต์ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ เช่น รถยนต์  รถจักรยานยนต์ เครื่องตัดหญ้า และอื่น ๆ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540  มาตรา 74 (4)     
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254
  ลงวันที่  15 มกราคม 2563    
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วน
จังหวัด)                               
                                                                              
                                                                            

ค่าวัสดุ รวม 902,200 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 395,000 บาท

1. ประเภทวัสดุสํานักงาน  ตั้งไว้  295,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า
น้ําดื่ม เครื่องเขียน แบบพิมพ์ วัสดุ อุปกรณ์  เครื่องใช้สํานัก
งาน เช่นกระดาษ  ดินสอ ปากกา ยางลบ ไม้บรรทัด หมึก
โรเนียว กระดาษถ่ายเอกสาร ฯลฯ รวมทั้งหนังสือระเบียบต่าง ๆ
 เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดแพร่              
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด  พ.ศ
. 2540 มาตรา 74 (5)               
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด  ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559                       
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- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด  ที่ มท 0808.2/ว 254  ลงวันที่ 15 มกราคม 2563
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด)
2. ประเภทวัสดุสํานักงาน  ตั้งไว้  50,000.-บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่า
ในการบอกรับวารสาร หนังสือพิมพ์รายวัน นิตยสาร สิ่งพิมพ์
ต่างๆ และกฎหมายราชกิจจานุเบกษา สําหรับใช้ในการตรวจ
ข่าว เพื่อให้ประชาชนที่มาใช้บริการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติได้อ่าน
เพื่อรับทราบถึงเหตุการณ์ หรือความเคลื่อนไหวทางการ
เมือง เศรษฐกิจและสังคม                        
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
. 2540 มาตรา 74 (5)               
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด  ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559                       
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด  ที่ มท 0808.2/ว 254  ลงวันที่ 15 มกราคม 2563 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด)        
3. ประเภทวัสดุสํานักงาน  ตั้งไว้  50,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า
แบบพิมพ์ สมุดบัญชี ทะเบียน ใบเสร็จรับเงิน ใบอนุญาต คํา
ร้อง และแบบพิมพ์ทุกชนิดที่จําเป็นในการปฏิบัติงานขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแพร่
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด  พ.ศ
.2540  มาตรา 74 (5)                                           
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่   27
 มิถุนายน 2559                       
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด  ที่ มท 0808.2/ว 254  ลงวันที่ 15 มกราคม 2563
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วน
จังหวัด)                           
                                            

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท
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1. ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  ตั้งไว้  10,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับไฟฟ้าและวิทยุ  เช่น  หลอด
ไฟฟ้า ฟิวส์ ปลั๊กไฟฟ้า  สวิตซ์ไฟฟ้า และค่าอะไหล่วิทยุสื่อ
สาร ฯลฯ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
แพร่
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540  มาตรา 74 (5) 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด  ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559                       
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด  ที่ มท 0808.2/ว 254  ลงวันที่ 15 มกราคม 2563 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วน
จังหวัด)                       

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 75,000 บาท

1. ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว  ตั้งไว้  75,000.-บาท เพื่อจ่าย
เป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด ผ้าปูโต๊ะ  ถ้วย
ชาม ช้อนส้อม แก้วน้ํา จานรอง กระจกเงา ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 มาตรา 74 (5)               
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด  ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559                       
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด  ที่ มท 0808.2/ว 254  ลงวันที่ 15 มกราคม 2563  
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วน
จังหวัด)                       
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 30,000 บาท

1. ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  ตั้งไว้  30,000.-บาท เพื่อ
จ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ยานยนต์ และเครื่องยนต์ รถยนต์ รถ
จักรยานยนต์ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 มาตรา 74 (5)                  
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559                       
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด  ที่ มท 0808.2/ว 254  ลงวันที่ 15 มกราคม 2563
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วน
จังหวัด)                         

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 62,200 บาท

1. ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  ตั้งไว้  62,200.-บาท เพื่อ
จ่ายเป็นค่าน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สําหรับรถยนต์ รถ
จักรยานยนต์ ที่ใช้ในกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 มาตรา 74 (5)                                                   
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน2559                                       
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว254 ลง
วันที่ 15 มกราคม 2563    
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด)    
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 330,000 บาท

1. ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์  ตั้งไว้  330,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่เช่น แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล  ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์แบบเล
เซอร์ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540  มาตรา 74 (5)                                                 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559                                    
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด  ที่ มท 0808.2/ว 254  ลงวันที่ 15 มกราคม 2563
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด)
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 9,500,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 6,000,000 บาท

1. ประเภทค่าไฟฟ้า  ตั้งไว้  5,784,000.-บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่า
กระแสไฟฟ้าที่ใช้กับทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
. 2540 มาตรา 74(9)
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที่  27  มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 254
 ลงวันที่  15  มกราคม  2563
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด)
2. ประเภทค่าไฟฟ้า  ตั้งไว้  216,000.-บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่า
กระแสไฟฟ้าที่ใช้กับทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
. 2540 มาตรา 74(9)
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที่  27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่ มท
 0808.2/ว 254  ลงวันที่ 15 มกราคม 2563
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท0816.2/ว3274 ลง
วันที่ 19 มิถุนายน 2562
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
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ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล จํานวน 2,000,000 บาท

1. ประเภทค่าน้ําประปา  ตั้งไว้  2,000,000.-บาท  เพื่อจ่ายเป็น
ค่าน้ําประปาที่ใช้ในอาคารและกิจกรรมซึ่งเป็นทรัพย์สินของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
. 2540 มาตรา 74(9)
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว1248  ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่ มท
 0808.2/ว 254  ลงวันที่ 15 มกราคม 2563
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด)
 

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 300,000 บาท

1. ประเภทค่าบริการโทรศัพท์  ตั้งไว้  300,000.-บาท เพื่อจ่าย
เป็นค่าบริการโทรศัพท์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
แพร่ สําหรับใช้ในการติดต่อราชการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ รวมทั้งค่าใช้บริการโทรศัพท์
เคลื่อนที่ 
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
. 2540 มาตรา 74(9)
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที่  27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่ มท
 0808.2/ว 254  ลงวันที่ 15 มกราคม 2563
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด)
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ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 200,000 บาท

1. ประเภทค่าไปรษณีย์  ตั้งไว้  200,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า
บริการไปรษณีย์  ค่าโทรเลขสื่อสารอื่น ๆ ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดแพร่ เกี่ยวกับกิจกรรม ต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดแพร่ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
. 2540 มาตรา 74(9)
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที่  27 มิถุนายน  2559
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0802.2/ว1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด)

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 1,000,000 บาท

1. ประเภทค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม  ตั้งไว้  1,000,000
.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารโทรคมนาคม เกี่ยวกับ
กิจกรรมหรืองานราชการ  ต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
แพร่ 
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
. 2540 มาตรา 74(9)
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที่  27 มิถุนายน2559
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่ มท
 0808.2/ว 254  ลงวันที่ 15 มกราคม 2563
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด)
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งบลงทุน รวม 249,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 49,200 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จํานวน 34,000 บาท

1. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ตั้งไว้  34,000.-บาท เพื่อจ่าย
เป็นค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงานสํานัก
งาน จํานวน 2 เครื่อง เครื่องละ 17,000.-บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540  มาตรา 74 (6)               
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด  ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559                       
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่ มท
 0808.2/ว 254  ลงวันที่ 15 มกราคม 2563
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม               
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด)

ค่าเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED จํานวน 2,600 บาท

1. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ตั้งไว้  2,600.-บาท เพื่อจ่าย
เป็นค่าเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา (18
 หน้า/นาที) จํานวน 1 เครื่อง เครื่องละ 2,600.-บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540  มาตรา 74 (6)               
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด  ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559                       
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่ มท
 0808.2/ว 254  ลงวันที่ 15 มกราคม 2563 
 - เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์  กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม    
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด)           
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ค่าเครื่องสํารองไฟฟ้า จํานวน 5,000 บาท

1. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ตั้งไว้  5,000.-บาท เพื่อจ่าย
เป็นค่าเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 2 เครื่อง เครื่อง
ละ 2,500.-บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540  มาตรา 74 (6)               
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด  ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559                       
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่ มท
 0808.2/ว 254  ลงวันที่ 15 มกราคม 2563
 - เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์  กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม          
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด)     

ค่าชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และ
เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจาก
โรงงาน(OEM)ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย

จํานวน 7,600 บาท

1. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ตั้งไว้  7,600.-บาท เพื่อจ่าย
เป็นค่าชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค แบบสิทธิการใช้งาน
ประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน(OEM)ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตาม
กฎหมาย จํานวน 2 ชุด ชุดละ 3,800.-บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540  มาตรา 74 (6)   
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด  ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559                       
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่ มท
 0808.2/ว 254  ลงวันที่ 15 มกราคม 2563
 - เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์  กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม        
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด)  

วันที่พิมพ์ : 1/9/2563  15:07:14 หน้า : 75/319



ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 200,000 บาท
ค่าชดเชยผลอาสิน

ค่าชดเชยงานก่อสร้าง จํานวน 200,000 บาท

1. ประเภทค่าชดเชยผลอาสิน  ตั้งไว้  200,000.-บาท เพื่อจ่าย
เป็นค่าชดเชยงานก่อสร้าง ตามสัญญาจ้างแบบปรับราคา
ได้ (ค่า k) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด  พ.ศ
.2540 มาตรา 74 (7)
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร 0714
/ว100 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2551
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงบประมาณ ที่ นร 0714/ว 19  ลงวัน
ที่ 14 ธันวาคม 2553 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด)  
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 300,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 300,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 300,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

ฝึกอบรมด้านการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย องค์การ บริหาร
ส่วนจังหวัดแพร่

จํานวน 100,000 บาท

1. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ  ตั้งไว้  100,000.-บาท  เพื่อเป็นค่า
ใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการฝึกอบรมด้านการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย เช่น ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่า
อาหาร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าวิทยากร ค่าเอกสารอบรม ค่า
กระเป๋า ค่าที่พัก ค่าจ้างเหมารถ ค่าน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อ
ลื่น ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
 มาตรา 74 (4)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 (9) (18) 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557   
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561                
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) (ฉบับทบ
ทวน พ.ศ. 2562) หน้าที่  81 ลําดับที่ 1
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด)
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รณรงค์ป้องกันอุบัติภัยบนท้องถนน ช่วงเทศกาล (7 วัน อันตราย) จํานวน 100,000 บาท

1. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ ตั้งไว้  100,000.-บาท  เพื่อเป็นค่าใช้
จ่ายในการดําเนินการตามโครงการรณรงค์ลดการเกิดอุบัติเหตุบน
ท้องถนนในช่วงเทศกาล (7 วันอันตราย) และค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินการจัดสถานที่หยุดพักรถสําหรับผู้ขับขี่ เพื่อป้องกันและ
แก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล วันหยุดสําคัญ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น เทศกาลวันขึ้นปีใหม่ เทศกาล
สงกรานต์ รวมถึงให้บริการน้ําดื่ม น้ําชา กาแฟ เครื่องดื่มบํารุง
กําลัง ผ้าเย็น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
 มาตรา 74 (4)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 (9) (10) (16) (18) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจ มาตรา 17 (14) (22) (23) 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561    
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) (ฉบับทบ
ทวน พ.ศ. 2562) หน้าที่ 349  ลําดับที่ 1  
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด)
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รณรงค์ป้องกันอุบัติภัยบนท้องถนน ช่วงเทศกาลสําคัญ จํานวน 100,000 บาท

1. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  ตั้งไว้  100,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติภัยบนท้อง
ถนนช่วงเทศกาลสําคัญ เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัด
แพร่  เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลวันหยุดสําคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล และดําเนินการจัดสถานที่หยุดพักรถสําหรับ  ผู้ขับขี่
ในช่วงเทศกาลวันหยุดสําคัญ เช่น เทศกาลวันขึ้นปีใหม่ เทศกาล
สงกรานต์ รวมถึงให้บริการ    น้ําดื่ม  น้ําชา  กาแฟ  เครื่องดื่ม
บํารุงกําลัง  ผ้าเย็น  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  ฯลฯ
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 มาตรา 45(8) และมาตรา 74 (4)  
-  เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ.2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 (9)(10)(16)(18)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
-  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0804.5/ว 1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557
-  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0810.4/ว 661 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
 มาตรา 17 (14)(22)(23) 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444
 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561    
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) (ฉบับทบ
ทวน พ.ศ. 2562) หน้าที่ 354 ลําดับที่ 3  
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด)
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 85,451,700 บาท

งบบุคลากร รวม 58,002,800 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 58,002,800 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 43,206,160 บาท

1. ประเภทเงินเดือนพนักงาน  ตั้งไว้  5,428,620.-บาท  เพื่อจ่าย
เป็นเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ตําแหน่ง
ต่าง ๆ ตามบัญชีรายละเอียดประเภทเงินเดือนข้าราชการ
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 มาตรา 74 (1)                                            
 - เป็นไปตามประกาศกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
ท้องถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 10) 
 - เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทาง
การคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด)
2. ประเภทเงินเดือนพนักงาน  ตั้งไว้  37,777,540.-บาท เพื่อจ่าย
เป็นเงินเดือนข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดเงินเพิ่มค่า
ตอบแทนพิเศษกรณีเงินเดือนเต็มขั้นตําแหน่งต่างๆตามบัญชีราย
ละเอียดประเภทเงินเดือนข้าราชการครู 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 มาตรา 72
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติวิธีวิธีงบประมาณ พ.ศ.2541
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.8/ว7847
 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2562  
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)       

วันที่พิมพ์ : 1/9/2563  15:07:14 หน้า : 80/319



เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 3,424,380 บาท

1. ประเภทเงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน  ตั้งไว้  12,780.-บาท เพื่อ
จ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของข้าราชการกองการ
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 มาตรา 74 (1)  
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทาง
การคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด)
2. ประเภทเงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน  ตั้งไว้  3,411,600
.-บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 มาตรา 72
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.8/ว7847
 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2562
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 103,200 บาท

1. ประเภทเงินประจําตําแหน่ง ตั้งไว้ 67,200.-บาท เพื่อจ่ายเป็น
เงินประจําตําแหน่ง และเงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือน ของข้า
ราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ได้รับเงินประจํา
ตําแหน่ง ระดับผู้อํานวยการกอง
2.ประเภทเงินประจําตําแหน่ง ตั้งไว้ 36,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็น
เงินประจําตําแหน่ง และเงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของข้า
ราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ระดับหัวหน้าฝ่าย   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 มาตรา 74 (1) 
- เป็นไปตามประกาศกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
ท้องถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 10) 
- เป็นไปตามหนังสือประทับตรา กรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่ มท 0809.3/ว 45 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2546
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท.และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด)

เงินวิทยฐานะ จํานวน 4,335,600 บาท

1. ประเภทเงินวิทยฐานะ  ตั้งไว้  4,335,600.-บาท เพื่อจ่ายเป็น
เงินวิทยฐานะเป็นรายเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 มาตรา 72
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.8/ว7847
  ลงวันที่  27 ธันวาคม 2562
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
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ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 825,980 บาท

1. ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจํา  ตั้งไว้  825,980.-บาท  เพื่อจ่าย
เป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างประจําเงินเพิ่มค่าตอบแทนพิเศษกรณีเงิน
เดือนเต็มขั้น ตําแหน่งต่าง ๆ ตามบัญชีรายละเอียดประเภทเงิน
เดือนลูกจ้างประจํา
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 มาตรา 72
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติวิธีงบประมาณ พ.ศ.2541
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.8/ว7847
 ลงวันที่ 27 ธันวาคม  2562
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 5,901,800 บาท

1. ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  ตั้งไว้  4,175,120
.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างในการปฏิบัติ
งานให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 มาตรา 74 (1)    
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558  เรื่องซักซ้อมแนว
ทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด)
2. ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตั้งไว้  666,960.-บาท เพื่อ
จ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ (วุฒิ
ปริญญาตรี) และ พนักงานจ้างทั่วไปไม่กําหนดวุฒิในการปฏิบัติ
งานให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 มาตรา 72
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- เป็นไปตาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.8/ว7847 ลง
วันที่  27 ธันวาคม  2562
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
3. ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตั้งไว้  1,059,720.-บาท เพื่อ
จ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ (บุคลากรสนับ
สนุนการสอน) และพนักงานจ้างทั่วไปตําแหน่งที่ส่วนกลางจัดสรร
ให้ ตําแหน่งทดแทนลูกจ้างประจําที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนที่ได้
ยุบเลิกตําแหน่ง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 มาตรา 72
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.8/ว7847
 ลงวันที่  27 ธันวาคม  2562
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
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เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 138,480 บาท

1. ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง ตั้งไว้  104,340
.-บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 มาตรา 74 (1)    
 - เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.  ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558  เรื่องซักซ้อมแนว
ทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด)
2. ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง ตั้งไว้  12,000
.-บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างทั่วไป
ไม่กําหนดวุฒิในการปฏิบัติงานให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
แพร่
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 มาตรา 72
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.8/ว7847
 ลงวันที่  27 ธันวาคม  2562
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
3. ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง ตั้งไว้  22,140
.-บาท เพื่อจ่ายเงินเพิ่มค่าครองชีพให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ (บุคลากรสนับสนุนการสอน) และพนักงานจ้างทั่วไป
ตําแหน่งที่ส่วนกลางจัดสรรให้ ตําแหน่งทดแทนลูกจ้างประจําที่
ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนที่ได้ยุบเลิกตําแหน่ง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 มาตรา 72
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.8/ว7847
 ลงวันที่  27 ธันวาคม 2562
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
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เงินอื่นๆ จํานวน 67,200 บาท

1. ประเภทเงินอื่นๆ  ตั้งไว้  67,200.-บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบ
แทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจําของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ให้มีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทน
รายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจําตําแหน่ง 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่า
ตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจํา
ของส่วนราชการ พ.ศ.2547
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 มาตรา 74 (1) 
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงาน
บุคคลท้องถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 10)                                  
- เป็นไปตามหนังสือประทับตรากรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่ มท 0809.3/ว 45 ลงวันที2่3
 มีนาคม 2546                            
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30ธันวาคม  2558 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด)

งบดําเนินงาน รวม 21,974,300 บาท
ค่าตอบแทน รวม 4,521,600 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 4,351,600 บาท

วันที่พิมพ์ : 1/9/2563  15:07:14 หน้า : 86/319



1. ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตั้งไว้  30,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า
ตอบแทนคณะกรรมการตรวจประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติ
หน้าที่ ตรวจประเมินผลงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่เพื่อให้
มีหรือเลื่อน วิทยฐานะ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540  มาตรา 74 (3)
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายการคัดเลือก
พนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2555
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายการคัดเลือก
พนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ
.ศ. 2558 
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
2. ค่าตอบแทนผู้ปฎิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้  4,321,600.-บาท เพื่อเป็นเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก่ข้าราชการและลูกจ้าง
ประจํา และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 มาตรา 74 (3)   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด) 
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ค่าเบี้ยประชุม จํานวน 30,000 บาท

1. ประเภทค่าเบี้ยประชุม  ตั้งไว้  30,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า
รับรองในการประชุม คณะกรรมการการศึกษา การประชุมคณะ
กรรมการประสานแผนพัฒนาการศึกษา หรือคณะกรรมการที่ได้
รับการแต่งตั้งตามระเบียบหนังสือสั่งการฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 มาตรา 74 (4)
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว2381  ลงวันที่ 28
 กรกฎาคม 2548 เรื่องการแต่งตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายค่า
รับรองหรือค่าเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 140,000 บาท

1. ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ตั้ง
ไว้  140,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ สําหรับข้าราชการ ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง 
ซึ่งจําเป็นต้องปฏิบัติงานเร่งด่วน นอกเวลาราชการปกติและในวัน
หยุดราชการ                      
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 มาตรา 74(3)                              
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด)
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ค่าใช้สอย รวม 11,596,600 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท

1. ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  ตั้งไว้  5,000
.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าโฆษณาและเผยแพร่ งานกิจการในหน้าที่
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เกี่ยวกับการจัดทําป้าย
โฆษณา การประกาศโฆษณาสื่อสารมวลชน การทําภาพ
สไลด์ การจ้างอัดขยายภาพหรือบันทึกเทปโทรทัศน์ การทําแผ่น
พับประชาสัมพันธ์ เป็นต้น
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 มาตรา 74 (4)
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด)

ค่าจ้างเหมาบริการ จํานวน 7,405,640 บาท

1. ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  ตั้งไว้  7,405,640
.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ตามภารกิจหรือกิจกรรม
ของส่วนราชการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 มาตรา 74 (4)
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254
 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044
 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด)
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ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จํานวน 136,800 บาท

1. ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้  136,800
.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารใช้ในราชการของ
โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่    
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 มาตรา 72
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวง มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254
 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด)

ค่าใช้จ่ายสําหรับการจัดทําประกันภัยรถยนต์ จํานวน 200,000 บาท

1. ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้  200,000
.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับ การจัดทําประกันภัยรถยนต์
ของกองการศึกษาฯ และโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดแพร่ ค่าความเสียหายส่วนแรก ตามเงื่อนไขในการประกัน
ภัยและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 มาตรา 74 (4)   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดทําประกันภัยทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2562
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด)

ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ จํานวน 20,000 บาท

1. ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  ตั้งไว้  20,000
.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์ปกค่าเย็บปกหนังสือ
เอกสารต่าง ๆ ในการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา ข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่และรายงานผลการปฏิบัติงานของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
การจัดทําข้อสอบ การจัดเตรียมเอกสารการประชุม ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 มาตรา 74 (4)
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด)

วันที่พิมพ์ : 1/9/2563  15:07:14 หน้า : 90/319



รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท

1. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ  ตั้งไว้  10,000
.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการประชุม คณะกรรมการการ
ศึกษา การประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาการ
ศึกษา หรือคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามระเบียบหนังสือ
สั่งการฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 มาตรา 74 (4)
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว2381  ลงวันที่ 28
 กรกฎาคม 2548 เรื่องการตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินค่า
รับรองหรือค่าเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

ค่าเดินทางไปราชการ จํานวน 300,000 บาท

1. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ  ตั้งไว้  300,000.-บาท เพื่อเป็นค่าใช้
จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักรของข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานจ้าง กองการศึกษาฯข้า
ราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแพร่ และคณะกรรมการสถานศึกษา และคณะ
กรรมการต่างๆ ที่แต่งตั้งตามหนังสือสั่งการกระทรวง
มหาดไทย ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540  มาตรา 74 (4)                      
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555และแก้ไขเพิ่ม
เติม
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด)
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โครงการจัดซื้อยาสามัญประจําบ้าน จํานวน 50,000 บาท

1. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  ตั้งไว้  50,000.-บาท  เพื่อเป็นค่าใช้
จ่ายในการจัดซื้อยาสามัญประจําบ้านให้กับโรงเรียนในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
ตามโครงการจัดซื้อยาสามัญประจําบ้าน เช่น ค่ายาและเวชภัณฑ์
สามัญประจําบ้าน ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 มาตรา 74 (4)   
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ.2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 (18)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) (ฉบับทบ
ทวน พ.ศ. 2562) หน้า 553 ข้อ 112
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด)

โครงการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา ที่เน้นการบูรณาการกับส่วน
ราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ ภาคเอกชน

จํานวน 150,000 บาท

1. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  ตั้งไว้  150,000.-บาท เพื่อเป็นค่าใช้
จ่ายโครงการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาที่เน้นการบูรณาการกับ
ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน โดยมี
ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
ตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จําเป็น
เกี่ยวข้อง ฯลฯ
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 มาตรา 45 (2)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ.2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 (18)   
  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  (ฉบับทบ
ทวน พ.ศ.2562) หน้า 516 ลําดับที่  78
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด)
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โครงการพัฒนาผู้ประกอบ วิชาชีพครู จํานวน 870,000 บาท

1. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  ตั้งไว้  870,000.-บาท  เพื่อเป็นค่าใช้
จ่ายในการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูที่สังกัด องค์การบริหารส่วน
จังหวัดแพร่ เข้ารับการพัฒนาในแต่ละหลักสูตรการ
พัฒนา จํานวน 44 หลักสูตร ให้สามารถนับชั่วโมงการพัฒนามา
ประกอบการขอมี/เลื่อนวิทยฐานะ ของข้าราชการครูสายงานการ
สอน ตามมติของ ก.ค.ศ.  ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540  มาตรา 72                     
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555และ แก้ไข
เพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  เปลี่ยน
แปลงครั้งที่ 5 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ หน้าที่ 65 ลําดับ
ที่ 12
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด)
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาส่งเสริมศักยภาพ
การจัดการศึกษาท้องถิ่น ค่าใช้จ่ายครูแกนนําในการรณรงค์ป้องกัน
ยาเสพติด

จํานวน 12,000 บาท

1. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  ตั้งไว้  12,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า
ใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการครูแกนนําในการรณรงค์ป้องกัน
ยาเสพติด 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 มาตรา 72
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ.2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 (11) (18)
-  เป็นไปตามหนังสือหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 8008.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -พ.ศ.2565) ฉบับทบ
ทวน พ.ศ. 2562  หน้าที่ 514 ลําดับที่ 76 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด จํานวน 3,000
.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 9,000.-บาท)
"ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ" 

วันที่พิมพ์ : 1/9/2563  15:07:14 หน้า : 94/319



โครงการสัมมนาการศึกษา จังหวัดแพร่ จํานวน 33,960 บาท

1. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ ตั้งไว้  33,960.-บาท เพื่อเป็นค่าใช้
จ่ายตามโครงการสัมมนาการศึกษาจังหวัดแพร่ โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าวัสดุฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จําเป็นเกี่ยว
ข้อง ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 มาตรา 72         
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 มาตรา 45 (2) และมาตรา 74(4)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ.2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 (18)   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 8 หน้า 68 ลําดับที่  15
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด)

จัดหาสื่อสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ประจําห้องเรียนพัฒนาอัจฉริย
ภาพสู่สากลโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ (พัฒนา
ประชาอุปถัมภ์)

จํานวน 372,200 บาท

1. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  ตั้งไว้  372,200.-บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าจัดหาสื่อตามโครงการจัดหาสื่อห้องเรียนพัฒนาอัจฉริยภาพสู่
สากล (ห้องคณิตศาสตร์) ดังนี้
1.ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และ
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้ งานประเภทติดตั้งมา
จากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จํานวน 1
 ชุด ราคาชุดละ 3,800 บาท เป็นเงิน 3,800 บาท 
2. ชุดสื่อส่งเสริมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์มัลติมิเดีย CAI ม
.1 – ม.3 ระดับชั้นละ 1 ชุด ราคาชุดละ 15,500 บาท เป็น
เงิน 46,500บาท 
3. ชุดสื่อส่งเสริมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์มัลติมิเดีย CAI ม
.4 – ม.6 ระดับชั้นละ 1 ชุด ราคาชุดละ 20,000 บาท เป็น
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เงิน 60,000 บาท 
4. ชุดสื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ วีดิทัศน์เสริมทักษะการ
เรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์ ฉบับติวเข้ม ม.1 – 
ม.6 (9 แผ่น) จํานวน 5 ชุด ราคาชุดละ 3,900 บาท เป็น
เงิน 19,500 บาท 
5. ชุดสื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ วีดิทัศน์เสริมทักษะการ
เรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์ ม.1 – ม.6 (5 แผ่น)
จํานวน 5 ชุด ราคาชุดละ 2,280 บาท เป็นเงิน 11,400 บาท
6. ชุดสื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ วีดิทัศน์มาตรฐาน
คณิตศาสตร์   ชั้น ม.1 – ม.6 (6 แผ่น) จํานวน 5ชุด ราคาชุด
ละ 1,800 บาท เป็นเงิน 9,000 บาท(ตั้งตามราคาท้องตลาด)
7. ชุดสื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ วีดิทัศน์แบบฝึกหัด
คณิตศาสตร์เสริมทักษะ   ชั้น ม.1 – ม.6 (6 แผ่น) จํานวน 5
 ชุด ราคาชุดละ 1,800 บาท เป็นเงิน 9,000 บาท (ตั้งตามราคา
ท้องตลาด)
8. ชุดสื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ วีดิทัศน์แบบฝึกหัด
คณิตศาสตร์การแก้โจทย์ปัญหา   ชั้น ม.1 – ม.6 (2
 แผ่น) จํานวน 5ชุด ราคาชุดละ 600 บาท เป็นเงิน 3,000
 บาท (ตั้งตามราคาท้องตลาด)
9. ซีดีสื่อการสอนคณิตศาสตร์ ตามมาตรฐานวิชา
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย  จํานวน 1
ชุด ราคาชุดละ 60,000 บาท เป็นเงิน 60,000 บาท (ตั้งตามราคา
ท้องตลาด)
10. ชุดโปรแกรมประกอบการใช้งานอ่านระบบจอ LED ในการ
เรียนการสอนห้องคณิตศาสตร์ จํานวน 1 ชุด ราคาชุด
ละ 150,000 บาท เป็นเงิน 150,000 บาท ( รายการที่ 1- 10 ตั้ง
ตามราคาท้องตลาด) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 มาตรา 74 (6)
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989
 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563
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- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่ม
เติม  ครั้งที่ 8 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ หน้าที่ 70 ลําดับ
ที่ 17
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด)

น้อมใจสดุดีพระคุณครู จํานวน 100,000 บาท

1. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ ตั้งไว้  100,000.-บาท เพื่อเป็นค่าใช้
จ่ายตามโครงการน้อมใจสดุดีพระคุณครู โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบ
ด้วย ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา ค่ารับรองผู้ที่ได้รับเชิญมาร่วมงาน
และผู้มาร่วมประกอบกิจกรรม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ ค่าจัด
นิทรรศการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 มาตรา 74 (4)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ.2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 (18)   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) (ฉบับทบ
ทวน พ.ศ. 2562) หน้าที่ 555 ลําดับที่ 114
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด)

ส่งเสริมศักยภาพการจัดการ ศึกษาท้องถิ่น พัฒนาหลักสูตร สถาน
ศึกษาตามมาตรฐานการ เรียนรู้และตัวชี้วัด (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 
2560)

จํานวน 44,000 บาท
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1. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  ตั้งไว้  44,000.-บาท เพื่อเป็นค่าใช้
จ่ายในโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามมาตรฐานการ
เรียนรู้และตัวชี้วัด (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 มาตรา 72         
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561   
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.8/ว7847
 ลงวันที่ 27 ธันวาคม  2562    
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 8 หน้า 63 ลําดับที่ 10 
“ทั้งนี้จะเบิกจ่ายได้เมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ”  
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

ส่งเสริมศักยภาพการจัดการ ศึกษาท้องถิ่นเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรมในสถานศึกษาในสังกัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จํานวน 24,000 บาท

1. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  ตั้งไว้  24,000.-บาท เพื่อเป็นค่าใช้
จ่ายในโครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น เสริม
สร้างคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดแพร่ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 มาตรา 72         
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.8/ว7847
 ลงวันที่  27 ธันวาคม  2562          
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0816.2/ว 57 ลงวันที่ 8 มกราคม 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 8 หน้า 62 ลําดับที่ 9 
“ทั้งนี้จะเบิกจ่ายได้เมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ”  
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
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ส่งเสริมศักยภาพการจัดการ ศึกษาท้องถิ่นอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อ
จัดทําหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปรับ
ปรุงใหม่

จํานวน 80,000 บาท

1. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  ตั้งไว้  80,000.-บาท เพื่อเป็นค่าใช้
จ่ายในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทําหลักสูตรสถาน
ศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาชั้นพื้นฐานปรับปรุงใหม่
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 มาตรา 72         
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.8/ว7847
 ลงวันที่  27 ธันวาคม  2562          
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 8 หน้า 64 ลําดับที่ 11 
“ทั้งนี้จะเบิกจ่ายได้เมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ”  
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
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ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ท้องถิ่น อบรมสัมมนาการจัด 
ระบบประกันคุณภาพการศึกษา ภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ของ 
อปท. ตามกฎกระทรวง  การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561

จํานวน 154,000 บาท

1. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  ตั้งไว้  154,000.-บาท เพื่อเป็นค่าใช้
จ่ายในโครงการอบรมสัมมนา “การจัดระบบประกันคุณภาพการ
ศึกษาภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ของ อปท. ตามกฎกระทรวง
ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 มาตรา 72         
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561   
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.8/ว7847
 ลงวันที่  27 ธันวาคม 2562          
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0816.2/ว 57 ลงวันที่ 8 มกราคม 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 8 หน้าที่ 61 ลําดับที่ 8 
“ทั้งนี้จะเบิกจ่ายได้เมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ”  
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
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อบรมคุณธรรมจริยธรรม เจริญสติภาวนาให้กับนักเรียน ครู บุคลากร
ทางการศึกษา โรงเรียนในสังกัดองค์การ บริหารส่วนจังหวัดแพร่

จํานวน 530,000 บาท

1. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  ตั้งไว้  530,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเจริญสติ
ภาวนาให้กับนักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้อง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ โดยมี ค่าใช้
จ่ายประกอบด้วยค่าอาหาร อาหารว่างสําหรับผู้เข้ารับ
การอบรม ค่าวิทยากร ค่าสถานที่ ค่าวัสดุฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ที่จําเป็นเกี่ยวข้อง ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 มาตรา 74 (4)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ.2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 (18)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557 
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 เพิ่ม
เติม ครั้งที่ 8  หน้าที่ 69 ลําดับที่ 16
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด)
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 1,099,000 บาท

1. ประเภทค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม  ตั้งไว้  715,000
.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาทรัพย์สินขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดแพร่ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 มาตรา 74 (4)   
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254
 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด)
2. ประเภทค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม  ตั้งไว้  384,000
.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษายานพาหนะและเครื่อง
ยนต์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ เช่น รถยนต์ (ค่าซ่อมกลาง 
ค่าวัสดุและค่าแรงงาน มีอายุการใช้งานครบ 6 ปี) รถ
จักรยานยนต์ เครื่องตัดหญ้า และอื่น ๆ
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 มาตรา 74 (4)   
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย         
ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด)
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ค่าวัสดุ รวม 3,752,100 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 325,000 บาท

1. ประเภทวัสดุสํานักงาน  ตั้งไว้  325,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า
วัสดุสํานักงาน เครื่องเขียน แบบพิมพ์ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้
สํานักงาน เช่น กระดาษ ดินสอ ปากกา ยางลบ ไม้บรรทัด หมึก
โรเนียว กระดาษถ่ายเอกสาร ฯลฯ รวมทั้งหนังสือระเบียบต่าง ๆ
 เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในกิจกรรมของกองการศึกษาฯ และ
โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่  
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 มาตรา 74 (5)   
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559   
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 254
 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 205,000 บาท

1. ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  ตั้งไว้  205,000.-บาท เพื่อจ่าย
เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอด
ไฟฟ้า ฟิวส์ ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า และค่าอะไหล่วิทยุสื่อ
สาร ฯลฯ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในกิจกรรมของกองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม และโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดแพร่
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 มาตรา 74 (5)   
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559   
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 254
 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด)
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 375,000 บาท

1. ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว  ตั้งไว้  375,000.-บาท เพื่อจ่าย
เป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด  ผ้าปูโต๊ะ  ถ้วย
ชาม  ช้อนส้อม  แก้วน้ํา  จานรอง  กระจกเงา ฯลฯ  สําหรับกอง
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และโรงเรียนในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแพร่
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 มาตรา 74 (5)   
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559   
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 254
 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด)

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 280,000 บาท

1. ประเภทวัสดุก่อสร้าง  ตั้งไว้  280,000.-บาทเพื่อจ่ายเป็นค่า
วัสดุก่อสร้าง  เช่น สี  แปรงทาสี  ปูนซีเมนต์ อิฐหรือซีเมนต์บล็อก
กระเบื้อง  สังกะสี เลื่อย สว่าน  เหล็กเส้น  เครื่องวัดขนาดเล็ก
ตลับเมตร ลูกดิ่ง ขวาน สิ่ว สําหรับใช้งานของกองการ
ศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม   และโรงเรียนในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 มาตรา 74 (5)   
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559   
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 254
 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด)
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 215,000 บาท

1. ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  ตั้งไว้  215,000
.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ยานยนต์ และเครื่องยนต์ รถ
ยนต์ รถจักรยานยนต์ ของกองการศึกษาฯและโรงเรียนในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 มาตรา 74 (5)   
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559   
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 254
 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด)

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 737,100 บาท

1. ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  ตั้งไว้  737,100.-บาท เพื่อ
จ่ายเป็นค่าน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สําหรับรถยนต์ รถ
จักรยานยนต์ เครื่องตัดหญ้า และเครื่องยนต์อื่น ที่ใช้ในกิจการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 มาตรา 74 (5)
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559    
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 254
 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด)
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วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 400,000 บาท

1. ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  ตั้งไว้  400,000
.-บาทเพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ ใช้สําหรับ
กิจการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และโรงเรียนใน
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เช่น น้ํายาเคมีภัณฑ์
ต่างๆ กระดาษกรอง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 มาตรา 74 (5)
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 254
 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด)
 

วัสดุการเกษตร จํานวน 650,000 บาท

1. ประเภทวัสดุการเกษตร  ตั้งไว้  650,000.-บาทเพื่อจ่ายเป็นค่า
วัสดุการเกษตร เช่น พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ เครื่องมือ เครื่องใช้และ
อุปกรณ์ต่าง ๆ ใช้สําหรับตกแต่งปรับปรุงสวน ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540  มาตรา 74 (5)   
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559   
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 254
 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด)
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วัสดุกีฬา จํานวน 330,000 บาท

1. ประเภทวัสดุกีฬา  ตั้งไว้  330,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ
กีฬา เช่น ห่วงยาง ลูกฟุตบอล 
ไม้ตีปิงปอง ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540  มาตรา 74 (5)   
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559   
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 254
 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 235,000 บาท

1. ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์  ตั้งไว้  235,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่เช่น แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึก ฯลฯ
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 มาตรา 74 (5)
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559    
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 254
 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด)
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 2,104,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 1,940,000 บาท

1. ประเภทค่ากระแสไฟฟ้า  ตั้งไว้  1,940,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้กับทรัพย์สินของโรงเรียนในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแพร่
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
. 2540 มาตรา 74 (9)
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิ.ย. 2559
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0802.2/ว254  ลงวันที่ 15
 มกราคม  2563 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด)

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล จํานวน 133,000 บาท

1. ประเภทค่าน้ําประปา  ตั้งไว้  133,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า
น้ําประปาที่ใช้ในอาคารและกิจกรรมซึ่งเป็นทรัพย์สินของโรงเรียน
ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
. 2540 มาตรา 74(9)
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิ.ย. 2559
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด)

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 31,000 บาท

1. ประเภทค่าโทรศัพท์ ตั้งไว้  31,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า
บริการโทรศัพท์ สําหรับใช้ในการติดต่อราชการหรือกิจกรรม
ต่าง ๆ ของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
. 2540 มาตรา 74(9)
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิ.ย. 2559
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด)

งบลงทุน รวม 5,474,600 บาท
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ค่าครุภัณฑ์ รวม 5,024,600 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

โครงการจัดหาครุภัณฑ์ประจําห้องเรียนพัฒนาอัจฉริยภาพสู่สากล 
(ห้องคณิตศาสตร์)

จํานวน 235,700 บาท

1. ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน  ตั้งไว้  235,700.-บาท เพื่อจ่าย
เป็นค่าจัดหาครุภัณฑ์สํานักงานโครงการจัดหาครุภัณฑ์ประจําห้อง
เรียนพัฒนาอัจฉริยภาพสู่สากล (ห้องคณิตศาสตร์) โรงเรียนกีฬา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ (พัฒนาประชาอุปถัมภ์) ดังนี้
1. โต๊ะเข้ากลุ่มย่อยห้องเรียนคณิตศาสตร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 1 x 2
 นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า 1.5 มม. พ่นทับด้วย EPOXY หน้า TOP เป็น
รูปสี่เหลี่ยมคางหมู มีมุมทั้ง 4 มุม 60,120,120 และ 60
 องศา จํานวน 30 ตัวๆละ 2,500 บาท
2. เก้าอี้ห้องปฏิบัติการห้องเรียนคณิตศาสตร์ เก้าอี้
ขนาด 36 x 36 x 50 ซม. ขาเหล็กกลมสีดํา มีที่พักเท้า ที่นั่งไม้
จริงหนา 25 มม. ทําสีโอ๊คหรือสีธรรมชาติ จํานวน 30 ตัว ราคาตัว
ละ 690 บาท
3.โต๊ะอเนกประสงค์สําหรับวางอุปกรณ์ควบคุมระบบพร้อม
เก้าอี้ ขนาด 0.60 x 1.20 x 0.75 เมตร จํานวน 1 ชุด ราคาชุดละ 
15,000 บาท 
4. ชั้นวางอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์ ขนาด 1.80 x 0.60 x 0.50เมตร จํานวน 5 ชุด ราคา
ชุดละ 10,000 บาท (ตั้งตามราคาท้องตลาด)
5. ตู้เอนกประสงค์สําหรับใส่ชุดสื่อการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์ 4 ชั้น ขนาด 36 x 14 x 60 นิ้ว จํานวน 5 ชุด ราคา
ชุดละ 15,000 บาท 
- ตั้งตามราคาท้องตลาด 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 มาตรา 74 (6)
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989
 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว254 ลง
วันที่ 15  มกราคม 2563
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
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/ว0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม
ฉบับที่ 8 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ หน้าที่ 91 ลําดับที่ 9
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด)

โครงการจัดหาครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ จํานวน 584,000 บาท

1. ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน  ตั้งไว้  584,000.-บาท เพื่อจ่าย
เป็นค่าจัดหาครุภัณฑ์สํานักงานโครงการจัดหาครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติ
การวิทยาศาสตร์ โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
แพร่ (พัฒนาประชาอุปถัมภ์) ดังนี้
1. โต๊ะสาธิตครู มีอ่างน้ํา จํานวน 1 ตัว ราคาตัวละ 35,000.-บาท 
2. โต๊ะเรียนวิทยาศาสตร์มีลิ้นชัก จํานวน 6 ตัว ราคาตัว
ละ 33,000.-บาท
3. ตู้ใต้ระดับหน้าต่างพร้อมก๊อกน้ําและอ่างน้ํา จํานวน 6 ตู้ ราคา
ตู้ละ 25,000.-บาท
4. ตู้ทึบระดับหน้าต่าง ราคาตู้ละ 15,000.-บาท จํานวน 6 ตู้ 
5. ตู้เก็บสารเคมี จํานวน 6 ตู้ ราคาตู้ละ 18,500.-บาท 
- ตั้งตามราคาท้องตลาด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 มาตรา 74 (6)
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989
 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม
ฉบับที่ 8 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ หน้าที่ 80 ลําดับที่ 19
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด)

โครงการจัดหาครุภัณฑ์ห้องเรียนอัจฉริยะวิทยาศาสตร์ และ
คณิตศาสตร์

จํานวน 240,900 บาท

1. ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน  ตั้งไว้  240,900.-บาท เพื่อจัดหา
ครุภัณฑ์สํานักงาน ประจําห้องเรียนวิทยาศาสตร์และ
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คณิตศาสตร์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่เด่นไชย
วิทยา ดังนี้
1.โต๊ะปฏิบัติการกลาง(ครูผู้สอน) ห้องวิทยาศาสตร์  1
 ชุด ละ  48,000.-บาท
2.โต๊ะปฏิบัติการกลางห้องเรียนวิทยาศาสตร์ IB2 จํานวน 8
  ตัว ตัวละ 1,000.-บาท เป็นเงิน 8,000.-บาท
3.เก้าอี้ห้องปฏิบัติการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ BA1 จํานวน 35
  ตัว ตัวๆละ 2,000.-บาท เป็นเงิน 70,000.-บาท
4.โต๊ะเข้ากลุ่มย่อยห้องเรียนคณิตศาสตร์
ขาขนาดไม่น้อยกว่า 1 x 2 นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า 1.5 มม. พ่นทับ
ด้วย EPOXY หน้า TOP เป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมู จํานวน 30  ตัวๆ
ละ 2,500.- บาท  เป็นเงิน 75,000.-บาท
5. โต๊ะวางเครื่องพิมพ์ ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 0.60 เมตร x 
ยาว 0.80 เมตร สูง 0.75 เมตร  จํานวน 2 ตัว ราคาตัวละ 3,200
.-บาท  เป็นเงิน 6,400.-บาท
6. เก้าอี้ห้องปฏิบัติการห้องเรียนคณิตศาสตร์ เก้าอี้
ขนาด 36x36x50ซม. ขาเหล็กกลมสีดํา มีที่พักเท้า ที่นั่งไม้จริง
หนา 25 มม. ทําสีโอ๊ค หรือสีธรรมชาติ  จํานวน 30  ตัว  ราคาตัว
ละ 690.-บาท  เป็นเงิน 20,700.-บาท
7. เก้าอี้ครูแบบเก้าอี้สํานักงานสามารถปรับระดับความสูงได้ บุ
หนังเทียม มีขาล้อเลื่อน 5 แฉก มีที่ท้าวแขน จํานวน 2
 ตัวๆ ละ2,400.-บาท  เป็นเงิน 4,800.-บาท
8.โต๊ะครูขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 0.60 เมตร x ยาว 1.20
 เมตร สูง 0.75 เมตร  จํานวน 2 ตัว 
ตัวละ 4,000.-บาท  เป็นเงิน 8,000.-บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 มาตรา 72
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ.2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 (18)
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989
 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท. 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท. 0808.2
/ว0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
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- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 8  หน้า 84 ลําดับที่ 20
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด)

ครุภัณฑ์การศึกษา

โครงการจัดหาครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ จํานวน 18,000 บาท

1. ประเภทครุภัณฑ์การศึกษา  ตั้งไว้  18,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าจัดหาครุภัณฑ์การศึกษาโครงการจัดหาครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์ ดังนี้ หุ่นจําลองโครงกระดูกมนุษย์แบบเต็ม
ตัว จํานวน 1 ตัว 
- ตั้งตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 มาตรา 74 (6)
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989
 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว254 ลง
วันที่ 15  มกราคม 2563
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่ม
เติม ครั้งที่ 8  หน้าที่ 80 ลําดับที่ 19
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด)

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

โครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ํา จํานวน 2,500,000 บาท
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1. ประเภทค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  ตั้งไว้  2,500,000
.-บาท เพื่อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต่ํากว่า 6,000 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ํา
กว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ํา จุน้ําได้ไม่น้อยกว่า 6,000
 ลิตร น้ําหนักของรถรวมน้ําหนักบรรทุกไม่ต่ํากว่า 12,000
 กิโลกรัม เป็นราคาพร้อมปั๊มและอุปกรณ์
- ตั้งตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 มาตรา 74(7)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ.2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 (18)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่ม
เติม ครั้งที่ 8  หน้าที่ 122 ลําดับที่ 43
“ทั้งนี้จะเบิกจ่ายได้เมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ” 
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

โครงการจัดหาครุภัณฑ์ประจําห้องเรียนพัฒนาอัจฉริยภาพสู่สากล 
(ห้องคณิตศาสตร์)

จํานวน 22,000 บาท

1. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  ตั้งไว้  22,000.-บาท เพื่อจ่าย
เป็นค่าจัดหาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุโครงการจัดหาครุภัณฑ์ประจํา
ห้องเรียนพัฒนาอัจฉริยภาพสู่สากล (ห้องคณิตศาสตร์) โรงเรียน
กีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ (พัฒนาประชาอุปถัมภ์) ชุด
เครื่องเสียง ลําโพง ไมโครโฟนไร้สาย จํานวน 1 ชุด 
- ตั้งตามราคาท้องตลาด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 มาตรา 74 (6)
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่ม
เติม ครั้งที่ 8  หน้าที่ 75 ลําดับที่ 18
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด)

วันที่พิมพ์ : 1/9/2563  15:07:14 หน้า : 113/319



ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

โครงการจัดหาครุภัณฑ์ประจําห้องเรียนพัฒนาอัจฉริยภาพสู่สากล 
(ห้องคณิตศาสตร์)

จํานวน 291,500 บาท

1. ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่  ตั้งไว้  291,500
.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่โครงการ
จัดหาครุภัณฑ์ประจําห้องเรียนพัฒนาอัจฉริยภาพสู่สากล (ห้อง
คณิตศาสตร์) โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
แพร่ (พัฒนาประชาอุปถัมภ์)ดังนี้
1. จอแอลอีดีทัชสกรีน (LED Touch Screen) ขนาดไม่น้อย
กว่า 65 นิ้ว พร้อมระบบ OPS จํานวน 1 เครื่อง ราคาเครื่อง
ละ 249,000.-บาท 
- ตั้งตามราคาท้องตลาด
2. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA 
ขนาด 4,000 ANSI Lumens จํานวน 1 เครื่อง ราคาเครื่อง
ละ 42,500.-บาท 
- ตั้งตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 มาตรา 74 (6)
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989
 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว254 ลง
วันที่ 15  มกราคม  2563
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่ม
เติม ครั้งที่ 8  หน้าที่ 75 ลําดับที่ 18 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด)

วันที่พิมพ์ : 1/9/2563  15:07:14 หน้า : 114/319



โครงการจัดหาครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ จํานวน 249,000 บาท

1. ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่  ตั้งไว้  249,000
.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ห้อง
ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
แพร่ (พัฒนาประชาอุปถัมภ์) ดังนี้
1. จอแอลอีดีทัชสกรีน (LED Touch Screen) ขนาดไม่น้อย
กว่า 65 นิ้ว พร้อมระบบ OPS จํานวน 1 เครื่อง 
- ตั้งตามราคาท้องตลาด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 มาตรา 74 (6)
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989
 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว254 ลง
วันที่ 15  มกราคม  2563
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่ม
เติม ครั้งที่ 8  หน้าที่ 80 ลําดับที่ 19
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด)

วันที่พิมพ์ : 1/9/2563  15:07:14 หน้า : 115/319



โครงการจัดหาครุภัณฑ์ห้องเรียนอัจฉริยะวิทยาศาสตร์ และ
คณิตศาสตร์

จํานวน 538,000 บาท

1. ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่  ตั้งไว้  538,000
.-บาท เพื่อจัดหาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ตามโครงการจัดหา
ครุภัณฑ์ประจําห้องเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โรงเรียน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่เด่นไชยวิทยา ดังนี้
1. จอแอลอีดีทัชสกรีน (LED Touch Screen) 
ขนาดไม่น้อยกว่า 65 นิ้ว พร้อมระบบ OPS   
จํานวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 249,000.-บาท  
(ตั้งตามราคาท้องตลาด)
2.เครื่องฉายภาพ 3 มิติ(Visualizer) 
จํานวน  2 เครื่องๆละ 20,000.-บาท 
(ตั้งตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 มาตรา 72
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989
 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท. 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว254 ลง
วันที่ 15  มกราคม  2563
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท. 0808.2
/ว0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 8 หน้าที่ 84 ลําดับที่ 20
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด)

วันที่พิมพ์ : 1/9/2563  15:07:14 หน้า : 116/319



ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

โครงการจัดหาครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ จํานวน 45,000 บาท

1. ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  ตั้งไว้  45,000
.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์โครงการจัดหา
ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ดังนี้
กล้องจุลทรรศน์ชนิดตาเดียว จํานวน 3 กล้อง 
- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 มาตรา 74 (6)
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989
 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว254 ลง
วันที่ 15  มกราคม  2563
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่ม
เติม ครั้งที่ 8  หน้าที่80 ลําดับที่ 19
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด)
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ครุภัณฑ์กีฬา

โครงการจัดหาครุภัณฑ์สนามแบดมินตันโรงเรียนกีฬาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดแพร่ (พัฒนาประชาอุปถัมภ์)

จํานวน 271,000 บาท

1. ประเภทครุภัณฑ์กีฬา  ตั้งไว้  271,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า
จัดหาครุภัณฑ์กีฬาโครงการจัดหาครุภัณฑ์สนามแบดมินตัน
โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ (พัฒนาประชา
อุปถัมภ์) ดังนี้
1. พื้นสนามยางสําหรับสนามแบดมินตันชนิด 4 ผืน/สนาม ขนาด
ยาว 1,500 ซม. * กว้าง 180 ซม. * หนา 0.45 ซม. ต่อ 1
 ผืน เชื่อมติดด้วยความร้อน
2. เสาและตาข่าย จํานวน 2 ชุด 
- ตั้งตามราคาท้องตลาด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 มาตรา 74 (6)
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ 
มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว254 ลง
วันที่ 15  มกราคม  2563
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม
ฉบับที่ 8 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ หน้าที่ 122 ลําดับที่ 44
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด)
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

โครงการจัดหาครุภัณฑ์ประจําห้องเรียนพัฒนาอัจฉริยภาพสู่สากล 
(ห้องคณิตศาสตร์)

จํานวน 29,500 บาท

1. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ตั้งไว้ 29,500.-บาท เพื่อจ่าย
เป็นค่าจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โครงการจัดหาครุภัณฑ์ประจํา
ห้องเรียนพัฒนาอัจฉริยภาพสู่สากล (ห้องคณิตศาสตร์) โรงเรียน
กีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ (พัฒนาประชาอุปถัมภ์) ดังนี้
1. เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คสําหรับงานประมวลผล จํานวน 1
 เครื่อง ราคาเครื่องละ 22,000 บาท 
2. เครื่องพิมพ์ Mutifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) จํานวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 7,500
 บาท
- ตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 มาตรา 74 (6)
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989
 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว254 ลง
วันที่ 15  มกราคม  2563
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่ม
เติม  ครั้งที่ 8 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ หน้าที่ 75 ลําดับ
ที่ 18
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด)
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 450,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงอาคารเรียนโรงเรียน อบจ.แพร่ เด่นไชยวิทยา จํานวน 150,000 บาท

1. ประเภทค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ตั้ง
ไว้  150,000.-บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอาคาร
เรียน/อาคารประกอบ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัด
แพร่ เด่นไชยวิทยา ตามแบบแปลนและประมาณการขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแพร่
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 มาตรา 72
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ.2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 (11) (18)
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
- เป็นไปตามหนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่
สุด ที่  มท 0810.8/ว 56 ลงวันที่ 7 มกราคม 2563  
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0816.2/ว3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว2786 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565 (ฉบับทบ
ทวน พ.ศ.2562) องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ หน้าที่ 590
 ลําดับที่ 34
"ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ" 
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
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ปรับปรุงอาคารเรียนและอาคาร ประกอบโรงเรียนกีฬา องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแพร่ (พัฒนาประชาอุปถัมภ์)

จํานวน 150,000 บาท

1. ประเภทค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ตั้ง
ไว้  150,000.-บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอาคาร
เรียน/อาคารประกอบ โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
แพร่ (พัฒนาประชาอุปถัมภ์) ตามแบบแปลนและประมาณการ
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 มาตรา 72
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ.2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 (11) (18)
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
- เป็นไปตามหนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่
สุด ที่  มท 0810.8/ว 56 ลงวันที่ 7 มกราคม 2563  
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0816.2/ว3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว2786 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565 (ฉบับทบ
ทวน พ.ศ.2562) องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ หน้าที่ 590
 ลําดับที่ 32
"ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ" 
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
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ปรับปรุงอาคารเรียนและอาคารประกอบ โรงเรียน อบจ.แพร่ บ้านไผ่
ย้อย

จํานวน 150,000 บาท

1. ประเภทค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ตั้ง
ไว้  150,000.-บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอาคาร
เรียน/อาคารประกอบ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัด
แพร่ บ้านไผ่ย้อย ตามแบบแปลนและประมาณการขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแพร่
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 มาตรา 72
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ.2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 (11) (18)
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
- เป็นไปตามหนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่
สุด ที่  มท 0810.8/ว 56 ลงวันที่ 7 มกราคม 2563  
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0816.2/ว3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว2786 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565 (ฉบับทบ
ทวน พ.ศ.2562) องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ หน้าที่ 590
 ลําดับที่ 36
"ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ" 
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 13,898,710 บาท
งบดําเนินงาน รวม 7,898,710 บาท

ค่าใช้สอย รวม 6,035,050 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา ส่งเสริมการจัด
กระบวนการ เรียนการสอนการบริหารตามหลัก ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่ศูนย์ การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจ
พอเพียงโรงเรียน อบจ.แพร่ เด่นไชยวิทยา

จํานวน 100,000 บาท

1. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  ตั้งไว้  100,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการส่งเสริมการจัดกระบวนการ
เรียนการสอนการบริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอ
เพียง "สถานศึกษาพอเพียง" สู่ "ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง" เช่น ค่าอาหาร ค่าวัสดุ 
ค่าป้ายไวนิล ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 มาตรา 74
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ.2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 (8) 
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
 ที่ มท 0816.2/ว3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 
- เป็นไปตามหนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่
สุด ที่  มท 0810.8/ว 56 ลงวันที่ 7 มกราคม 2563  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -พ.ศ.2565) (ฉบับทบ
ทวน พ.ศ. 2562) หน้าที่ 508 ลําดับที่ 68
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด)
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษาศักยภาพ จัดการ
ศึกษาของตั้งแต่อนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานค่าจัด การเรียน
การสอน (รายหัว) และรายหัวส่วนเพิ่ม (Top up) โรงเรียนองค์การ
บริหารส่วน จังหวัดแพร่ บ้านไผ่ย้อย

จํานวน 607,200 บาท

1. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  ตั้งไว้  607,200.-บาท เพื่อเป็นค่าใช้
จ่ายในการดําเนินโครงการ ดังนี้
1.11 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการพัฒนา
ประชาธิปไตยในโรงเรียน 10,000.-บาท เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ป้าย
ไวนิล ฯลฯ
1.2 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา 45,000.-บาท  เช่น ค่าจัดจ้างถ่าย
เอกสารและจัดทํารูปเล่มรายงานประเมินตนเอง รายงานการ
ประเมินจากต้นสังกัด แฟ้มสะสมผลงาน ฯลฯ
1.3 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการบอกรับ
วารสารสิ่งพิมพ์ 10,000.-บาท เช่น หนังสือ วารสาร สิ่ง
พิมพ์  ฯลฯ 
1.4 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการค่าจัดทําวารสารเผย
แพร่ประชาสัมพันธ์ 20,000.-บาท เช่น วารสารประชา
สัมพันธ์ ป้ายไวนิล บอร์ดประชาสัมพันธ์ วัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ
1.5 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการประเพณี
สําคัญ 9,200.-บาท เช่นค่าวัสดุอุปกรณ์ ป้ายไวนิล ฯลฯ
1.6 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการสัปดาห์วัน
สําคัญ 30,000.-บาท เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ป้ายไวนิล ฯลฯ
1.7 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการกีฬาสีภายใน
โรงเรียน 40,000.-บาท เช่น วัสดุอุปกรณ์ วัสดุและอุปกรณ์
กีฬา ค่าเหรียญรางวัล ป้ายไวนิล ฯลฯ 
1.8 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการส่งเสริม
สุขภาพในโรงเรียน 10,000.-บาท เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ป้ายไว
นิล ฯลฯ
1.9 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการฝึกทักษะเข้า
ร่วมแข่งขันแข่งขันมหกรรมการศึกษาท้องถิ่น 45,000
.-บาท เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ป้ายไวนิล ฯลฯ
1.10 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการจัด
นิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการ 45,000.-บาท เช่น ค่าวัสดุ

วันที่พิมพ์ : 1/9/2563  15:07:14 หน้า : 124/319



อุปกรณ์ ป้ายไวนิล ฯลฯ
1.11 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการสวนพฤกษ
ศาสตร์โรงเรียน 35,000.-บาท เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ พันธุ์ไม้
ต่างๆ ฯลฯ
1.12 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการวัดผล
ประเมินผล 35,000.-บาท เช่น วัสดุอุปกรณ์  แบบ ปพ.๐๑ 
กระดาษคําตอบกระดาษถ่ายเอกสาร  กระดาษโรเนียว หมึก
โรเนียว หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ฯลฯ
1.13 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการหนูน้อย
ศิลปะสร้างสรรค์ 8,000.-บาท เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ป้ายไวนิล ค่า
วิทยากร ฯลฯ
1.14 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการผลิตสื่อเพื่อ
การเรียนรู้ของนักเรียนปฐมวัย 10,000.-บาท เช่น ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ป้ายไวนิล ฯลฯ
1.15 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการพัฒนา
ความสามารถด้านการเรียนรู้ศิลปะ 30,000.-บาท เช่น ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ป้ายไวนิล ฯลฯ
1.16 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการพัฒนา
ความสามารถด้านกีฬา 30,000.-บาท เช่น วัสดุ อุปกรณ์กีฬาฯลฯ
1.17 โครงการพัฒนา 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ระดับมัธยม
ศึกษา 95,000.-บาท เช่น กระดาษ สื่อการเรียนการสอน วัสดุ
อุปกรณ์ ฯลฯ
1.18 โครงการพัฒนา 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ระดับประถม
ศึกษา 90,000.-บาท เช่น กระดาษ สื่อการเรียนการสอน วัสดุ
อุปกรณ์ ฯลฯ
1.19 โครงการพัฒนาทักษะทางคอมพิวเตอร์ระดับมัธยม 10,000
.-บาท เช่น กระดาษ สื่อการเ
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รียนการสอน วัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
. 2540 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 4 พ.ศ.2552 มาตรา 72
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ.2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 (11) 
-  เป็นไปตามหนังสือหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 8008.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8
/ว56 ลงวันที่ 7 มกราคม 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 8 เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 5 หน้า 109-111 ลําดับที่ 2  
"ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ"
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษาส่งเสริมศักยภาพ 
การจัดการศึกษาของท้องถิ่น ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการ 
ศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการ พัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) 
โรงเรียนที่สมัครเข้าร่วม โรงเรียนองค์การบริหารส่วน จังหวัดแพร่
เด่นไชยวิทยา

จํานวน 500,000 บาท

1. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  ตั้งไว้  500,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
ในการพัฒนาท้อง
ถิ่น (
School Based Management for Local Development:SBM
LD) การจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ ตามอัธยาศัย และคณะ
กรรมการสถานศึกษาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่เด่น
ไชยวิทยา
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 มาตรา 72
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ.2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 (11) 
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
- เป็นไปตามหนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่
สุด ที่  มท 0810.8/ว 56 ลงวันที่ 7 มกราคม 2563  
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0816.2/ว3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -พ.ศ.2565) (ฉบับทบ
ทวน พ.ศ. 2562)  หน้าที่ 453 ลําดับที่ 32 
"ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากงบประมาณ" 
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษาส่งเสริมศักยภาพ 
การจัดการศึกษาของท้องถิ่น พัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้ 
โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนา ท้องถิ่น (SBMLD) สมัครเข้าร่วม 
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัด แพร่บ้านไผ่ย้อย

จํานวน 500,000 บาท

1. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  ตั้งไว้  500,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
ในการพัฒนาท้อง
ถิ่น (
School Based Management for Local Development:SBM
LD) การจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ ตามอัธยาศัย และคณะ
กรรมการสถานศึกษาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
บ้านไผ่ย้อย
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 มาตรา 72
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ.2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 (11) 
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- เป็นไปตามหนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่
สุด ที่  มท 0810.8/ว 56 ลงวันที่ 7 มกราคม 2563  
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0816.2/ว3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -พ.ศ.2565)  (ฉบับ
ทบทวน พ.ศ. 2562) หน้าที่ 486 ลําดับที่ 53
"ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากงบประมาณ" 
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานสึกษาส่งเสริมศักยภาพ 
การจัดการศึกษาของท้องถิ่นปรับปรุง หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียน 
อบจ. แพร่ บ้านไผ่ย้อย

จํานวน 20,000 บาท

1. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  ตั้งไว้  20,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า
ใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาส่งเสริม
ศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่นปรับปรุงหลักสูตรสถาน
ศึกษา โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อยในการ
ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา เช่น ค่าถ่ายเอกสารและ
เข้าเล่มหลักสูตรและเอกสารประกอบหลักสูตร ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 มาตรา 72
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ.2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 (11) (18) 
-  เป็นไปตามหนังสือหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท
 0810.8/ว56 ลงวันที่ 7 มกราคม 2563 
-  เป็นไปตามหนังสือหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -พ.ศ.2565) (ฉบับทบ
ทวน พ.ศ. 2562) หน้าที5่16 ลําดับที่ 79 
"ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ"
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาส่งเสริมศักยภาพ
การ จัดการศึกษาของท้องถิ่นค่าเชื่อมต่อ อินเตอร์เน็ตโรงเรียน อบจ
.แพร่  บ้านไผ่ย้อย

จํานวน 96,000 บาท

1. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ   ตั้งไว้  96,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า
ใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าใช้
จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน เช่น ค่าเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ตความ
เร็วสูง 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 มาตรา 72
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ.2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 (11) (18)
-  เป็นไปตามหนังสือหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท
 0810.8/ว56 ลงวันที่ 7 มกราคม 2563 
-  เป็นไปตามหนังสือหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -พ.ศ.2564) ฉบับทบ
ทวน พ.ศ. 2562 หน้าที่ 517 ลําดับที่ 80  
ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ" 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด จํานวน 86,400
.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 9,600.-บาท)
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาส่งเสริมศักยภาพ
การ จัดการศึกษาของท้องถิ่นพัฒนา ห้องสมุดโรงเรียน อบจ.แพร่  
บ้านไผ่ย้อย

จํานวน 100,000 บาท

1. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  ตั้งไว้  100,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนตามโครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เช่น หนังสืออ่านเพิ่ม
เติมในห้องสมุด ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 มาตรา 72
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ.2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 (11) 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0816.2/ว3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -พ.ศ.2565) (ฉบับ
ทบทวน พ.ศ. 2562) หน้าที5่17 ลําดับที่ 81 
"ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ"
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

วันที่พิมพ์ : 1/9/2563  15:07:14 หน้า : 131/319



โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาส่งเสริมศักยภาพ
การ จัดการศึกษาท้องถิ่น ส่งเสริมการจัด กระบวนการเรียนการสอน
การบริหาร ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่ศูนย์การเรียนรู้
ตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียน อบจ.แพร่ บ้านไผ่
ย้อย

จํานวน 100,000 บาท

1. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  ตั้งไว้ 100,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า
ใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียน
การสอนการบริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง "สถาน
ศึกษาพอเพียง" สู่ "ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง" เช่น ค่าอาหาร ค่าวัสดุ   ค่าป้ายไวนิล ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 มาตรา 72
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ.2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 (11) (18) 
-  เป็นไปตามหนังสือหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
 ที่ มท 0816.2/ว3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -พ.ศ.2565)  (ฉบับ
ทบทวน พ.ศ. 2562) หน้าที่ 504 ลําดับที่ 64 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด)
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาส่งเสริมศักยภาพ
การ จัดการศึกษาท้องถิ่นค่าใช้จ่ายในการ จัดกิจกรรมศูนย์การเรียน
รู้ด้านการ ท่องเที่ยวในสถานศึกษาสังกัดองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น
โรงเรียน อบจ.แพร่  เด่นไชยวิทยา

จํานวน 50,000 บาท

1. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  ตั้งไว้  50,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า
ใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่นกิจกรรม
ของศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวในสถานศึกษา สังกัด อปท
. เช่น วัสดุอุปกรณ์ สื่อการเรียนรู้ ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 มาตรา 72
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ.2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 (11) (18)
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0816.2/ว3274
 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
- เป็นไปตามหนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่
สุด ที่  มท 0810.8/ว 56 ลงวันที่ 7 มกราคม 2563  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -พ.ศ.2565) (ฉบับทบ
ทวน พ.ศ.2562)องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ หน้าที่ 507
 ลําดับที่ 67 
"ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ"
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาส่งเสริมศักยภาพ
การจัดการ ศึกษาของท้องถิ่น ค่าเชื่อมต่อและค่าใช้ บริการอินเตอร์
เน็ตความเร็วสูงภายใน โรงเรียน อบจ.แพร่ เด่นไชยวิทยา

จํานวน 47,000 บาท

1. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ตั้งไว้  47,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า
ใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าใช้
จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน เช่น ค่าเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ตความ
เร็วสูง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 มาตรา 72
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ.2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 (18)
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -พ.ศ.2565) (ฉบับทบ
ทวน พ.ศ. 2562) หน้าที่ 525 ลําดับที่ 92
"ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ"
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 9,600.-บาท ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด จํานวน 37,400.-บาท)
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาส่งเสริมศักยภาพ
การจัดการ ศึกษาของท้องถิ่น จัดทําแผนการศึกษา ดีเด่นโรงเรียน 
อบจ.แพร่ เด่นไชยวิทยา

จํานวน 50,000 บาท

1. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  ตั้งไว้  50,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า
ใช้จ่ายในการประกวดสถานศึกษาจัดทําแผนการศึกษาดีเด่น
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
 มาตรา 72
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ.2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 (11) (18)
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0816.2/ว3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
 - เป็นไปตามหนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่
สุด ที่  มท 0810.8/ว 56 ลงวันที่ 7 มกราคม 2563  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 -พ.ศ.2565)  (ฉบับ
ทบทวน พ.ศ. 2562) หน้าที่ 528 ลําดับที่ 96 
"ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ"
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาส่งเสริมศักยภาพ
การจัดการ ศึกษาของท้องถิ่น พัฒนาการจัดการ ศึกษาโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานในการ พัฒนาท้องถิ่น โรงเรียน SBMLD ดีเด่น 
โรงเรียน อบจ.แพร่ เด่นไชยวิทยา

จํานวน 250,000 บาท

1. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  ตั้งไว้  250,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการประกวดพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) ดีเด่น
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 มาตรา 72
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ.2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 (11) (18)
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0816.2/ว3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
- เป็นไปตามหนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่
สุด ที่  มท 0810.8/ว 56 ลงวันที่ 7 มกราคม 2563  
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -พ.ศ.2565)  (ฉบับ
ทบทวน พ.ศ. 2562) หน้าที่ 527 ลําดับที่ 95 
"ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ"
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วน
จังหวัด จํานวน 200,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป จํานวน 50,000.-บาท)
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาส่งเสริมศักยภาพ
การจัดการ ศึกษาของท้องถิ่น พัฒนาแหล่งเรียนรู้ ของโรงเรียน อบจ
.แพร่ เด่นไชยวิทยา

จํานวน 50,000 บาท

1. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  ตั้งไว้  50,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า
ใช้จ่ายในการดําเนินการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ตามโครงการสนับ
สนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เช่น ป้ายไวนิลแหล่งเรียน
รู้ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 มาตรา 72
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ.2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 (11) (18)
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2542 
- เป็นไปตามหนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่
สุด ที่  มท 0810.8/ว 56 ลงวันที่ 7 มกราคม 2563  
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
 ที่ มท 0816.2/ว3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -พ.ศ.2565)  (ฉบับ
ทบทวน พ.ศ. 2562) หน้าที่ 527 ลําดับที่ 94 
"ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ"
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาส่งเสริมศักยภาพ
การจัดการ ศึกษาของท้องถิ่น รณรงค์ป้องกัน ยาเสพติดในสถาน
ศึกษา โรงเรียน  อบจ.แพร่ บ้านไผ่ย้อย

จํานวน 15,000 บาท

1. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  ตั้งไว้  15,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า
ใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาส่งเสริม
ศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่นรณรงค์ป้องกันยาเสพติดใน
สถานศึกษา เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการอบรม ค่าป้ายไวนิล ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 มาตรา 72
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ.2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 (11) (18)
-  เป็นไปตามหนังสือหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
 ที่ มท 0816.2/ว3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -พ.ศ.2565) (ฉบับทบ
ทวน พ.ศ. 2562) หน้าที่ 520 ลําดับที่ 86 
"ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ"
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

วันที่พิมพ์ : 1/9/2563  15:07:14 หน้า : 138/319



โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาส่งเสริมศักยภาพ
การจัดการ ศึกษาของท้องถิ่น รณรงค์ป้องกัน ยาเสพติดในสถาน
ศึกษาดีเด่น โรงเรียน  อบจ.แพร่ บ้านไผ่ย้อย

จํานวน 100,000 บาท

1. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  ตั้งไว้  100,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาส่ง
เสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่นรณรงค์ป้องกันยาเสพ
ติดในสถานศึกษาดีเด่น เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ในการอบรม ค่าป้ายไวนิล ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 มาตรา 72
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ.2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 (11) (18)
-  เป็นไปตามหนังสือหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -พ.ศ.2565) (ฉบับทบ
ทวน พ.ศ. 2562) หน้าที่ 520 ลําดับที่ 87 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด)

วันที่พิมพ์ : 1/9/2563  15:07:14 หน้า : 139/319



โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาส่งเสริมศักยภาพ
การจัดการ ศึกษาของท้องถิ่น รณรงค์ป้องกันยา เสพติดในสถาน
ศึกษาดีเด่น โรงเรียน อบจ.แพร่ เด่นไชยวิทยา

จํานวน 100,000 บาท

1. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  ตั้งไว้  100,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาส่ง
เสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่นรณรงค์ป้องกันยาเสพ
ติดในสถานศึกษาดีเด่น เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ในการอบรม ค่าป้ายไวนิล ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 มาตรา 72
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ.2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 (11) (18) 
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
 ที่ มท 0816.2/ว3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 หนังสือซัก
ซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่ว
ไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2562
- เป็นไปตามหนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่
สุด ที่  มท 0810.8/ว 56 ลงวันที่ 7 มกราคม 2563  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -พ.ศ.2565)  (ฉบับ
ทบทวน พ.ศ. 2562) หน้าที่ 529 ลําดับที่ 98 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด)

วันที่พิมพ์ : 1/9/2563  15:07:14 หน้า : 140/319



โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาส่งเสริมศักยภาพ
การจัดการ ศึกษาของท้องถิ่น รณรงค์ป้องกันยา เสพติดในสถาน
ศึกษาโรงเรียน   อบจ.แพร่ เด่นไชยวิทยา

จํานวน 15,000 บาท

1. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  ตั้งไว้  15,000.-บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่า
ใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาส่งเสริม
ศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่นรณรงค์ป้องกันยาเสพติดใน
สถานศึกษา เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าวัสดุอุปกรณ์ใน
การอบรม ค่าป้ายไวนิล ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 มาตรา 72
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ.2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 (11) (18)
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
 ที่ มท 0816.2/ว3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
 - เป็นไปตามหนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่
สุด ที่  มท 0810.8/ว 56 ลงวันที่ 7 มกราคม 2563  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 -พ.ศ.2565)  (ฉบับ
ทบทวน พ.ศ. 2562)  หน้าที่ 529 ลําดับที่ 97 
"ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ"
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

วันที่พิมพ์ : 1/9/2563  15:07:14 หน้า : 141/319



โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาส่งเสริมศักยภาพ
การจัดการ ศึกษาของท้องถิ่น ส่งเสริมรักการอ่าน ในโรงเรียน อบจ
.แพร่ บ้านไผ่ย้อย

จํานวน 50,000 บาท

1. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  ตั้งไว้  50,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า
ใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่นส่งเสริม
กิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา อปท. เช่น หนังสืออ่านเพิ่ม
เติม วัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 มาตรา 72
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ.2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 (11) (18)
-  เป็นไปตามหนังสือหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
 ที่ มท 0816.2/ว3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -พ.ศ.2565) (ฉบับทบ
ทวน พ.ศ. 2562) หน้าที่ 521 ลําดับที่ 88 
"ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ"
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

วันที่พิมพ์ : 1/9/2563  15:07:14 หน้า : 142/319



โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาส่งเสริมศักยภาพ
การจัดการ ศึกษาของท้องถิ่นปรับปรุงหลักสูตร สถานศึกษาโรงเรียน 
อบจ.แพร่  เด่นไชยวิทยา

จํานวน 20,000 บาท

1. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  ตั้งไว้  20,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า
ใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาส่งเสริม
ศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่นปรับปรุงหลักสูตรสถาน
ศึกษา โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่เด่นไชยวิทยาใน
การดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา เช่น ค่าถ่ายเอกสาร
และเข้าเล่มหลักสูตรและเอกสารประกอบหลักสูตร ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 มาตรา 72
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ.2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 (11) (18)
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0816.2/ว3274 ลงวันที่ 19
 มิถุนายน 2561 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -พ.ศ.2565) (ฉบับทบ
ทวน พ.ศ. 2562) หน้าที่ 523 ลําดับที่ 91 
"ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ"
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

วันที่พิมพ์ : 1/9/2563  15:07:14 หน้า : 143/319



โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาส่งเสริมศักยภาพ
การจัดการ ศึกษาของท้องถิ่นพัฒนาการจัดการศึกษา โดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนา ท้องถิ่น SBMLD ดีเด่น โรงเรียน อบจ
. แพร่ บ้านไผ่ย้อย

จํานวน 250,000 บาท

1. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  ตั้งไว้  250,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการประกวดพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) ดีเด่น
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 มาตรา 72
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ.2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 (11) (18) 
-  เป็นไปตามหนังสือหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0816.2/ว3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -พ.ศ.2565)  (ฉบับ
ทบทวน พ.ศ. 2562) หน้าที่ 519 ลําดับที่ 84 
"ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ"
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วน
จังหวัด จํานวน 200,400.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป จํานวน 49,600.-บาท)

วันที่พิมพ์ : 1/9/2563  15:07:14 หน้า : 144/319



โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาส่งเสริมศักยภาพ
การจัดการ ศึกษาของท้องถิ่นพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากร 
โรงเรียน อบจ.แพร่ บ้านไผ่ย้อย

จํานวน 51,000 บาท

1. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  ตั้งไว้  51,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า
ใช้จ่ายในการดําเนินการพัฒนาครู เช่น ค่าเดินทางไป
ราชการ สัมมนา อบรม ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 มาตรา 72
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ.2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 (11) (18)
-  เป็นไปตามหนังสือหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0816.2/ว3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -พ.ศ.2565) (ฉบับ
ทบทวน พ.ศ. 2562)  หน้าที5่18 ลําดับที่ 83 
"ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ"
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

วันที่พิมพ์ : 1/9/2563  15:07:14 หน้า : 145/319



โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาส่งเสริมศักยภาพ
การจัดการ ศึกษาของท้องถิ่นพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ในโรงเรียน 
โรงเรียน อบจ.แพร่ บ้าน ไผ่ย้อย

จํานวน 50,000 บาท

1. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  ตั้งไว้  50,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า
ใช้จ่ายในการดําเนินการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ตามโครงการสนับ
สนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เช่น ป้ายไวนิลแหล่งเรียน
รู้ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 มาตรา 72
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ.2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 (11) (18)
-  เป็นไปตามหนังสือหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
 ที่ มท 0816.2/ว3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -พ.ศ.2565) (ฉบับทบ
ทวน พ.ศ. 2562) หน้าที่ 518 ลําดับที่ 82 
"ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ"
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

วันที่พิมพ์ : 1/9/2563  15:07:14 หน้า : 146/319



โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาส่งเสริมศักยภาพ
การจัดการ ศึกษาของท้องถิ่นส่งเสริมสถานศึกษา จัดทําแผนการ
ศึกษาดีเด่นโรงเรียน  อบจ.แพร่ บ้านไผ่ย้อย

จํานวน 50,000 บาท

1. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ   ตั้งไว้  50,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า
ใช้จ่ายในการประกวดสถานศึกษาจัดทําแผนการศึกษาดีเด่น
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 มาตรา 72
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ.2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 (11) (18)
-  เป็นไปตามหนังสือหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0816.2/ว3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -พ.ศ.2565) (ฉบับทบ
ทวน พ.ศ. 2562) หน้าที่ 528 ลําดับที่ 96 
"ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ"
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

วันที่พิมพ์ : 1/9/2563  15:07:14 หน้า : 147/319



โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาส่งเสริมศักยภาพ
การจัดการ ศึกษาท้องถิ่นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมศูนย์ การเรียนรู้ด้าน
การท่องเที่ยวใน สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น
โรงเรียน อบจ.แพร่ บ้านไผ่ย้อย

จํานวน 50,000 บาท

1. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ   ตั้งไว้  50,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า
ใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษาส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น
กิจกรรมของศูนย์เรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวในสถานศึกษา
สังกัด อปท. เช่น วัสดุอุปกรณ์   สื่อการเรียนรู้ ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 มาตรา 72
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ.2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 (11) (18)
-  เป็นไปตามหนังสือหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-พ.ศ.2564) (ฉบับ
ทบทวน พ.ศ. 2562) หน้าที่ 503 ลําดับที่ 63 
"ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ"
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

วันที่พิมพ์ : 1/9/2563  15:07:14 หน้า : 148/319



โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ค่าเครื่องแบบนักเรียน
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย

จํานวน 75,960 บาท

1. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  ตั้งไว้  75,960.-บาท เพื่อจ่ายตาม
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา โรงเรียน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ บ้านไผ่ย้อย เงินอุดหนุนสําหรับ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ค่าเครื่องแบบนักเรียน 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
. 2540 มาตรา 72
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ.2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 (11) (18)
-  เป็นไปตามหนังสือหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8
/ว56 ลงวันที่ 7 มกราคม 2563
"ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ"
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

วันที่พิมพ์ : 1/9/2563  15:07:14 หน้า : 149/319



โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ค่าปัจจัยพื้นฐาน นักเรียนยากจน
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย

จํานวน 105,200 บาท

1. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  ตั้งไว้  105,200.-บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาสนับ
สนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน ค่าปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน โรงเรียน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย สําหรับนักเรียนชั้น ป
.1-ป.6 คนละ 500 นักเรียนชั้น ม.1-ม.3 คนละ 1,500 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
. 2540 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 4 พ.ศ.2552 มาตรา 72
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ.2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 (11) (18) 
-  เป็นไปตามหนังสือหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
- เป็นไปตามหนังสือหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท
 0810.8/ว56 ลงวันที่ 7 มกราคม 2563  
"ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ"
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

วันที่พิมพ์ : 1/9/2563  15:07:14 หน้า : 150/319



โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ค่าหนังสือเรียน โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย

จํานวน 144,191 บาท

1. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  ตั้งไว้  144,191.-บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่าย โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย เงินอุด
หนุนสําหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ค่าหนังสือเรียน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
. 2540 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 4 พ.ศ.2552 มาตรา 72
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ.2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 (11) (18)
-  เป็นไปตามหนังสือหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
- เป็นไปตามหนังสือหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท
 0810.8/ว56 ลงวันที่ 7 มกราคม 2563 และหนังสือ ด่วนที่
สุด ที่ ศธ 04006/456  ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 
"ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ"
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

วันที่พิมพ์ : 1/9/2563  15:07:14 หน้า : 151/319



โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ค่าอุปกรณ์การเรียน
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ บ้านไผ่ย้อย

จํานวน 74,430 บาท

1. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ   ตั้งไว้  74,430.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า
ใช้จ่าย โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย เงินอุด
หนุนสําหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ค่าอุปกรณ์การเรียน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
. 2540 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 4 พ.ศ.2552 มาตรา 72
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ.2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 (11) (18)
-  เป็นไปตามหนังสือหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8
/ว56 ลงวันที่ 7 มกราคม 2563
"ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ"
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

วันที่พิมพ์ : 1/9/2563  15:07:14 หน้า : 152/319



โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาสนับสนุนค่าใช้
จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้น
ฐานค่าเครื่องแบบนักเรียน โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
เด่นไชยวิทยา

จํานวน 118,800 บาท

1. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ตั้งไว้  118,800.-บาท เพื่อจ่ายตาม
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา โรงเรียน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่เด่นไชยวิทยาเงินอุดหนุนสําหรับ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ค่าเครื่องแบบนักเรียน
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
. 2540 มาตรา 72
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2542
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ.2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 (11) 
-เป็นไปหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว56
 ลงวันที่ 7 มกราคม 2563
"ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ"
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

วันที่พิมพ์ : 1/9/2563  15:07:14 หน้า : 153/319



โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาสนับสนุนค่าใช้
จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้น
ฐานค่าปัจจัยพื้นฐาน นักเรียนยากจน โรงเรียนองค์การบริหารส่วน
จังหวัดแพร่เด่นไชยวิทยา

จํานวน 183,200 บาท

1. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ตั้งไว้  183,200.-บาท เพื่อจ่ายตาม
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาสนับสนุนค่าใช้
จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้น
ฐานปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนสําหรับนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 คน
ละ 500 นักเรียนชั้น ม.1-ม.3 คนละ 1,500 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
. 2540 มาตรา 72
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ.2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 (11) 
-  เป็นไปตามหนังสือหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8
/ว56 ลงวันที่ 7 มกราคม 2563
"ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ"
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 174,800.-บาท ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุนอํานาจหน้าที่ จํานวน 8,400.-บาท)

วันที่พิมพ์ : 1/9/2563  15:07:14 หน้า : 154/319



โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาสนับสนุนค่าใช้
จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้น
ฐานค่าหนังสือเรียนโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่เด่นไชย
วิทยา

จํานวน 236,609 บาท

1. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ตั้งไว้  236,609.-บาท เพื่อจ่ายตาม
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา โรงเรียน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่เด่นไชยวิทยาเงินอุดหนุนสําหรับ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ค่าหนังสือเรียน
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
. 2540 มาตรา 72
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ.2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 (11) 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8
/ว56 ลงวันที่ 7 มกราคม 2563และหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ศธ
 04006/456  ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 
"ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ"
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

วันที่พิมพ์ : 1/9/2563  15:07:14 หน้า : 155/319



โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาสนับสนุนค่าใช้
จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้น
ฐานค่าอุปกรณ์การเรียนโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่เด่น
ไชยวิทยา

จํานวน 120,060 บาท

1. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ตั้งไว้  120,060.-บาท เพื่อจ่ายตาม
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา โรงเรียน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่เด่นไชยวิทยาเงินอุดหนุนสําหรับ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ค่าอุปกรณ์การเรียน
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
. 2540 มาตรา 72
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ.2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 (11) 
-เป็นไปหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว56
 ลงวันที่ 7 มกราคม 2563
"ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ"
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

วันที่พิมพ์ : 1/9/2563  15:07:14 หน้า : 156/319



โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ บริหารสถานศึกษาส่งเสริม
ศักยภาพ การจัดการศึกษาของท้องถิ่น พัฒนา ห้องสมุดโรงเรียน อบ
จ.แพร่  เด่นไชยวิทยา

จํานวน 100,000 บาท

1. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  ตั้งไว้  100,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการในการดําเนินการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนตาม
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เช่น หนังสือ
อ่านเพิ่มเติมในห้องสมุด ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 มาตรา 72
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ.2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 (11) (18)
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- เป็นไปตามหนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่
สุด ที่  มท 0810.8/ว 56 ลงวันที่ 7 มกราคม 2563  
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -พ.ศ.2565) (ฉบับทบ
ทวน พ.ศ. 2562) หน้าที่ 526 ลําดับที่ 93 
"ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ"
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
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ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่นส่งเสริมการจัดหาสื่อการ
เรียนการสอน โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่เด่นไชยวิทยา

จํานวน 100,000 บาท

1. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  ตั้งไว้  100,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดหาสื่อการเรียนการสอนตามหลัก
สูตรสําหรับโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด อปท.
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 มาตรา 72
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ.2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 (11) (18)
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561
- ตั้งรองรับไว้ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0816.2/ว 57 ลงวันที่ 8 มกราคม 2563  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -พ.ศ.2565) เพิ่ม
เติม ครั้งที่ 8 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ หน้าที่ 60 ลําดับ
ที่ 6 
"ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ"
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
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ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่นส่งเสริมการจัดหาสื่อการ
เรียนการสอน โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย

จํานวน 100,000 บาท

1. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  ตั้งไว้  100,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดหาสื่อการเรียนการสอนตามหลัก
สูตรสําหรับโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด อปท.
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 มาตรา 72
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ.2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 (11) 
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561
- ตั้งรองรับไว้ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0816.2/ว 57 ลงวันที่ 8 มกราคม 2563  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -พ.ศ.2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 8 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ หน้าที่ 60 ลําดับที่ 5 
"ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ"
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ส่งเสริมศักยภาพ การ
จัดการศึกษาของตั้งแต่ อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ค่าจัดการ
เรียนการสอน  (กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน) โรงเรียนองค์การ
บริหารส่วน จังหวัดแพร่ บ้านไผ่ย้อย

จํานวน 122,160 บาท

1. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  ตั้งไว้  122,160.-บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาสนับ
สนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โรงเรียน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย  ดังนี้  
1.1 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการกิจกรรมตามโครงการ
ค่ายคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษ 30,000
.-บาท เช่น ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร  อาหารว่าง ค่า
ป้ายไวนิล ฯลฯ
1.2 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการกิจกรรมโครงการเข้า
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ค่ายลูกเสือ-ยุวกาชาด 
15,000.-บาท ค่าวัสดุอุปกรณ์  ป้ายไวนิล ฯลฯ
1.3 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการกิจกรรมโครงการ
อบรมจริยธรรม ระดับประถม -มัธยม 20,000.-บาท เช่น ค่า
วิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าป้ายไวนิล ฯลฯ
1.4 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการกิจกรรม โครงการเข้า
ค่ายหนูน้อยคุณธรรม 2,660.-บาท เช่น ค่าวิทยากร ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าป้ายไวนิล อาหารว่างฯลฯ
1.5 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการกิจกรรม โครงการยก
ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน10,000.-บาท เช่น ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าป้ายไวนิล ฯลฯ
1.6 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการฝึกศึกษา
แหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ 40,000.-บาท เช่น ป้ายไวนิล ค่าน้ํามัน
เชื้อเพลิง ค่าอาหาร ฯลฯ
1.7 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการกิจกรรม โครงการฝึก
ทักษะด้านICTสําหรับนักเรียน 4,500.-บาท เช่น ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
. 2540 มาตรา 72
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ.2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 (11) 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8
/ว56 ลงวันที่ 7 มกราคม 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565)  เปลี่ยน
แปลงครั้งที่ 5 หน้าที่ 152ลําดับที่ 5  
"ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ"
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ส่งเสริมศักยภาพ การ
จัดการศึกษาของท้องถิ่น ส่งเสริมรักการอ่านในโรงเรียน องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแพร่ เด่นไชยวิทยา

จํานวน 50,000 บาท
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1. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  ตั้งไว้  50,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า
ใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่นส่งเสริม
กิจกรรมรักการอ่านในโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
เด่นไชยวิทยา เช่น หนังสืออ่านเพิ่มเติม วัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 มาตรา 72
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ.2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 (11) 
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
 ที่ มท 0816.2/ว3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 
- เป็นไปตามหนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่
สุด ที่  มท 0810.8/ว 56 ลงวันที่ 7 มกราคม 2563  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 -พ.ศ.2565)  (ฉบับ
ทบทวน พ.ศ.2562)  หน้าที่ 484 ลําดับที่ 50 
"ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ"
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
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สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาสนับสุนนค่าใช้จ่าย ใน
การจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับ อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน) โรงเรียนองค์การบริหารส่วน จังหวัด
แพร่ เด่นไชยวิทยา

จํานวน 194,240 บาท

1. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ตั้งไว้  194,240.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า
ใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับ
อนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้
เรียน โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่เด่นไชยวิทยา  ดัง
นี้  
1.1 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการกิจกรรมโครงการเข้า
ค่ายคุณธรรม 20,000.-บาท เช่น ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่า
อาหาร อาหารว่างฯลฯ
1.2 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการกิจกรรมโครงการเดิน
ทางไกลและเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-ยุวกาชาด 40,000.-บาท ค่า
วัสดุอุปกรณ์ ป้ายไวนิล ฯลฯ
1.3 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการศึกษาแหล่ง
เรียนรู้  124,240.-บาท 
1.4 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการโครงการพัฒนาทักษะการ
ใช้ ICT เพื่อการเรียนรู้10,000.-บาท 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
. 2540 มาตรา 72
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ.2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 (11) 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8
/ว56 ลงวันที่ 7 มกราคม 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 -พ.ศ.2565)  เปลี่ยน
แปลงครั้งที่ 5 หน้าที่ 153  ลําดับที่ 6 
"ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ"
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
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สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถาน ศึกษาสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ 
จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ค่า
จัดการเรียนการสอน (รายหัว) และรายหัวส่วนเพิ่ม (Top up) 
โรงเรียน อบจ.แพร่ เด่นไชยวิทยา

จํานวน 984,000 บาท

1. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  ตั้งไว้  984,000.-บาท เพื่อเป็นค่าใช้
จ่ายในการดําเนินโครงการ ดังนี้
1.1โครงการจัดหาสื่อวัสดุการเรียนการสอน 8 กลุ่ม
สาระ 160,000.-บาท เช่น กระดาษ สื่อการเรียนการสอน วัสดุ
อุปกรณ์ ฯลฯ
1.2 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการวัดผล
ประเมินผล 100,000.-บาท เช่น วัสดุอุปกรณ์ แบบ ปพ.๐๑ 
กระดาษคําตอบกระดาษถ่ายเอกสาร  กระดาษโรเนียว หมึก
โรเนียว หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ฯลฯ
1.3 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการประชา
สัมพันธ์โรงเรียน 60,000.-บาท เช่น วารสารประชาสัมพันธ์ ป้าย
ไวนิล บอร์ดประชาสัมพันธ์ วัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ
1.4 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการกีฬาสีภายใน
โรงเรียน 50,000.-บาท เช่น วัสดุอุปกรณ์ วัสดุและอุปกรณ์
กีฬา  ค่าเหรียญรางวัล  ป้ายไวนิล ฯลฯ 
1.5 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการส่งเสริมความ
เป็นเลิศด้านกิจกรรมการแข่งขัน 60,000.-บาท เช่น ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขันต่างๆ ค่าถ่ายเอกสารเข้าเล่ม ฯลฯ
1.6 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการค่าย
บูรณาการเพื่อพัฒนากระบวนการคิด  70,000.-บาท เช่น ค่าตอบ
แทนวิทยาการ ค่าอาหาร และค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม วัสดุ
อุปกรณ์ ฯลฯ
1.7 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการงานประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา 30,000.-บาท เช่น ค่าจัดจ้างถ่าย
เอกสารและจัดทํารูปเล่มรายงานประเมินตนเอง รายงานการ
ประเมินจากต้นสังกัด แฟ้มสะสมผลงาน ฯลฯ
1.8 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการเยี่ยมบ้านนัก
เรียน 15,000.-บาท เช่น กระดาษ กระดาษโรเนียว ไส้แฟ้มสะสม
งาน วัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ 
1.9 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ โครงการ
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ประชาธิปไตยในโรงเรียน 10,000.-บาท เช่น กระดาษ ไส้แฟ้ม
สะสมงาน วัสดุอุปกรณ์ฯลฯ
1.10 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการส่งเสริม
อาชีพเพื่อการมีรายได้นักเรียนมัธยมศึกษา  20,000
.-บาท เช่น วัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ
1.11 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการเปิดบ้าน
วิชาการ 90,000.-บาท เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร อุปกรณ์ตกแต่ง
สถานที่ ไวนิล ฯลฯ
1.12 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการพัฒนา
ศักยภาพการจัดการเรียนรู้ 40,000.-บาท เช่น ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าไวนิล ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ฯลฯ
1.13 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการพัฒนา
อนามัยรอบด้านของนักเรียน 20,000.-บาท เช่น ฟิวเจอร์
บอร์ด กระดาษโปสเตอร์สีบางสองหน้า กระดาษชาร์ตสี ค่า
อาหาร ค่าอาหารว่าง ฯลฯ
1.14 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียนด้านภาษาต่างประเทศ 50,000.-บาท เช่น ค่าตอบ
แทนวิทยากร ค่าไวนิล ค่าอาหาร อาหารว่าง ฯลฯ
1.15 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการยกระดับผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน 50,000.-บาท
1.16 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการแนะแนว
การศึกษา 10,000.-บาท
1.17 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการสัปดาห์
วิทยาศาสตร์ 20,000.-บาท
1.18 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการสัปดาห์
ภาษาไทยและสุนทรภู่ 10,000.-บาท
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1.19 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการสืบสาน
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาจังหวัดแพร่ 10,000.-บาท
1.20เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการวันสําคัญ
ของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 20,000.-บาท
1.21เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการส่งเสริมและ
พัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนคล่อง 50,000.-บาท
1.22เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการรับสมัครนัก
เรียน 9,000.-บาท
1.23 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการงานสวน
พฤกษศาสตร์ในโรงเรียน 30,000.-บาท
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
. 2540 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 4 พ.ศ.2552 มาตรา 72
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ.2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 (11) 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8
/ว56 ลงวันที่ 7 มกราคม 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 -พ.ศ.2565)  เปลี่ยน
แปลงครั้งที่ 5 หน้าที่ 145  ลําดับที่ 3 
"ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ"
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
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สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา ส่งเสริมศักยภาพการ
จัด การศึกษาของท้องถิ่น  ค่าใช้จ่ายใน การพัฒนาข้าราชการครูและ
บุคลากร  โรงเรียนองค์การบริหารส่วน จังหวัดแพร่  เด่นไชยวิทยา

จํานวน 105,000 บาท

1. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  ตั้งไว้  105,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการพัฒนาครู เช่น ค่าเดินทางไป
ราชการ สัมมนา อบรม ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 มาตรา 72
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ.2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 (11) 
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
- เป็นไปตามหนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่
สุด ที่  มท 0810.8/ว 56 ลงวันที่ 7 มกราคม 2563
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0816.2/ว3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -พ.ศ.2565) (ฉบับทบ
ทวน พ.ศ. 2562) หน้าที่ 423 ลําดับที่ 19 
"ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ"
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
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ค่าวัสดุ รวม 1,863,660 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 603,660 บาท

1. ประเภทอาหารเสริม(นม) ตั้งไว้  603,660.-บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าอาหารเสริม(นม) สําหรับเด็กนักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาล
ประถมศึกษา ปีที่ 1-6 โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดแพร่
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 มาตรา 72
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ.2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 (18)
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -พ.ศ.2565
) หน้าที่ 483 ลําดับที่ 48 หน้าที่ 484 ลําดับที่ 51
"ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากสํานักงบประมาณ" 
(ตั้งจ่ายจากอุดหนุนอํานาจหน้าที่  จํานวน 37,360.-บาท ตั้งจ่าย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 566,300.-บาท)
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ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน จํานวน 1,260,000 บาท

1. ประเภทค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน  ตั้งไว้  1,260,000
.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน สําหรับ
อนุบาล ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแพร่
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 มาตรา 72
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ.2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 (18)
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 -พ.ศ.2565
) หน้าที่ 485 ลําดับที่ 52 หน้าที่ 483 ลําดับที่ 49 
"ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากสํานักงบประมาณ" 
(ตั้งจ่ายจากอุดหนุนอํานาจหน้าที่  จํานวน 80,000.-บาท ตั้งจ่าย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 1,180,000.-บาท)

งบเงินอุดหนุน รวม 6,000,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 6,000,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เงินอุดหนุนกลุ่มโรงเรียนในสังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ประถมศึกษาแพร่ เขต 2

จํานวน 3,000,000 บาท

1. ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ  ตั้งไว้  3,000,000.-บาท เพื่อ
อุดหนุนกลุ่มโรงเรียนและโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 ตามโครงการ ดังนี้
1. อุดหนุนกลุ่มโรงเรียนไตรบูรพา ตามโครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของนักเรียน จํานวน 121,800.-บาท
2. อุดหนุนกลุ่มโรงเรียนจตุรมิตร โครงการพัฒนาคุณภาพการ
ศึกษาของนักเรียน จํานวน 116,200.-บาท
3. อุดหนุนกลุ่มโรงเรียนน้ําชํา-หัวฝาย โครงการอบรมและ
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ในสถานที่จริงของนัก
เรียน จํานวน 184,600.-บาท
4. อุดหนุนกลุ่มโรงเรียนสูงเม่น โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของนักเรียน จํานวน 225,200.-บาท
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5. อุดหนุนกลุ่มโรงเรียนทุ่งทอง โครงการพัฒนาคุณภาพการ
ศึกษานักเรียน จํานวน 155,600.-บาท
6. อุดหนุนกลุ่มโรงเรียนห้วยอ้อ โครงการพัฒนาทักษะ
วิชาการ จํานวน 288,400.-บาท
7. อุดหนุนกลุ่มโรงเรียนผาเวียง โครงการพัฒนาคุณภาพการ
ศึกษาของนักเรียน จํานวน 210,600.-บาท
8. อุดหนุนกลุ่มโรงเรียนปิ่นทอง โครงการพัฒนาทักษะ
วิชาการ จํานวน 143,400.-บาท
9. อุดหนุนกลุ่มโรงเรียนฝั่งนที โครงการ STEM Education ของ
นักเรียน จํานวน 153,000.-บาท
10. อุดหนุนกล่มโรงเรียนวังชิ้น โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ด้าน
การเรียนของนักเรียน จํานวน 224,000.-บาท
11. อุดหนุนกลุ่มโรงเรียนแม่พุง โครงการฝึกอบรมทักษะ
อาชีพ จํานวน 140,400.-บาท
12. อุดหนุนกลุ่มโรงเรียนเวียงด้งนคร โครงการยกระดับผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน จํานวน 205,400.-บาท
13. อุดหนุนกลุ่มโรงเรียนอุดรพัฒนา โครงการเข้าค่ายพัฒนา
ศักยภาพทางวิชาการนักเรียน จํานวน 163,800.-บาท
14. อุดหนุนกลุ่มโรงเรียนนาพูน โครงการพัฒนายกระดับคุณภาพ
วิชาการนักเรียน จํานวน 191,400.-บาท
15. อุดหนุนกลุ่มโรงเรียนเด่นชัยพนา โครงการพัฒนาคุณภาพการ
เรียนรู้ของนักเรียนจํานวน 207,600.-บาท 
16. อุดหนุนกลุ่มโรงเรียนประตูล้านนาโครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของนักเรียน จํานวน 268,600.-บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 มาตรา 74 (8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ.2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 (18)         
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และ(ฉบับ2) พ.ศ.2563
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 ข้อ 3 หน่วยงานที่ขอรับเงิน
อุดหนุน (2) ส่วนราชการได้แก่ ส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
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- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 8 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ หน้า 47 ลําดับที่ 3
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด)

เงินอุดหนุนสํานักงานเขตพื้นที่การ ศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 
และกลุ่มเครือข่ายการศึกษาใน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษา
ประถมศึกษาแพร่ เขต 1

จํานวน 3,000,000 บาท

1. ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ  ตั้งไว้  3,000,000.-บาท เพื่อ
อุดหนุนสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1
โรงเรียนกลุ่มเครือข่ายการศึกษาและโรงเรียนในสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขตแพร่ 1  ดังนี้
1. อุดหนุนกลุ่มเครือข่ายการศึกษาช่อแฮ-นาจักร โครงการพัฒนา
ทักษะชีวิตผู้เรียน จํานวน 450,000.-บาท
2. อุดหนุนกลุ่มเครือข่ายการศึกษามิ่งเมือง โครงการพัฒนาผู้เรียน
สะเต็มศึกษาและภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) จํานวน 440,000
.-บาท
3. อุดหนุนกลุ่มเครือข่ายการศึกษาพญาพล โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพนักเรียนกลุ่มเครือข่ายการศึกษาพญาพล สู่
มาตรฐานการศึกษา จํานวน 210,000.-บาท
4. อุดหนุนกลุ่มเครือข่ายการศึกษาเบญจมิตร โครงการค่ายพัฒนา
ศิลปะสร้างสรรค์เพื่อชีวิต จํานวน 230,000.-บาท
5. อุดหนุนกลุ่มเครือข่ายการศึกษายมเหนือ โครงการพัฒนา
ศักยภาพการเรียนรู้ด้านการอ่านรู้เรื่องและทักษะการคิดวิเคราะห์
ของนักเรียน จํานวน 380,000.-บาท
6. อุดหนุนกลุ่มเครือข่ายการศึกษาผานางคอย โครงการค่าย
พัฒนาสุนทรียภาพด้านศิลปะของผู้เรียน จํานวน 350,000.-บาท
7. อุดหนุนกลุ่มเครือข่ายการศึกษาสองฝั่งสามัคคี โครงการพัฒนา
ศักยภาพการเรียนรู้ของนักเรียน จํานวน 290,000.-บาท
8. อุดหนุนกลุ่มเครือข่ายการศึกษาหนองม่วงไข่ โครงการค่าย
คุณธรรม จริยธรรม (ธรรมะสู่ดวงใจ) จํานวน 150,000.-บาท
9. อุดหนุนสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1
 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต
พื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2564 จํานวน500,000.-บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 มาตรา 74 (8)
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- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ.2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 (18)         
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และ(ฉบับ2) พ.ศ.2563
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/
ว3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 8  หน้า 43 ลําดับที่ 2
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด)

งานระดับมัธยมศึกษา รวม 13,423,154 บาท
งบดําเนินงาน รวม 10,423,154 บาท

ค่าใช้สอย รวม 10,423,154 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

โครงการประกันอุบัติเหตุนักเรียน โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วน 
จังหวัดแพร่ (พัฒนาประชาอุปถัมภ์)

จํานวน 87,500 บาท

1. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  ตั้งไว้  87,500.-บาท เพื่อจ่ายเป็น
ประกันอุบัติเหตุนักเรียนคนละ 350 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540  มาตรา 74 (4)   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการ
จ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2562 หมวด 5 ข้อ 20 (5)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแพร่ หน้าที่ 395 ลําดับที่ 2
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด)

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา ส่งเสริมการจัด
กระบวนการ เรียนการสอนการบริหารตามหลัก ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่ ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจ
พอเพียงโรงเรียนกีฬา องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ (พัฒนา
ประชาอุปถัมภ์)

จํานวน 100,000 บาท
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1. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  ตั้งไว้ 100,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า
ใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียน
การสอนการบริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง "สถาน
ศึกษาพอเพียง" สู่ "ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง" เช่น ค่าอาหาร ค่าวัสดุ 
ค่าป้ายไวนิล ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 มาตรา 72
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0816.2/ว3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
-หนังสือซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับเงิน
อุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -พ.ศ.2565) (ฉบับทบ
ทวน พ.ศ. 2562) หน้าที่ 500 ลําดับที่ 60 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด)
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษาส่งเสริมศักยภาพ 
การจัดการศึกษาของท้องถิ่น ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการ 
ศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) 
โรงเรียนที่สมัครเข้าร่วม โรงเรียนกีฬาองค์การบริหาร ส่วนจังหวัด
แพร่ (พัฒนาประชาอุปถัมภ์)

จํานวน 500,000 บาท

1. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  500,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้
จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการ
พัฒนาท้อง
ถิ่น (
School Based Management for Local Development:SBM
LD) การจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ ตามอัธยาศัย และคณะ
กรรมการสถานศึกษาโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
แพร่(พัฒนาประชาอุปถัมภ์)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 มาตรา 72
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0816.2/ว3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
- เป็นไปตามหนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่
สุด ที่  มท 0810.8/ว 56 ลงวันที่ 7 มกราคม 2563  เรื่อง แนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ
. 2564 กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยรับงบประมาณ
โดยตรง 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 -พ.ศ.2565) (ฉบับ
ทบทวน พ.ศ. 2562) หน้าที่ 454 ลําดับที่ 33 
"ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากสํานักงบประมาณ" 
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

วันที่พิมพ์ : 1/9/2563  15:07:14 หน้า : 173/319



โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาค่าใช้จ่ายในจัด
กิจกรรม ศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวใน สถานศึกษาสังกัด
องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นโรงเรียนกีฬาองค์การบริหาร ส่วน
จังหวัดแพร่ (พัฒนาประชาอุปถัมภ์)

จํานวน 50,000 บาท

1. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  ตั้งไว้  50,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า
ใช้จ่ายในการดําเนินการกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่อง
เที่ยวในสถานศึกษาสังกัด อปท.เช่น หนังสือ  กระดาษ A4 ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 มาตรา 72
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0816.2/ว3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
-หนังสือซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับเงิน
อุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -พ.ศ.2565) (ฉบับทบ
ทวน พ.ศ. 2562) หน้าที่ 499 ลําดับที่ 59 
"ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากสํานักงบประมาณ" 
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

วันที่พิมพ์ : 1/9/2563  15:07:14 หน้า : 174/319



โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาส่งเสริมศักยภาพ
การ จัดการศึกษาของท้องถิ่น ค่าเชื่อมต่อ และค่าใช้บริการอินเตอร์
เน็ตความเร็ว เร็วสูงโรงเรียนกีฬา อบจ.แพร่  (พัฒนาประชาอุปถัมภ์)

จํานวน 150,300 บาท

1. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  ตั้งไว้  150,300.-บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาส่ง
เสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น ค่าใช้จ่ายอินอินเตอร์เน็ต
โรงเรียน เช่น ค่าเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0816.2/ว3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
- เป็นไปตามหนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่
สุด ที่  มท 0810.8/ว 56 ลงวันที่ 7 มกราคม 2563  เรื่อง แนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ
. 2564 กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยรับงบประมาณ
โดยตรง 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) (ฉบับ
ทบทวน พ.ศ.2562) หน้าที่ 530 ลําดับที่ 100
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
. 2540มาตรา 72,74 (4)
"ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากสํานักงบประมาณ" 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้จํานวน 140,700.-บาท เงินอุดหนุนทั่ว
ไป 9,600.-บาท) 

วันที่พิมพ์ : 1/9/2563  15:07:14 หน้า : 175/319



โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาส่งเสริมศักยภาพ
การ จัดการศึกษาของท้องถิ่น พัฒนาแหล่ง เรียนรู้โรงเรียนกีฬา อบจ
.แพร่  (พัฒนาประชาอุปถัมภ์)

จํานวน 50,000 บาท

1. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  ตั้งไว้  50,000.-บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่า
ใช้จ่ายในการดําเนินการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ตามโครงการสนับ
สนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เช่น ป้ายไวนิลแหล่งเรียน
รู้ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 มาตรา 72
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0816.2/ว3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
- เป็นไปตามหนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่
สุด ที่  มท 0810.8/ว 56 ลงวันที่ 7 มกราคม 2563  เรื่อง แนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ
. 2564 กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยรับงบประมาณ
โดยตรง 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -พ.ศ.2565) (ฉบับทบ
ทวน พ.ศ. 2562) หน้าที่ 531 ลําดับที่ 102
"ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากสํานักงบประมาณ" 
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
 

วันที่พิมพ์ : 1/9/2563  15:07:14 หน้า : 176/319



โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาส่งเสริมศักยภาพ
การจัด การศึกษาของท้องถิ่นโครงการจัดทํา แผนการศึกษาดีเด่น
โรงเรียนกีฬา  อบจ.แพร่ (พัฒนาประชาอุปถัมภ์)

จํานวน 50,000 บาท

1. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  ตั้งไว้  50,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า
ใช้จ่ายในการประกวดสถานศึกษาจัดทําแผนการศึกษาดีเด่น
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 มาตรา 72
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0816.2/ว3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
-หนังสือซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับเงิน
อุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -พ.ศ.2565) (ฉบับทบ
ทวน พ.ศ. 2562) หน้าที่ 532 ลําดับที่ 103
"ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากสํานักงบประมาณ" 
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

วันที่พิมพ์ : 1/9/2563  15:07:14 หน้า : 177/319



โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาส่งเสริมศักยภาพ
การจัดการ ศึกษาของท้องถิ่น โครงการปรับปรุง หลักสูตรสถาน
ศึกษาโรงเรียนกีฬา  อบจ. แพร่ (พัฒนาประชาอุปถัมภ์)

จํานวน 20,000 บาท

1. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  ตั้งไว้  20,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า
ใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาส่งเสริม
ศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่นปรับปรุงหลักสูตรสถาน
ศึกษา โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ (พัฒนา
ประชาอุปถัมภ์) ในการดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรสถาน
ศึกษา เช่น ค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่มหลักสูตรและเอกสาร
ประกอบหลักสูตร ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 มาตรา 72
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0816.2/ว3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
- เป็นไปตามหนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่
สุด ที่  มท 0810.8/ว 56 ลงวันที่ 7 มกราคม 2563  เรื่อง แนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ
. 2564 กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยรับงบประมาณ
โดยตรง 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 -พ.ศ.2565) (ฉบับ
ทบทวน พ.ศ. 2562) หน้าที่ 530 ลําดับที่ 99 
"ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากสํานักงบประมาณ" 
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

วันที่พิมพ์ : 1/9/2563  15:07:14 หน้า : 178/319



โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาส่งเสริมศักยภาพ
การจัดการ ศึกษาของท้องถิ่น พัฒนาห้องสมุด โรงเรียนกีฬา อบจ
.แพร่ (พัฒนาประชา อุปถัมภ์)

จํานวน 100,000 บาท

1. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  ตั้งไว้  100,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนตามโครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เช่น หนังสืออ่านเพิ่ม
เติมในห้องสมุด ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 มาตรา 72
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0816.2/ว3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
- เป็นไปตามหนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่
สุด ที่  มท 0810.8/ว 56 ลงวันที่ 7 มกราคม 2563  เรื่อง แนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ
. 2564 กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยรับงบประมาณ
โดยตรง 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 -พ.ศ.2565) (ฉบับ
ทบทวน พ.ศ. 2562) หน้าที่ 531 ลําดับที่ 101 
"ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากสํานักงบประมาณ" 
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

วันที่พิมพ์ : 1/9/2563  15:07:14 หน้า : 179/319



โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาส่งเสริมศักยภาพ
การจัดการ ศึกษาของท้องถิ่น รณรงค์ป้องกันยา เสพติดในสถาน
ศึกษา โรงเรียนกีฬา  อบจ.แพร่ (พัฒนาประชาอุปถัมภ์)

จํานวน 15,000 บาท

1. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  ตั้งไว้  15,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า
ใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาส่งเสริม
ศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่นรณรงค์ป้องกันยาเสพติดใน
สถานศึกษา เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าวัสดุอุปกรณ์ใน
การอบรม ค่าป้ายไวนิล ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 มาตรา 72
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0816.2/ว3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
-หนังสือซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับเงิน
อุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -พ.ศ.2565) (ฉบับทบ
ทวน พ.ศ. 2562) หน้าที่ 532 ลําดับที่ 104
"ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากสํานักงบประมาณ" 
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาส่งเสริมศักยภาพ
การจัดการ ศึกษาของท้องถิ่น รณรงค์ป้องกันยา เสพติดในสถาน
ศึกษาดีเด่น โรงเรียน กีฬา อบจ.แพร่ (พัฒนาประขาอุปถัมภ์)

จํานวน 100,000 บาท

1. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  ตั้งไว้  100,000.-บาท  เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาส่ง
เสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่นรณรงค์ป้องกันยาเสพ
ติดในสถานศึกษาดีเด่น เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการอบรม ค่าป้ายไวนิล ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 มาตรา 72
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0816.2/ว3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
-หนังสือซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับเงิน
อุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -พ.ศ.2565) (ฉบับทบ
ทวน พ.ศ. 2562)  หน้าที่ 533 ลําดับที่ 105
"ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากสํานักงบประมาณ" 
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
 

วันที่พิมพ์ : 1/9/2563  15:07:14 หน้า : 181/319



โครงการสนับสนุนค่าใช้จายการบริหาร สถานศึกษาส่งเสริมศักยภาพ
การจัดการ ศึกษาของท้องถิ่นพัฒนาการจัดการ ศึกษาโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานในการ พัฒนาท้องถิ่นโรงเรียน SBMLD ดีเด่น 
โรงเรียนกีฬา อบจ.แพร่ (พัฒนาประชา อุปถัมภ์)

จํานวน 250,000 บาท

1. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  ตั้งไว้  250,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการประกวดพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) ดีเด่น
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 มาตรา 72
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0816.2/ว3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
-หนังสือซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับเงิน
อุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -พ.ศ.2565) (ฉบับทบ
ทวน พ.ศ. 2562) หน้าที่ 534 ลําดับที่ 107
"ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากสํานักงบประมาณ" 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วน
จังหวัด จํานวน 200,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป จํานวน 50,000.-บาท)
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาส่งเสริมศักยภาพ
การจัดการ สถานศึกษาของท้องถิ่นส่งเสริมรักการ อ่านในสถาน
ศึกษา อปท.โรงเรียนกีฬา อบจ.แพร่ (พัฒนาประชาอุปถัมภ์)

จํานวน 50,000 บาท

1. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  ตั้งไว้  50,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า
ใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่นส่งเสริม
กิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา อปท. เช่น หนังสืออ่านเพิ่ม
เติม วัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 มาตรา 72
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0816.2/ว3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
-หนังสือซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับเงิน
อุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -พ.ศ.2565) (ฉบับทบ
ทวน พ.ศ. 2562)  หน้าที่ 533 ลําดับที่ 106 
"ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากสํานักงบประมาณ" 
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาเงินอุดหนุน
สําหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่นค่าปัจจัยพื้นฐานนัก
เรียนยากจน โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่(พัฒนา
ประชาอุปถัมภ์)

จํานวน 210,000 บาท

1. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ   ตั้งไว้  210,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาเงิน
อุดหนุนสําหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่นค่าปัจจัย
พื้นฐานนักเรียนยากจน โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
แพร่ (พัฒนาประชาอุปถัมภ์) ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนสําหรับ
นักเรียนชั้น ม.1 -ม.3
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
. 2540 มาตรา 72
- เป็นไปตาม พรบ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจ ให้แก่ อปท. พ.ศ. 2542 
- เป็นไปตามหนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่
สุด ที่  มท 0810.8/ว 56 ลงวันที่ 7 มกราคม 2563  เรื่อง แนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ
. 2564 กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยรับงบประมาณ
โดยตรง 
"ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากสํานักงบประมาณ"
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนอํานาจหน้าที่ จํานวน 210,000.-บาท)
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาสนับสนุนค่าใช้
จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน ค่าเครื่องแบบนักเรียน

จํานวน 120,600 บาท

1. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  ตั้งไว้  120,600.-บาท เพื่อจ่ายตาม
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนกีฬา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ (พัฒนาประชาอุปถัมภ์) เงินอุด
หนุนสําหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ค่าเครื่องแบบนักเรียน
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
. 2540 มาตรา 72
- เป็นไปตาม พรบ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจ ให้แก่ อปท. พ.ศ. 2542 
- เป็นไปตามหนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่
สุด ที่  มท 0810.8/ว 56 ลงวันที่ 7 มกราคม 2563  เรื่อง แนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ
. 2564 กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยรับงบประมาณ
โดยตรง 
"ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากสํานักงบประมาณ" 
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 39,140.-บาท ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุนอํานาจหน้าที่ จํานวน 81,460.-บาท)
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาสนับสนุนค่าใช้
จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน ค่าหนังสือเรียน โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
(พัฒนาประชาอุปถัมภ์)

จํานวน 291,074 บาท

1. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  ตั้งไว้ 291,074.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า
ใช้จ่าย โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ (พัฒนา
ประชาอุปถัมภ์) เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ค่า
หนังสือเรียน
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
. 2540 มาตรา 72
- เป็นไปตาม พรบ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจ ให้แก่ อปท. พ.ศ. 2542 
- เป็นไปตามหนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่
สุด ที่  มท 0810.8/ว 56 ลงวันที่ 7 มกราคม 2563  เรื่อง แนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ
. 2564 กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยรับงบประมาณ
โดยตรง 
และหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04006/456  ลงวันที่ 6
 กุมภาพันธ์ 2563 
"ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากสํานักงบประมาณ"
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 92,300.-บาท ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุนอํานาจหน้าที่ จํานวน 198,774.-บาท)
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาสนับสนุนค่าใช้
จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน ค่าอุปกรณ์การเรียน

จํานวน 111,480 บาท

1. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  ตั้งไว้  111,480.-บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่าย โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ (พัฒนา
ประชาอุปถัมภ์) เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานค่า
อุปกรณ์การเรียน
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
. 2540 มาตรา 72
- เป็นไปตาม พรบ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจ ให้แก่ อปท. พ.ศ. 2542 
-เป็นไปตามแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2564 กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วย
รับงบประมาณโดยตรง ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว 56 ลงวันที่ 7
 มกราคม 2563
"ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากสํานักงบประมาณ"
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 37,610.-บาท ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุนอํานาจหน้าที่ จํานวน 73,870.-บาท)
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ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่นส่งเสริมการจัดหาสื่อการ
เรียนการสอน โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ (พัฒนา
ประชาอุปถัมภ์)

จํานวน 100,000 บาท

1. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ  ตั้งไว้  100,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดหาสื่อการเรียนการสอนตามหลัก
สูตรสําหรับโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด อปท.
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 มาตรา 72
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ.2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 (18)
 - ตั้งรองรับไว้ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0816.2/ว 57 ลงวันที่ 8 มกราคม 2563  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0816.2/ว2786
 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0444
 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -พ.ศ.2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 8 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ หน้าที่ 61 ลําดับที่ 7
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด)

สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา สนับสนุนค่าใช้จ่าย ใน
การจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ค่า
จัดการเรียนการสอน (รายหัว) และรายหัวส่วนเพิ่ม (Top Up) 
โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วน จังหวัดแพร่ (พัฒนาประชา
อุปถัมภ์)

จํานวน 1,011,600 บาท

1. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  ตั้งไว้  1,011,600.-บาท เพื่อเป็นค่า
ใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ ดังนี้
1. เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการพัฒนาการ
เรียนการสอน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้  ตั้งไว้  371,600
.-บาท เช่น กระดาษ สื่อการเรียนการสอน ฯลฯ
2.เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการงานสวนพฤกษ
ศาสตร์โรงเรียน ตั้งไว้40,000.-บาท เช่น ฟิวเจอร์บอร์ด ลวด
เสียบกระดาษฯลฯ
3. เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการจัดกิจกรรม
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โครงงานนักเรียน ตั้งไว้ 20,000.-บาท เช่น ฟิวเจอร์บอร์ด  ป้ายไว
นิล กระดาษกาว 2 หน้า ฯลฯ
4.เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการกิจกรรมสร้าง
ความเป็นเลิศทางวิชาการ ตั้งไว้  120,000.-บาท เช่น ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขันต่างๆ  ค่าถ่ายเอกสารเข้าเล่ม ฯลฯ
5.เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการหอพักต้น
แบบ ตั้งไว้ 30,000.-บาท เช่น ป้ายไวนิล ค่าอาหารว่าง ฯลฯ
6.เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการงานประเพณี
และสัปดาห์วันสําคัญ ตั้งไว้ 40,000.-บาท เช่น ป้ายไวนิล ดอกไม้
สด กระดาษทําใบประกาศนียบัตร ฯลฯ
7.เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการงานประกัน
คุณภาพการศึกษา ตั้งไว้ 30,000.-บาท เช่น ค่าจัดจ้างถ่ายเอกสาร
และจัดทํารูปเล่มรายงานประเมินตนเอง รายงานการประเมินจาก
ต้นสังกัด แฟ้มสะสมผลงาน ฯลฯ
8.เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการพัฒนาระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน ตั้งไว้ 30,000
.-บาท เช่น กระดาษ กระดาษโรเนียว ไส้แฟ้มสะสมงาน ฯลฯ
9.เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการพัฒนา
งาน GPA/PR ตั้งไว้ 30,000.-บาท เช่น ใบ ปพ.2 บ หลักฐาน
แสดงวุฒิการศึกษา ใบ ปพ.3 พ แบบรายงานผู้สําเร็จการ
ศึกษา ใบ ปพ.3 บ แบบรายงานผู้สําเร็จการศึกษาฯลฯ
10.เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการรับนัก
เรียน ตั้งไว้  30,000.-บาทเช่น กระดาษ กระดาษโรเนียว เชือก
ขาวแดง ฯลฯ
11. เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการกิจกรรม
ชุมนุม ตั้งไว้ 20,000.-บาท เช่น ฟิวเจอร์บอร์ด กระดาษโปสเตอร์
สีบางสองหน้า ฯลฯ
12.เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการถุงเงินถุง
ทอง ตั้งไว้ 40,000.-บาท เช่น ฟิวเจอร์บอร์ด กระดาษโปสเตอร์สี
บางสองหน้า กระดาษชาร์ตสี ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ฯลฯ
13.เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการพัฒนาความ
เป็นเลิศทางด้านดนตรี นาฏศิลป์ ตั้งไว้ 40,000
.-บาท เช่น ฟิวเจอร์บอร์ด กระดาษโปสเตอร์สีบางสองหน้า
กระดาษชาร์ตสี ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ฯลฯ
14.เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการเสริมสร้าง
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สุขอนามัยนักเรียน ตั้งไว้20,000.-บาท เช่น ฟิวเจอร์
บอร์ด กระดาษโปสเตอร์สีบางสองหน้า กระดาษชาร์ตสีค่า
อาหาร ค่าอาหารว่าง ฯลฯ
15.เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการโรงเรียนพอ
เพียงตามศาสตร์พระราชา ตั้งไว้  40,000.-บาท เช่น ฟิวเจอร์
บอร์ด กระดาษโปสเตอร์สีบางสองหน้า กระดาษชาร์ตสี ค่า
อาหาร ค่าอาหารว่าง ฯลฯ
16.เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการพัฒนาและส่ง
เสริมศักยภาพทักษะกีฬา ตั้งไว้ 100,000.-บาท เช่น ฟุตซอล ลูก
แบดมินตัน ตาข่ายแบดมินตัน ลูกตะกร้อ แลคซีนค่าอาหาร ค่า
อาหารว่าง ฯลฯ
17. โครงการประชุมผู้ปกครอง ตั้งไว้ 10,000.-บาท
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
. 2540 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 4 พ.ศ.2552 มาตรา 72
- เป็นไปตาม พรบ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจ ให้แก่ อปท. พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามหนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่
สุด ที่  มท 0810.8/ว 56 ลงวันที่ 7 มกราคม 2563  เรื่อง แนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ
. 2564 กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยรับงบประมาณ
โดยตรง 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -พ.ศ.2565)  เปลี่ยน
แปลงครั้งที่ 5 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ หน้าที่ 139 ลําดับ
ที่1 
"ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากสํานักงบประมาณ" 
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 252,000.-บาท ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุนอํานาจหน้าที่ จํานวน 759,600.-บาท) 

สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาส่งเสริมศักยภาพ การ
จัดการศึกษาของท้องถิ่น พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร โรงเรียน
กีฬาองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดแพร่ (พัฒนาประชาอุปถัมภ์)

จํานวน 105,000 บาท
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1. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ   ตั้งไว้  105,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการพัฒนาครู เช่น ค่าเดินทางไป
ราชการ สัมมนา อบรม ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 มาตรา 72
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0816.2/ว3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
- เป็นไปตามหนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่
สุด ที่  มท 0810.8/ว 56 ลงวันที่ 7 มกราคม 2563  เรื่อง แนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ
. 2564 กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยรับงบประมาณ
โดยตรง 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 -พ.ศ.2565) (ฉบับ
ทบทวน พ.ศ. 2562) หน้าที่ 456 ลําดับที่ 36 
"ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากสํานักงบประมาณ" 
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 
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สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน 
การจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ค่า
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โรงเรียนกีฬาองค์การบริหาร ส่วน
จังหวัดแพร่ (พัฒนาประชา อุปถัมภ์)

จํานวน 233,100 บาท

1. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  ตั้งไว้  233,100.-บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับ
อนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้
เรียน โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ (พัฒนาประชา
อุปถัมภ์) ดังนี้  
1.1 โครงการโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ (พัฒนา
ประชาอุปถัมภ์) รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ตั้งไว้ 60,000.-บาท
1.2 โครงการเดินทางไกล อยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ และกิจกรรมยุว
กาชาด ตั้งไว้ 40,000.-บาท 
1.3 โครงการฝึกศึกษาเรียนรู้โลกกว้าง ตั้งไว้ 100,000.-บาท 
1.4 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมค่ายวิชาการ ตั้ง
ไว้ 30,000.-บาท 
1.5  โครงการการให้บริการสารสนเทศ ตั้งไว้ 3,100.-บาท 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
. 2540 มาตรา 72
- เป็นไปตาม พรบ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจ ให้แก่ อปท. พ.ศ. 2552 
- เป็นไปตามหนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่
สุด ที่  มท 0810.8/ว 56 ลงวันที่ 7 มกราคม 2563  เรื่อง แนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ
. 2564 กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยรับงบประมาณ
โดยตรง 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  เปลี่ยน
แปลงครั้งที่ 5 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ หน้าที่ 149 ลําดับ
ที่ 4 
"ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากสํานักงบประมาณ" 
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 84,000.-บาท ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุนอํานาจหน้าที่ 149,100.-บาท) 
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อาหารประจําวันนักเรียน โรงเรียนกีฬาองค์การบริหาร ส่วนจังหวัด
แพร่ (พัฒนาประชาอุปถัมภ์)

จํานวน 6,717,500 บาท

1. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  ตั้งไว้  6,717,500.-บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าอาหารประจําวันนักเรียนโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดแพร่ (พัฒนาประชาอุปถัมภ์) นักเรียนในหลักสูตรความเป็น
เลิศ ระดับชั้น ม. 1- ม.6 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จํานวน 2
 ภาคเรียน ตามแผนการรับนักเรียน สถิติการรับนักเรียน และ
ประกาศเปิด-ปิดภาคเรียนแต่ละปีการศึกษา
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
. 2540 มาตรา 72,74 (5)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการ
จ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2562 ข้อ 20 วรรคท้าย ค่าใช้จ่ายที่ส่วนราชการถือปฏิบัติ
อยู่ (ประกาศสถาบันการพลศึกษา เรื่องหลักเกณฑ์การใช้จ่ายงบ
เงินอุดหนุนค่าอาหารนักเรียนโรงเรียนกีฬา พ.ศ. 2552
 ประกาศ ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2552)
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 3301 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 2 หน้าที่ 75 ลําดับที่ 1 
"ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากสํานักงบประมาณ" 
(จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 1,750,396.-บาท จ่ายจากเงิน
รายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด จํานวน 4,967,104.-บาท)

งบเงินอุดหนุน รวม 3,000,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 3,000,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เงินอุดหนุนสํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 และ
โรงเรียนในสังกัดสํานักงาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37

จํานวน 3,000,000 บาท

1. ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ  ตั้งไว้  2,540,000.-บาท อุด
หนุนสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 และ
โรงเรียนในสังกัด ดังนี้
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1. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแข่งขันทักษะทางวิชาการของ
นักเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จํานวน 260,000.-บาท
2.อุดหนุนโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ โครงการค่ายพัฒนา
ศักยภาพทางด้านภาษาอังกฤษของนักเรียน จํานวน 100,000
.-บาท
3.อุดหนุนโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ โครงการยกระดับผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน จํานวน 100,000.-บาท
4.อุดหนุนโรงเรียนลองวิทยา โครงการอบรมหุ่นยนต์ใต้
น้ํา จํานวน 160,000.-บาท
5.อุดหนุนโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ โครงการพัฒนาคุณภาพผู้
เรียน จํานวน 160,000.-บาท
6.อุดหนุนโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ โครงการส่งเสริมทักษะและ
การเรียนรู้ด้านอาชีพ จํานวน 160,000.-บาท
7.อุดหนุนโรงเรียนสองพิทยาคม โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ
ด้านวิชาการเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนัก
เรียน จํานวน 160,000.-บาท
8.อุดหนุนโรงเรียนวังชิ้นวิทยา โครงการส่งเสริมทักษะการเรียน
รู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ จํานวน 160,000.-บาท
9. อุดหนุนโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ โครงการยกระดับผล
สัมฤทธิ์และพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียน
รู้ จํานวน 160,000.-บาท
10.อุดหนุนโรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สู่
วิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 160,000.-บาท
11.อุดหนุนโรงเรียนสรอยเสรีวิทยา โครงการพัฒนาทักษะชีวิต
สร้างอาชีพให้นักเรียน จํานวน 160,000.-บาท
12.อุดหนุนโรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา โครงการพัฒนาทักษะการ
เรียนรู้ศตวรรษที่ 21 ที่เน้นสมรรถนะทางสาขา
วิชาชีพ จํานวน 160,000.-บาท
13. อุดหนุนโรงเรียนเมืองแพร่ โครงการค่ายพัฒนาทักษะ
กระบวนการคิดด้วยหุ่นยนต์โดยใช้การสอนแบบ STEM เป็น
ฐาน จํานวน 160,000.-บาท
14. อุดหนุนโรงเรียนเวียงเทพวิทยา โครงการฝึกอบรมและ
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ในสถานที่จริง จํานวน 160,000.-บาท
15.อุดหนุนโรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม โครงการส่งเสริมการพัฒนา
ศักยภาพการเรียน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ จํานวน 160,000.-บาท
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16.อุดหนุนโรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ โครงการฝึกอบรม
และทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ จํานวน 160,000.-บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 มาตรา 74 (8)         
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ.2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 (18)         
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และ(ฉบับ2) พ.ศ.2563
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- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.8/ว7847
 ลงวันที่  27 ธันวาคม 2562 
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่ม
เติม ครั้งที่ 8 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่  หน้าที่ 52 ลําดับ
ที่ 4
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด)
2. ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ  ตั้งไว้  460,000.-บาท เพื่อ
อุดหนุนสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 และ
โรงเรียนในสังกัด  ตามโครงการดังนี้
1. โครงการแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัด
แพร่ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จํานวน 300,000.-บาท
2. อุดหนุนโรงเรียนท่าข้ามวิทยาคม ดังนี้
- โครงการอบรมและศึกษาแหล่งเรียนรู้สู่โลกกว้างนัก
เรียน จํานวน 120,000.-บาท
- โครงการพัฒนาทักษะและส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬา
ฟุตบอล จํานวน 40,000.-บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด  พ.ศ
.2540 มาตรา 74 (8)       
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ.2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 (18)         
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และ(ฉบับ2) พ.ศ.2563
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.8/ว7847
 ลงวันที่  27 ธันวาคม  2562 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่ม
เติม ครั้งที่ 8 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ หน้าที่ 52 ลําดับ
ที่ 4
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด)
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งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รวม 4,850,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 4,600,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 4,600,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

เข้าร่วมกิจกรรมค่ายพัฒนาเด็ก และเยาวชน จํานวน 50,000 บาท

1. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  ตั้งไว้  50,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า
ใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเข้าร่วมกิจกรรมค่ายพัฒนาเด็กและ
เยาวชน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุฝึกอบรม ค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการในการส่งนักเรียนและครูเข้าร่วม
กิจกรรมค่ายพัฒนาเด็กและเยาวชนระดับภาคเหนือและระดับ
ประเทศ     
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 มาตรา 74 (4) 
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ.2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 (18)  
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555และ แก้ไข
เพิ่มเติม
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) (ฉบับทบ
ทวน พ.ศ. 2562)  หน้าที่ 482  ลําดับที่ 47
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด)
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แข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น จํานวน 100,000 บาท

1. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  ตั้งไว้  100,000.-บาท  เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้อง
ถิ่น  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 มาตรา 74 (4)  
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ.2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 (18)  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555และ แก้ไข
เพิ่มเติม
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) (ฉบับทบ
ทวน พ.ศ. 2562)   หน้าที่ 481 ลําดับที่ 44
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด)

วันที่พิมพ์ : 1/9/2563  15:07:15 หน้า : 198/319



ค่ายเยาวชนรักภาษา อังกฤษ (English Camp) จํานวน 200,000 บาท

1. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ตั้งไว้ 200,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า
ใช้จ่ายในการดําเนินโครงการค่ายเยาวชนรักภาษา
อังกฤษ (English Camp)  องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ โดยมี
ค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบ
แทนวิทยากร ค่าวัสดุฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นเกี่ยว
ข้อง ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 มาตรา 74 (4) 
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ.2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 (18)  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  (ฉบับทบ
ทวน พ.ศ. 2562)   หน้าที่ 552 ลําดับที่ 111
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด)

วันที่พิมพ์ : 1/9/2563  15:07:15 หน้า : 199/319



โครงการค่ายวิชาการสู่ความเป็นเลิศ โรงเรียนสังกัด อบจ.แพร่ จํานวน 150,000 บาท

1. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  ตั้งไว้  150,000.-บาท  เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการค่ายวิชาการสู่ความเป็นเลิศ
โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วยค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทํากิจกรรม และค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการ ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 มาตรา 74 (4) 
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ.2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 (18)  
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555และ แก้ไข
เพิ่มเติม
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) (ฉบับทบ
ทวน พ.ศ. 2562)   หน้าที่ 513 ลําดับที่ 75
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด)

วันที่พิมพ์ : 1/9/2563  15:07:15 หน้า : 200/319



โครงการช่วยเหลือนักเรียนซึ่งเป็นผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาสใน
จังหวัดแพร่

จํานวน 750,000 บาท

1. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ตั้งไว้  750,000.-บาท เพื่อให้ความ
ช่วยเหลือค่าใช้จ่ายที่จําเป็นในการศึกษาของนักเรียนซึ่งเป็นผู้ยาก
จนหรือผู้ด้อยโอกาส ดังนี้ 
(1) ระดับเด็กเล็ก ระดับเด็กอนุบาล และระดับประถมศึกษา ไม่
เกินภาคเรียนละ หนึ่งพันบาทต่อคน แต่ไม่เกินปีการศึกษาละสอง
พันบาทต่อคน 
2) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ไม่เกินภาคการศึกษาละสองพันบาท
ต่อคน แต่ไม่เกินปีการศึกษาละสี่พันบาทต่อคน 
(3) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ไม่เกินภาคเรียนละ
สามพันบาทต่อคน แต่ไม่เกินปีการศึกษาละหกพันบาทต่อคน
- เป็นไปตามพระบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
 มาตรา 74 (4)
– เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ.2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 (18) 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายจ่ายเกี่ยวกับ
ทุนการศึกษาสําหรับนักศึกษา และการให้ความช่วยเหลือนัก
เรียน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2561 ข้อ 4 ข้อ 11
-  เป็นไปตามบัญชีแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565
) ครั้งที่ 3  ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน  2562  
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด)

วันที่พิมพ์ : 1/9/2563  15:07:15 หน้า : 201/319



โครงการพัฒนาทักษะการสื่อสาร ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน จํานวน 100,000 บาท

1. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  ตั้งไว้  100,000.-บาท  เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษา
อังกฤษ-ภาษาจีน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าอาหาร อาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุฝึกอบรม และค่า
ใช้จ่ายอื่นๆที่จําเป็นเกี่ยวข้อง ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 มาตรา 74 (4)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ.2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 (18)  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) (ฉบับทบ
ทวน พ.ศ. 2562)  หน้าที่ 511 ลําดับที่ 72
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด)

วันที่พิมพ์ : 1/9/2563  15:07:15 หน้า : 202/319



โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพของ นักเรียนในสังกัด อบจ.แพร่ จํานวน 500,000 บาท

1. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  ตั้งไว้  500,000.-บาท  เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพของนักเรียนใน
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบ
ด้วยค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่า
วัสดุฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จําเป็นเกี่ยวข้อง ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 มาตรา 74 (4)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ.2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 (18)  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) (ฉบับทบ
ทวน พ.ศ. 2562)   หน้าที่ 512 ลําดับที่ 74
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด)

วันที่พิมพ์ : 1/9/2563  15:07:15 หน้า : 203/319



งานมหกรรมจัดการศึกษาท้องถิ่น จํานวน 1,000,000 บาท

1. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  ตั้งไว้  1,000,000.-บาท  เพื่อจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการงานมหกรรมการจัดการศึกษา
ท้องถิ่น โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทํา
กิจกรรม และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 มาตรา 74 (4)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ.2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 (18)  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555และ แก้ไข
เพิ่มเติม
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) (ฉบับทบ
ทวน พ.ศ. 2562)  หน้าที่ 481 ลําดับที่ 45
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด)

วันที่พิมพ์ : 1/9/2563  15:07:15 หน้า : 204/319



ทุนการศึกษาสําหรับนักศึกษา ในจังหวัดแพร่ จํานวน 500,000 บาท

1. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  ตั้งไว้  500,000.-บาท  เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายสําหรับทุนการศึกษา ค่าใช้จ่ายสําหรับค่าเล่าเรียน ค่า
ธรรมเนียมการศึกษา ค่าบํารุง ค่าหน่วยกิต และค่าใช้จ่ายอื่นที่จํา
เป็นเกี่ยวข้องกับการศึกษาตามอัตราที่สถาบันการศึกษา
กําหนด แต่ไม่เกินปีการศึกษาละสามหมื่นสามพันบาทต่อคน
- เป็นไปตามพระบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
 มาตรา 74 (4) 
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ.2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 (18)  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายจ่ายเกี่ยวกับ
ทุนการศึกษาสําหรับนักศึกษา และการให้ความช่วยเหลือนัก
เรียน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2561 ข้อ 4 ข้อ 8
 ข้อ 9 และ ข้อ 10
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) (ฉบับทบ
ทวน พ.ศ. 2562)   หน้าที่ 397 ลําดับที่ 4 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด)
 

วันที่พิมพ์ : 1/9/2563  15:07:15 หน้า : 205/319



พัฒนาศักยภาพการ เรียนรู้ภาษาอังกฤษ จํานวน 500,000 บาท

1. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  ตั้งไว้  500,000.-บาท  เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ภาษา
อังกฤษ  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าอาหาร อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุฝึกอบรม และค่าใช้จ่าย
อื่นๆที่จําเป็นเกี่ยวข้อง ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 มาตรา 74 (4)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ.2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 (18)  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) (ฉบับทบ
ทวน พ.ศ. 2562)  หน้าที่ 554  ลําดับที่ 113
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด)

วันที่พิมพ์ : 1/9/2563  15:07:15 หน้า : 206/319



ส่งเสริมเยาวชนคนดีและคนเก่ง "สานรักวันเด็ก" จํานวน 350,000 บาท

1. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  ตั้งไว้  350,000.-บาท  เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการส่งเสริมเยาวชนคนดีและ
คนเก่ง  “สานรักวันเด็ก” จัดกิจกรรมวันเด็กแห่ง
ชาติ  ประจําปี  พ.ศ. 2564  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยวัสดุ
อุปกรณ์ในการทํากิจกรรมต่างๆ ที่ให้เด็กและเยาวชนได้ตระหนัก
ถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองที่มีต่อส่วนรวมและประเทศชาติ การ
แสดงออกซึ่งความสามารถของตนเอง ทําให้เกิดการพัฒนาด้าน
ร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ห่างไกลจากสิ่งเสพติด   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 มาตรา 74 (4)  
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ.2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 (18)  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้
จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) (ฉบับทบ
ทวน พ.ศ. 2562)  หน้าที่ 482 ลําดับที่ 46
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด)
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อบรมเชิงปฏิบัติการ "พัฒนาเทคนิคการสอน  8  กลุ่มสาระการเรียน
รู้"

จํานวน 400,000 บาท

1. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  ตั้งไว้  400,000.-บาท  เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเทคนิค
การสอน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่อง
ดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จํา
เป็นเกี่ยวข้อง ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 มาตรา 74 (4) 
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ.2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 (18)  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) (ฉบับทบ
ทวน พ.ศ. 2562)  หน้าที่ 404  ลําดับที่ 10
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด)
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งบเงินอุดหนุน รวม 250,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 250,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนมหาวิทยาลัย แม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ จํานวน 250,000 บาท

1. ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ  ตั้งไว้  250,000.-บาท เพื่อ
อุดหนุนมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่เฉลิมพระเกียรติตามโครงการ
สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค ประจําปี 2564 
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ.2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 (18) 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และ(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 ข้อ 3 หน่วย
งานที่ขอรับเงินอุดหนุน (2) ส่วนราชการ ได้แก่ ส่วนราชการตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  เพิ่ม
เติม ครั้งที่ 8 หน้าที่ 67 ลําดับที่ 14   
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด)
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 145,627,600 บาท

งบดําเนินงาน รวม 145,536,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 145,536,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 145,536,000 บาท

1. ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตั้ง
ไว้  145,536,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่ง
เสริมอาสาสมัครสาธารณสุข  ประจําหมู่บ้าน(อสม.) เชิง
รุก ปี 2564 เพื่อส่งเสริมบทบาทอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่
บ้าน (อสม.) ให้ปฏิบัติการเชิงรุกในการปฏิบัติงานส่งเสริมสุขภาพ
ในท้องถิ่น และชุมชนในการสํารวจดูแลหญิงตั้งครรภ์ หญิงหลัง
คลอด ผู้สูงอายุ ผู้พิการ การดูแลผู้ป่วย และเฝ้าระวังโรคใน
ชุมชน เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกําลังใจของ อสม.ทั่วทุกพื้นที่
ของทุกอําเภอในจังหวัดแพร่
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด  พ.ศ
. 2540 มาตรา 72
- เป็นไปตามรายการเงินอุดหนุนทั่วไปประจําปีงบประมาณราย
จ่าย พ.ศ.2562 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่ มท
 0891.3/ว 2110 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2557
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0810.5/ว 397 ลงวันที่ 29 มกราคม 2562 
“ทั้งนี้จะเบิกจ่ายได้ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ”
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
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งบลงทุน รวม 91,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 91,600 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าเครื่องดูดฝุ่น จํานวน 14,000 บาท

1.  ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน  ตั้งไว้  14,000.-บาท เพื่อจัดซื้อ
เครื่องดูดฝุ่น ขนาด 25 ลิตร จํานวน 1 เครื่อง  เพื่อใช้ในศูนย์รับ
แจ้งเหตุและสั่งการ การแพทย์ฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วนจังหวัด
แพร่
- เป็นไปตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 มาตรา 74 (6) 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444
 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด)

ค่าเครื่องปรับอากาศ จํานวน 72,800 บาท

1. ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน  ตั้งไว้  72,800.-บาท เพื่อจัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) 
แบบติดผนัง(ระบบ Inverter)  ขนาด 24,000 บีทียู จํานวน 2
 เครื่องๆละ 36,400.-บาท เพื่อใช้ในศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่ง
การ การแพทย์ฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 มาตรา 74 (6) 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 
- เป็นไปตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด)
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ค่าตู้กดน้ําร้อน น้ําเย็น จํานวน 4,800 บาท

1. ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน  ตั้งไว้  4,800.-บาท เพื่อจัดซื้อตู้กด
น้ําร้อนน้ําเย็นจํานวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ในศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่ง
การ การแพทย์ฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 มาตรา 74 (6) 
-  เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ.2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 (18)  
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลง
วันที่ 24 มกราคม 2561 
- ตั้งราคาตามท้องตลาดไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์จึงถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 6 หน้า 56 ลําดับที่ 2  
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด)

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 20,533,150 บาท

งบบุคลากร รวม 15,832,420 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 15,832,420 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 6,792,240 บาท

1. ประเภทเงินเดือนพนักงาน  ตั้งไว้  6,792,240.-บาท เพื่อจ่าย
เป็นเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ตําแหน่ง
ต่าง ๆ ตามบัญชีรายละเอียดประเภทเงินเดือนข้าราชการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 มาตรา 74 (1)        
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด)
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 60,660 บาท

1. ประเภทเงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน  ตั้งไว้  54,000.-บาท เพื่อ
จ่ายเป็นเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้าน
สาธารณสุขของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (พ.ต.ส.)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 มาตรา 74(3)
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด จังหวัดแพร่ เรื่องกําหนดตําแหน่งและเงินเพิ่มสําหรับ
ตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด)
2. ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน ตั้งไว้  6,660.-บาท เพื่อ
จ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดแพร่
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 มาตรา 74 (1)                                
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558  
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 163,200 บาท

1. ประเภทเงินประจําตําแหน่ง  ตั้งไว้  67,200.-บาท เพื่อจ่ายเป็น
เงินประจําตําแหน่งและเงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของข้า
ราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ได้รับเงินประจํา
ตําแหน่ง ระดับผู้อํานวยการกอง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 มาตรา 74(1)       
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558  
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงาน
บุคคลท้องถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 10) 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด)
2. ประเภทเงินประจําตําแหน่ง  ตั้งไว้  54,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็น
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เงินประจําตําแหน่งและเงินค่าตอบแทน เป็นรายเดือนของข้า
ราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ระดับหัวหน้า
ฝ่าย                                    
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540   มาตรา 74 (1) 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงาน
บุคคลท้องถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น   (ฉบับที่ 10) 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด)
3. ประเภทเงินประจําตําแหน่ง  ตั้งไว้  42,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็น
เงินประจําตําแหน่งและเงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของข้า
ราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นดํารงตําแหน่งวิชาชีพเฉพาะการ
พยาบาล ระดับชํานาญการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 มาตรา 74(1)
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด จังหวัดแพร่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
อัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทน
อื่น (ฉบับที่ 7)
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 8,667,700 บาท
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1. ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตั้งไว้  8,667,700.-บาท เพื่อ
จ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างในการปฏิบัติงานให้แก่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 มาตรา 74 (1)                               
 - เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด)

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 81,420 บาท

1. ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน  ตั้งไว้  81,420.-บาท เพื่อ
จ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแพร่
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 มาตรา 74(1)                                 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด)
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เงินอื่นๆ จํานวน 67,200 บาท

1. ประเภทเงินอื่นๆ  ตั้งไว้  67,200.-บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบ
แทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจําของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ให้มีสิทธิ์ได้รับเงินค่าตอบแทน
รายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจําตําแหน่ง ผู้อํานวยการกอง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่า
ตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจํา
ของส่วนราชการ พ.ศ. 2547
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 มาตรา 74 (1)                                               
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงาน
บุคคลท้องถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 10)                               
- เป็นไปตามหนังสือประทับตรากรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น  ที่ มท 0809.3/ว 45 ลงวันที่   23
 มีนาคม 2546                            
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2558     
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วน
จังหวัด)                       
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งบดําเนินงาน รวม 4,700,730 บาท
ค่าตอบแทน รวม 2,004,330 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 1,288,330 บาท

1. ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฎิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้  1,288,330.-บาท เพื่อเป็นเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก่ข้าราชการและลูกจ้าง
ประจํา  และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัด
แพร่                                          
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540   มาตรา 74 (3)                                   
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัล ประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่น ให้เป็นรายจ่ายอื่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด)
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 500,000 บาท

1. ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ตั้ง
ไว้  245,000.-บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ สําหรับข้าราชการ ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง ซึ่งจํา
เป็นต้องปฏิบัติงานเร่งด่วนนอกเวลาราชการปกติและในวันหยุด
ราชการ                                
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 มาตรา 74(3) 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด)
2. ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ตั้ง
ไว้  255,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการต่างๆ สําหรับข้าราชการ พนักงานจ้าง ฯลฯ ที่ปฏิบัติ
งานด้านสาธารณสุข ของศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ การแพทย์ฉุก
เฉินองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
หรือในวันหยุดราชการที่ได้รับคําสั่งให้ช่วยเหลือการปฏิบัติงาน
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 มาตรา 74 (3)   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทน
เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้แก่หน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562      
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุดที่ สธ
 0201.042.1/ว 100  ลงวันที่ 5กุมภาพันธ์ 2552 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด)
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ค่าเช่าบ้าน จํานวน 216,000 บาท

1. ประเภทค่าเช่าบ้าน  ตั้งไว้  216,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่า
บ้านสําหรับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่   ที่มีสิทธิ
ได้รับค่าเช่าบ้าน        
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 มาตรา  74(3) 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่า บ้านของ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 4
 พ.ศ.2562
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด)  

ค่าใช้สอย รวม 2,069,200 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 50,000 บาท

1. ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  ตั้งไว้  50,000
.-บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าโฆษณาและเผยแพร่งานกิจการในหน้าที่
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่เกี่ยวกับการจัดทํา
โฆษณา การจัดนิทรรศการผลงาน ป้ายประชาสัมพันธ์ การ
ประกาศโฆษณาสื่อสารมวลชน การทําภาพสไลด์ การจ้างอัด
ขยายภาพ การทําหรือบันทึกเทปโทรทัศน์ เทปการบันทึก
เสียง การเช่าเวลาสถานีวิทยุเพื่อจัดรายการองค์การบริหารส่วน
จังหวัดพบประชาชน การแถลงข่าวสารทางราชการ การจัดทํา
หนังสือเอกสารสนับสนุนการต่อต้านยาเสพติด การจัดทํา
ปฏิทิน แผ่นพับประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัด
แพร่ ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540  มาตรา 74 (4)
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด)
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ค่าจ้างเหมาบริการ จํานวน 1,599,200 บาท

1. ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  ตั้งไว้ 1,599,200
.-บาท  เพื่อเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ตามภารกิจหรือกิจกรรมของ
ส่วนราชการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540  มาตรา 74 (4) 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254
 ลงวันที่ 15
 มกราคม 2563                                                     
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 4044
  ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด)

ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ จํานวน 10,000 บาท

1. ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  ตั้งไว้  10,000
.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปก
หนังสือ เอกสารต่าง ๆ ฯลฯ และรายงานผลการปฏิบัติงานของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540  มาตรา 74 (4)
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด)
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 150,000 บาท

1. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ ตั้งไว้  150,000.-บาท เพื่อเป็นค่าใช้
จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักรของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่และ
ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง และคณะ
กรรมการ                           
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540  มาตรา 74 (4)                      
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไข
เพิ่มเติม 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 260,000 บาท
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1. ประเภทค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม  ตั้งไว้  100,000
.-บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแพร่ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ               
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540  มาตรา 74 (4)                  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว254 ลง
วันที่ 15 มกราคม 2563
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด)
2. ประเภทค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม  ตั้งไว้  60,000
.-บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษายานพาหนะและเครื่อง
ยนต์ต่างๆขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องตัดหญ้า ฯลฯ
               
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540  มาตรา 74 (4)                  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว254  ลง
วันที่ 15 มกราคม 2563
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด)
3. ประเภทค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม  ตั้งไว้  100,000
.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษา ดูแลรักษา หรือซ่อมแซมอาคาร
สถานที่ สวน ต้นไม้ เสาไฟฟ้า ถนนภายในบริเวณ พิพิธภัณฑ์เมือง
แพร่ “คุ้มเจ้าหลวง” อําเภอเมือง จังหวัดแพร่ สถาบันพัฒนาผู้นํา
ท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ อําเภอสูงเม่น จังหวัด
แพร่ และทรัพย์สินอื่นๆขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ให้อยู่
ในสภาพดี สวยงาม พร้อมให้บริการประชาชนทั่วไปที่เข้ามาเยี่ยม
ชมได้ตลอดเวลา                                 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540  มาตรา 74 (4)       
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว254  ลง
วันที่ 15 มกราคม 2563
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด)
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ค่าวัสดุ รวม 627,200 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 140,000 บาท

1. ประเภทวัสดุสํานักงาน  ตั้งไว้  110,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า
วัสดุสํานักงาน ค่าน้ําดื่ม เครื่องเขียน แบบ
พิมพ์ วัสดุ อุปกรณ์  เครื่องใช้สํานักงาน เช่น
กระดาษ  ดินสอ ปากกา ยางลบ ไม้บรรทัด หมึกเครื่องอัดสําเนา
ระบบดิจิตอล กระดาษถ่ายเอกสาร ฯลฯ รวมทั้งหนังสือระเบียบ
ต่าง ๆ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในกิจกรรมขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดแพร่              
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540  มาตรา 74 (5)               
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559                       
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563    
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด)
2. ประเภทวัสดุสํานักงาน  ตั้งไว้ 30,000.-บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่า
จัดซื้อเก้าอี้พลาสติก ของพิพิธภัณฑ์เมืองแพร่ “คุ้มเจ้าหลวง” 
จํานวน 100 ตัวๆละ 300.-บาท 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540  มาตรา 74 (5)               
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559                       
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254
 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563      
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด)  
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 50,000 บาท

1. ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  ตั้งไว้  50,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับไฟฟ้าและวิทยุ  เช่น  หลอด
ไฟฟ้า ฟิวส์ ปลั๊กไฟฟ้า  สวิตซ์ไฟฟ้า และค่าอะไหล่วิทยุสื่อ
สาร ฯลฯ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
แพร่
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540  มาตรา 74 (5)
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559                       
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254
 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563    
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วน
จังหวัด)                        

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 120,000 บาท

1. ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว  ตั้งไว้  120,000.-บาท เพื่อจ่าย
เป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง  ไม้กวาด ผ้าปูโต๊ะ  ถ้วย
ชาม ช้อนส้อม แก้วน้ํา จานรอง กระจกเงา ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540  มาตรา 74 (5)               
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559                       
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254
 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563                          
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด)

วันที่พิมพ์ : 1/9/2563  15:07:15 หน้า : 224/319



วัสดุก่อสร้าง จํานวน 50,000 บาท

1. ประเภทวัสดุก่อสร้าง  ตั้งไว้  50,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า
วัสดุก่อสร้างสําหรับงานซ่อมแซม บํารุงรักษาทรัพย์สินที่ชํารุดเสีย
หายที่สถาบันพัฒนาผู้นําท้องถิ่น อบจ.แพร่ พิพิธภัณฑ์เมืองแพร่ “
คุ้มเจ้าหลวง”, ห้องสมุดของเล่นเด็ก อบจ.แพร่ โครงการหมู่บ้าน
หัตถกรรมและ OTOP (ศูนย์แสดงและจําหน่าย
ผลิตภัณฑ์ OTOP) อ.เด่นชัย จ.แพร่ , โรงกลั่นสุราชุมชน, อาคาร
ราชพัสดุศูนย์การเรียนรู้ประตูชัย อบจ.แพร่ และทรัพย์สินของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เช่น ท่อน้ํา และอุปกรณ์
ประปา ท่อต่างๆ ค้อน คีม สี ปูนซีเมนต์ ไม้ต่างๆ ฯลฯ              
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540  มาตรา 74 (5)               
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559                      
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254
 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563      
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วน
จังหวัด)                     

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท

1. ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  ตั้งไว้  20,000.-บาท เพื่อ
จ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ยานยนต์ เครื่องยนต์ รถยนต์ รถ
จักรยานยนต์ ฯลฯ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540  มาตรา 74 (5)                  
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559                       
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254
 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563       
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด)                   
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 47,200 บาท

1. ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  ตั้งไว้  47,200.-บาท เพื่อ
จ่ายเป็นค่าน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สําหรับรถยนต์ รถ
จักรยานยนต์ เครื่องตัดหญ้า ฯลฯ ที่ใช้ในกิจการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดแพร่
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540  มาตรา 74 (5)                
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559                       
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254
 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด) 
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วัสดุการเกษตร จํานวน 100,000 บาท

1. ประเภทวัสดุการเกษตร  ตั้งไว้  100,000.-บาทเพื่อจ่ายเป็นค่า
วัสดุการเกษตร ในการจัดซื้อ จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่อง
ใช้ พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ อาหารสัตว์ ปุ๋ย วัสดุเพาะชํา ฯลฯสําหรับ
ตกแต่งปรับปรุงสนาม แปลงสาธิตปลูกผัก สถานที่เลี้ยงสัตว์และ
อาหารสัตว์ที่สถาบันพัฒนาผู้นําท้องถิ่น อบจ.แพร่ พิพิธภัณฑ์เมือง
แพร่ “คุ้มเจ้าหลวง” โครงการหมู่บ้านหัตถกรรมและ OTOP (
ศูนย์แสดงและจําหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP) อ.เด่นชัย จ.แพร่ โรง
กลั่นสุราชุมชน ห้องสมุดของเล่นเด็ก อบจ.แพร่ และทรัพย์สินของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เช่น ท่อน้ํา สายยาง ก๊อก
น้ํา พลาสติกบังแสง ท่อพีวีซี เหล็ก สําหรับใช้ในระบบจ่าย
น้ํา ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540  มาตรา 74 (5)          
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559                       
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254
 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563     
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วน
จังหวัด)                         
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 100,000 บาท

1. ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์  ตั้งไว้  100,000.-บาท  เพื่อจ่ายเป็น
ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่เช่น  แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล   เทปบันทึกข้อมูล  ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์แบบ
เลเซอร์  ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540  มาตรา 74 (5)                  
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด  ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559                       
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254
 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วน
จังหวัด)                        
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งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 250,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 250,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 250,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

ส่งเสริมและพัฒนาสตรีและ ครอบครัวในพื้นที่จังหวัดแพร่ จํานวน 250,000 บาท

1. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  ตั้งไว้  250,000.-บาท  เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาสตรี และ
ครอบครัวในพื้นที่จังหวัดแพร่ เช่น ค่าอาหาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้
ในการฝึกอบรม ค่าป้ายไวนิล ค่าตกแต่งสถานที่ ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
. 2540 และแก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 74(4)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
-  เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ.2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 (13) (18)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444
 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) (ฉบับทบ
ทวน พ.ศ. 2562) องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ หน้าที่ 379
 ลําดับที่ 4
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด)
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 520,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 520,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 520,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 500,000 บาท

1. ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  ตั้งไว้  500,000.-บาท  เพื่อจ่าย
เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอด
ไฟฟ้า ฟิวส์ บัลลาร์ดสตาร์ทเตอร์ ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า และค่า
อะไหล่วิทยุสื่อสาร ฯลฯ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแพร่
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540  มาตรา 74 (5)
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559                       
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 254
 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563    
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด) 

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 20,000 บาท

1. ปร ะเภทวัสดุเครื่องดับเพลิง  ตั้งไว้  20,000.-บาท  เพื่อจ่าย
เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับเครื่องดับเพลิง เช่น ถังดับเพลิง ลูก
บอลดับเพลิง น้ํายาดับเพลิง  เติมน้ํายาดับเพลิงซึ่งครบอายุการใช้
งาน หรือมีเหตุการณ์ต้องบรรจุน้ํายาเคมีใหม่ สายส่งน้ําดับ
เพลิง หัวฉีดน้ํา ท่อดูดน้ํา ฯลฯ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540  มาตรา 74 (5)
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248  ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559                       
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 254
 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด)

วันที่พิมพ์ : 1/9/2563  15:07:15 หน้า : 230/319



งานไฟฟ้าถนน รวม 1,400,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,100,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 1,100,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 1,100,000 บาท

1.ประเภทค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม  ตั้งไว้  100,000
.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและ
หม้อแปลงไฟฟ้า ที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดแพร่ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540  มาตรา 74 (4) 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว254 ลง
วันที่ 15 มกราคม 2563
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด)
2. ประเภทค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม  ตั้งไว้  1,000,000
.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการ
จราจร และบํารุงรักษาและซ่อมแซมถนนที่อยู่ในความดูแลรับผิด
ชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เช่น การทาสีตี
เส้น เครื่องหมายจราจรบนผิวทางที่ซีดจาง เพื่อให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540  มาตรา 74 (4) 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว254 ลง
วันที่ 15 มกราคม 2563
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด)
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งบลงทุน รวม 300,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 300,000 บาท
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

จัดหาครุภัณฑ์ป้ายจราจรและ ราวกันตกสําหรับติดตั้งบนถนน ใน
ความรับผิดชอบขององค์การ บริหารส่วนจังหวัดแพร่ 48 สายทาง

จํานวน 300,000 บาท

1. ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง  ตั้งไว้ 300,000.-บาท  เพื่อจ่ายเป็น
ค่าจัดหาป้ายสัญญาณจราจร และราวกันตก สําหรับถนนในความ
รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เพื่อใช้ในการติดตั้ง
ในทางโค้งทางแยกต่างๆ เพื่อให้ประชาชนที่ใช้ถนนได้รับความ
ปลอดภัยจากการใช้ถนน 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540  มาตรา 74 (6)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวง มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989
 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 
- เป็นไปตามกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 (18)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) (ฉบับทบ
ทวน พ.ศ. 2562) องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ หน้าที่ 187
  ลําดับที่ 86
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด)

วันที่พิมพ์ : 1/9/2563  15:07:15 หน้า : 232/319



งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 300,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 300,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 300,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

บริหารจัดการขยะอันตราย องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ จํานวน 300,000 บาท

1. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ  ตั้งไว้  300,000.-บาท  เพื่อเป็นค่า
ใช้จ่ายตามโครงการบริหารจัดการขยะอันตราย เช่น ค่าใช้จ่ายใน
การจัดเก็บและกําจัดขยะอันตราย ในพื้นที่จังหวัดแพร่ 
- เป็นไปตามพระบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
 มาตรา 45 (7) และมาตรา 74 (4)      
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ.2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 (18) 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแพร่ เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 หน้าที่ 135  ลําดับ
ที่  1
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด)
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวม 58,000 บาท

งบลงทุน รวม 58,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 58,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าโต๊ะ จํานวน 40,000 บาท

1. ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน  ตั้งไว้ 40,000.-บาท เพื่อจัดซื้อโต๊ะ
พับโฟเมก้า ขนาด 1,830 ม.ม.x605 ม.ม.x737 ม.ม. จํานวน 20
 ตัวๆละ 2,000.-บาท รวมเป็นเงิน 40,000.-บาทเพื่อใช้ใน
พิพิธภัณฑ์เมืองแพร่ “คุ้มเจ้าหลวง” องค์การบริหารส่วนจังหวัด
แพร่
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 มาตรา 74 (6) 
-  เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ.2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540  (18)  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 0444
 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
- ตั้งราคาตามท้องตลาดไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์จึงถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 6 หน้า 56 ลําดับที่ 3  
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด)
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ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ค่าเครื่องซักผ้า จํานวน 18,000 บาท

1. ประเภทครุภัณฑ์งานบ้าน งานครัว  ตั้งไว้  18,000.-บาท เพื่อ
จัดซื้อเครื่องซักผ้าแบบธรรมดา ขนาด 15 กิโลกรัม จํานวน 1
 เครื่อง เพื่อใช้ในสถาบันพัฒนาผู้นําท้องถิ่น องค์การบริหารส่วน
จังหวัดแพร่
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 มาตรา 74 (6) 
-  เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ.2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 (18)  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444
 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
- เป็นไปตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 6 หน้า 57 ลําดับที่ 5 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด) 
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งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 855,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 855,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 855,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

โครงการฝึกอบรมและศึกษา ดูงาน เสริมสร้างกลุ่มอาชีพ องค์กร 
และเครือข่ายในการพัฒนาอาชีพสําหรับประชาชนในจังหวัดแพร่

จํานวน 250,000 บาท

1. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  ตั้งไว้  250,000.-บาท  เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เสริม
สร้างกลุ่มอาชีพ องค์กร และเครือข่ายในการพัฒนาอาชีพสําหรับ
ประชาชนในจังหวัดแพร่ เช่น ค่าอาหาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ใน
การฝึกอบรม ค่าป้ายไวนิล ค่าตกแต่งสถานที่ ฯลฯ   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540  มาตรา 45 (8)  
-  เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ.2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540  (17) (18)  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444
 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) (ฉบับทบ
ทวน พ.ศ. 2562) หน้าที่ 75 ลําดับที่ 1         
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด)
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ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ ผู้สูงอายุในจังหวัดแพร่ จํานวน 250,000 บาท

1. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  ตั้งไว้  250,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ
ในจังหวัดแพร่ เช่น ค่าอาหาร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่า
วัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 มาตรา 45(8) และมาตรา 74 (4)  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444
 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) (ฉบับทบ
ทวน พ.ศ. 2562) องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ หน้าที่ 378
 ลําดับที่ 3  
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด)
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ฝึกอบรมและสัมมนาเครือข่าย ทางด้านศิลปวัฒนธรรมประเพณี และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

จํานวน 150,000 บาท

1. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ตั้งไว้ 150,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า
ใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมและสัมมนาเครือข่ายทาง
ด้านศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น ค่า
อาหาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรม ค่าป้ายไวนิล ค่า
ตกแต่งสถานที่ ฯลฯ   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540  มาตรา 45(8) และมาตรา 74 (4)  
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ.2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 (11)  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
 มาตรา 17 (14) (18)
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444
 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) (ฉบับทบ
ทวน พ.ศ. 2562) องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ หน้าที่ 597
 ลําดับที่ 8 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด)
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พัฒนาศักยภาพลูกเสือชาวบ้าน ในจังหวัดแพร่ จํานวน 150,000 บาท

1. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  ตั้งไว้  150,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพลูกเสือชาวบ้านใน
จังหวัดแพร่โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าอาหาร อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุฝึกอบรม และค่าใช้จ่าย
อื่นๆที่จําเป็นเกี่ยวข้อง ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 มาตรา 74 (4)        
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ.2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 (18)         
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 เปลี่ยน
แปลงครั้งที่ 5 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ หน้าที่ 155 ลําดับ
ที่ 7
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด) 
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สร้างความรู้ความเข้าใจ ปัญหาและโทษของยาเสพติด จํานวน 25,000 บาท

1. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ ตั้งไว้  25,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า
ใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสร้างความรู้ ความเข้าใจปัญหาและ
โทษของยาเสพติด เช่น ค่าอาหาร ค่าป้ายโครงการ ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
. 2540 และแก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 74(4)
- เป็นไปตามกฏกระทรวง พ.ศ. 2541 ออกตามความในพระราช
บัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 (18)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0810.6/ว 3188 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444
 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) (ฉบับทบ
ทวน พ.ศ. 2562)  ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ หน้า 85
 ลําดับที่ 3
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด)
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สานรักสานสัมพันธ์เชื่อมสาย ใยผูกพันครอบครัว ห้องสมุดของเล่น
เด็ก อบจ.แพร่

จํานวน 30,000 บาท

1. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  ตั้งไว้  30,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า
ใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสานรักสานสัมพันธ์เชื่อมสายใย
ผูกพันครอบครัว ห้องสมุดของเล่นเด็กองค์การบริหารส่วนจังหวัด
แพร่ เช่น งานเสริมสร้างสถาบันครอบครัว และอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับ
ห้องสมุดของเล่นเด็กองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ สมาชิกห้อง
สมุด และบุคคลทั่วไป เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึก
อบรม ค่าป้ายไวนิล ค่าสมนาคุณวิทยากร ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540  มาตรา 45(8) และมาตรา 74 (4)  
-  เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ.2540) ออกตามความในพระราช
บัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 (18)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444
 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) (ฉบับทบ
ทวน พ.ศ. 2562)  องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ หน้าที่ 344
 ลําดับที่ 12
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด)
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 3,762,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 2,812,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 2,812,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

กิจกรรมวันมหกรรมกีฬา เพื่อมวลชน"แชลแลนจ์เดย์" จํานวน 50,000 บาท

1. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  ตั้งไว้  50,000.-บาทเพื่อจ่ายเป็นค่า
ใช้จ่ายในการดําเนินโครงการกิจกรรมมหกรรมกีฬามวลชนแช
ลแลนจ์เดย์ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่า
จ้างเหมาจัดสถานที่ ค่าจัดซื้ออุปกรณ์จัดการแข่งขัน ค่าตอบแทน
กรรมการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ค่าเงินรางวัล และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ที่จําเป็นเกี่ยวข้อง ฯลฯ     
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด  พ.ศ
.2540 มาตรา 74 (4)        
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ.2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 (18)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) (ฉบับทบ
ทวน พ.ศ. 2562)  หน้าที่ 610 ลําดับที่ 14
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด) 
 

วันที่พิมพ์ : 1/9/2563  15:07:15 หน้า : 242/319



ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา โรงเรียนกีฬาองค์การบริหาร ส่วน
จังหวัดแพร่ (พัฒนาประชาอุปถัมภ์)

จํานวน 900,000 บาท

1. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ตั้งไว้  900,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นใช้
จ่ายในการเข้าร่วมแข่งขันกีฬา เช่น ค่าชุดกีฬานักกีฬา ค่าเบี้ย
เลี้ยงนักกีฬาค่าเบี้ยเลี้ยงผู้ฝึกซ้อมกีฬา ของโรงเรียนกีฬาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแพร่ (พัฒนาประชาอุปถัมภ์)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540  มาตรา 74 (4)   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการ
จ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2562 หมวด 5 ข้อ 20 (5)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) (ฉบับทบ
ทวน พ.ศ. 2562) องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ หน้าที่ 557
 ลําดับที่ 1
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด) 

ค่าพัฒนาบุคลากร (สนามกีฬา) จํานวน 12,000 บาท

1. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  ตั้งไว้  12,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็น
พัฒนาบุคลากร  ตําแหน่ง ครูอาสาพัฒนากีฬา ที่ได้รับถ่ายโอน
ภารกิจสนามกีฬาสนามละ 2 คน
- เป็นไปตามพระบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
 มาตรา 72 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลววันที่ 19 มิถุนายน 2561 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
“ทั้งนี้จะเบิกจ่ายได้เมื่อได้รับการจัดสรร”
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

วันที่พิมพ์ : 1/9/2563  15:07:15 หน้า : 243/319



จัดการแข่งขันและส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา เปตององค์การ
บริหารส่วน จังหวัดแพร่

จํานวน 150,000 บาท

1. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  ตั้งไว้  150,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดการแข่งขันและส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬาเปตอง โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ป้าย
ประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่ ค่าจัดซื้ออุปกรณ์จัดการ
แข่งขัน ค่าตอบแทนกรรมการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ค่าเงิน
รางวัล และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จําเป็นเกี่ยวข้อง ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด  พ.ศ
.2540 มาตรา 74 (4)  
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ.2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 (18)         
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) (ฉบับทบ
ทวน พ.ศ. 2562)  หน้าที่  607 ลําดับที่ 11     
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด) 
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จัดการแข่งขันและส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ฟุตบอล  7 คน จํานวน 200,000 บาท

1. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  ตั้งไว้  200,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดการแข่งขันและส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบ
ด้วย ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่ ค่าจัดซื้ออุปกรณ์
จัดการแข่งขัน ค่าตอบแทนกรรมการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ค่า
เงินรางวัล และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จําเป็นเกี่ยวข้อง ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 มาตรา 74 (4)        
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ.2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 (18)         
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2559
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)(ฉบับทบ
ทวน พ.ศ. 2562)  หน้าที่ 619  ลําดับที่ 20
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด) 
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จัดการแข่งขันและส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันนักกีฬา นักเรียน
สังกัดองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น

จํานวน 900,000 บาท

1. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  ตั้งไว้  900,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดการแข่งขันและส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าเบี้ยเลี้ยงในการเก็บตัวฝึก
ซ้อม ค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางไปร่วมการแข่งขัน ค่าชุดแข่งขัน
ของนักกีฬา ค่าที่พัก ค่ายาสามัญประจําบ้านและเวชภัณฑ์ และค่า
ใช้จ่ายอื่นๆที่จําเป็นเกี่ยวข้อง ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 มาตรา 74 (4)        
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ.2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 (18)         
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2559
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555และ แก้ไข
เพิ่มเติม
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)(ฉบับทบ
ทวน พ.ศ. 2562) หน้าที่  618  ลําดับที่  9
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด) 
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จัดการแข่งขันและส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล 11 คน อบ
จ.แพร่ คัพ

จํานวน 300,000 บาท

1. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  ตั้งไว้  300,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดการแข่งขันและส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 11 คน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบ
ด้วย ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่ ค่าจัดซื้ออุปกรณ์
จัดการแข่งขัน ค่าตอบแทนกรรมการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ค่า
เงินรางวัล และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จําเป็นเกี่ยวข้อง ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด  พ.ศ
.2540 มาตรา 74 (4)        
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ.2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 (18)         
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2559
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) (ฉบับทบ
ทวน พ.ศ. 2562)   หน้าที่  617 ข้อ 18 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด) 
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จัดการแข่งขันและส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันและส่ง นักกีฬาฟุต
ซอล องค์การ บริหารส่วนจังหวัดแพร่

จํานวน 300,000 บาท

1. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  ตั้งไว้  300,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดการแข่งขันและส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตซอล โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ป้าย
ประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่ ค่าจัดซื้ออุปกรณ์จัดการ
แข่งขัน ค่าตอบแทนกรรมการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ค่าเงิน
รางวัล และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จําเป็นเกี่ยวข้อง ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 มาตรา 74 (4)        
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ.2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 (18)         
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) (ฉบับทบ
ทวน พ.ศ. 2562) หน้าที่ 620  ลําดับที่ 21
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด) 
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งบลงทุน รวม 950,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 950,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ปรับปรุงซ่อมแซมบํารุง รักษาสนามกีฬาองค์การ บริหารส่วนจังหวัด
แพร่

จํานวน 950,000 บาท

1. ประเภทค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ตั้ง
ไว้  950,000.-บาท เพื่อเป็นค่าค่าปรับปรุงซ่อมแซมและบํารุง
รักษาสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เช่น สนามกีฬา
อัฒจันทร์ อาคารเกี่ยวกับกีฬาต่างๆ ฯลฯ ให้อยู่ในสภาพที่ใช้การ
ได้ดี ไม่ก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยแก่ประชาชน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด  พ.ศ
.2540 มาตรา 72        
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ.2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 (18)         
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 700
 ลําดับที่ 5
“ทั้งนี้จะเบิกจ่ายได้เมื่อได้รับการจัดสรร”
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 3,050,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 3,050,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 3,050,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ประเพณีวัฒนธรรมและ ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่
เป็น ภาพรวมของจังหวัด/ระดับ ประเทศ

จํานวน 800,000 บาท

1. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  ตั้งไว้  800,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่เป็นภาพรวมของ
จังหวัด /ระดับประเทศ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าใช้จ่ายพิธี
ทางศาสนา ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ ค่าจ้างเหมาทําความ
สะอาด ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง ค่าของรางวัล และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ที่จําเป็นเกี่ยวข้อง ฯลฯ ค่าใช้จ่ายงานประเพณีตาม
ปฏิทิน เช่น ลอยกระทง , สงกรานต์ (เป็นกิจกรรมหรืองานที่ทํา
สืบทอดเป็นระยะเวลาที่ยาวนาน)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 มาตรา 74 (4)        
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ.2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 (18)         
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่ง
ขันกีฬา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)(ฉบับทบ
ทวน พ.ศ. 2562)   หน้าที่ 593 ลําดับที่  2
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด) 
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โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ให้กับเยาวชนและประชาชน ใน
จังหวัดแพร่

จํานวน 300,000 บาท

1. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  ตั้งไว้  300,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้กับ
เยาวชนและประชาชนในจังหวัดแพร่ โดยมี ค่าใช้จ่ายประกอบ
ด้วยค่าอาหาร อาหารว่างสําหรับผู้เข้ารับการอบรม ค่าวิทยากร 
ค่าสถานที่ ค่าวัสดุฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จําเป็นเกี่ยวข้อง ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 มาตรา 74 (4)        
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ.2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 (18)         
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ
.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 (ฉบับทบ
ทวน พ.ศ.2562) หน้า 561 ลําดับที่ 5
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด) 
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งานประเพณีแพร่เมืองเก่า จํานวน 1,000,000 บาท

1. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  ตั้งไว้  1,000,000.-บาท  เพื่อจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการงานประเพณีแพร่เมืองเก่า
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา ค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับสถานที่ ค่าจ้างเหมาทําความสะอาด ค่าใช้จ่ายในการ
ตกแต่ง ค่าของรางวัล และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จําเป็นเกี่ยวข้อง ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 มาตรา 74 (4)        
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ.2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 (18)         
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่ง
ขันกีฬา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  เปลี่ยน
แปลงครั้งที่ 4 หน้าที่ 87 ลําดับที่ 1
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด) 
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จัดกิจกรรมลานศิลปวัฒนธรรม "สร้างศิลป์ สร้างสรรค์ สร้างสุนทรียะ
สู่เวียงโกศัย"

จํานวน 300,000 บาท

1. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  ตั้งไว้  300,000.-บาท  เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดกิจกรรมลานศิลปวัฒนธรรม “
สร้างศิลป์ สร้างสรรค์ สร้างสุนทรียะ สู่เวียงโกศัย” เช่น ค่า
อาหาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรม ค่าป้ายไวนิล 
ค่าตกแต่งสถานที่ ฯลฯ   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540  มาตรา 45(8) และมาตรา 74 (4)  
-  เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ.2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 (11) (18)  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444
 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) (ฉบับทบ
ทวน พ.ศ. 2562) องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ หน้าที่ 596
 ลําดับที่ 6   
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด)   

วันที่พิมพ์ : 1/9/2563  15:07:15 หน้า : 253/319



จัดกิจกรรมสืบสานสืบทอด ประเพณีพื้นบ้าน ในจังหวัดแพร่ จํานวน 200,000 บาท

1. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  ตั้งไว้  200,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดกิจกรรมสืบสานสืบทอด
ประเพณีพื้นบ้านในจังหวัดแพร่ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์
พิพิธภัณฑ์เมืองแพร่ “คุ้มเจ้าหลวง"  ให้เป็นที่รู้จักของคนทั่ว
ไป ตลอดจนสืบทอดศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้อง
ถิ่นไปสู่ลูกหลานให้ดํารงสืบต่อไป เช่น ค่าจัดสถานที่ ค่าศาสน
พิธี ค่าตอบแทนการแสดง ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540  มาตรา 45 ข้อ (7 ทวิ) (8) และมาตรา 74(4)
-  เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ.2540) ออกตามความในพระราช
บัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 (11,18)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444
 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) (ฉบับทบ
ทวน พ.ศ. 2562) องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ หน้าที่ 594
 ลําดับที่ 4   
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด)
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ฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพการส่งเสริม วัฒนธรรม  อนุรักษ์สืบสานศิลป์ 
ถิ่นแพร่ล้านนา

จํานวน 150,000 บาท

1. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  ตั้งไว้  150,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพการส่ง
เสริมวัฒนธรรม อนุรักษ์สืบสานศิลป์ ถิ่นแพร่ล้านนาโดยมีค่าใช้
จ่ายประกอบด้วยค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าอาหาร อาหารว่าง
สําหรับผู้เข้ารับการอบรม ค่าวิทยากร ค่าสถานที่ ค่าวัสดุฝึก
อบรม ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จําเป็นเกี่ยวข้อง ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 มาตรา 74 (4) 
 - เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ.2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 (18)                 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) (ฉบับทบ
ทวน พ.ศ. 2562)   หน้าที่ 560 ลําดับที่  4
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด) 
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ฝึกอบรมอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น จํานวน 200,000 บาท

1. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  ตั้งไว้  200,000.-บาท  เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นภายในบริเวณพิพิธภัณฑ์เมือง
แพร่ “คุ้มเจ้าหลวง" เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ในการฝึกอบรม ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540  มาตรา 45 ข้อ (7 ทวิ) (8) และมาตรา 74(4)
-  เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ.2540) ออกตามความในพระราช
บัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 (11,18)  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444
 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) (ฉบับทบ
ทวน พ.ศ. 2562)  องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ หน้าที่ 595
 ลําดับที่ 5
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด)
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อบรมคุณธรรมจริยธรรม เด็กและเยาวชน จํานวน 100,000 บาท

1. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ ตั้งไว้  100,000.-บาท  เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมเด็กและ
เยาวชน ครั้งที่ 15 เช่น ค่าอาหาร ค่าตอบแทนวิทยากร ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
. 2540 และแก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 74(4)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
- เป็นไปตามกฏกระทรวง พ.ศ. 2541 ออกตามความในพระราช
บัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 ข้อ 10
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444
 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) (ฉบับทบ
ทวน พ.ศ. 2562)  ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ หน้า 562
 ลําดับที่ 6
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด)

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 72,207,800 บาท

งบบุคลากร รวม 29,190,800 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 29,190,800 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 13,000,000 บาท

1. ประเภทเงินเดือนพนักงาน  ตั้งไว้ 13,000,000.-บาท  เพื่อจ่าย
เป็นเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ตําแหน่ง
ต่าง ๆ ตามบัญชีรายละเอียดประเภทเงินเดือนข้าราชการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 มาตรา 74 (1)        
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ   ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด)
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 150,000 บาท

1. ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ  ของพนักงาน  ตั้งไว้  150,000
.-บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 มาตรา 74 (1) 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่  30 ธันวาคม 2558 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 206,400 บาท

1. ประเภทเงินประจําตําแหน่ง  ตั้งไว้  67,200.-บาท เพื่อจ่ายเป็น
เงินประจําตําแหน่งและเงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของข้า
ราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ได้รับเงินประจํา
ตําแหน่ง ระดับผู้อํานวยการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 มาตรา 74 (3) 
- เป็นไปตามประกาศกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
ท้องถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 10)   
- เป็นไปตามหนังสือประทับตรากรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่ มท 0809.3/ว45 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2546               
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด)
2. ประเภทเงินประจําตําแหน่ง  ตั้งไว้  72,000.-บาท  เพื่อจ่าย
เป็นเงินประจําตําแหน่งและเงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของข้า
ราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ได้รับเงินประจํา
ตําแหน่ง  ระดับหัวหน้าฝ่าย 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 มาตรา 74 (3) 
- เป็นไปตามประกาศกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
ท้องถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 10)   
- เป็นไปตามหนังสือประทับตรากรมส่งเสริมการปกครองท้อง
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ถิ่น ที่ มท 0809.3/ว45 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2546               
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท.และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่  30ธันวาคม 2558 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด)
3. ประเภทเงินประจําตําแหน่ง  ตั้งไว้  67,200.-บาท  เพื่อจ่าย
เป็นเงินประจําตําแหน่งและเงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของข้า
ราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ดํารงตําแหน่งวิชาชีพเฉพาะ
วิศวกรรมโยธา ระดับชํานาญการพิเศษ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 มาตรา 74 (3) 
- เป็นไปตามประกาศกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
ท้องถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 10)   
- เป็นไปตามหนังสือประทับตรากรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่ มท 0809.3/ว45 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2546               
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่  30ธันวาคม 2558 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด)
 

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 5,300,000 บาท

1. ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจํา  ตั้งไว้  5,300,000.-บาท  เพื่อ
จ่ายเป็นค่าจ้างประจําและเงินปรับปรุงอัตราค่าจ้างของลูกจ้าง
ประจํา 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 มาตรา 74 (2)                                      
- เป็นไปตามประกาศกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
ท้องถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น(ฉบับที่ 10)
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด)
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 10,000,000 บาท

1. ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  ตั้งไว้  10,000,000
.-บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างในการปฏิบัติ
งานให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 มาตรา 74 (1)
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด)

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 400,000 บาท

1. ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง  ตั้งไว้  400,000
.-บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
 มาตรา 74 (1)                       
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2558
 เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้ข้า
ราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่  30 ธันวาคม 2558 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด)

เงินอื่นๆ จํานวน 134,400 บาท

1. ประเภทเงินอื่นๆ  ตั้งไว้  67,200.-บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบ
แทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการ และลูกจ้างประจํา
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ให้มีสิทธิได้รับเงินค่าตอบ
แทนรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจําตําแหน่ง ผู้อํานวยการกอง 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 มาตรา 74 (1)  
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- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่า
ตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจํา
ของส่วนราชการ พ.ศ. 2547                                            
- เป็นไปตามประกาศกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
ท้องถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 10)
- เป็นไปตามหนังสือประทับตรากรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่ มท 0809.3/ว45 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2546
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด)
2. ประเภทเงินอื่นๆ  ตั้งไว้  67,200.-บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบ
แทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการ และลูกจ้างประจํา
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ให้มีสิทธิได้รับเงินค่าตอบ
แทนรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจําตําแหน่งวิชาชีพเฉพาะ
วิศวกรรมโยธา ระดับชํานาญการพิเศษ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 มาตรา 74 (1)  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่า
ตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจํา
ของส่วนราชการ พ.ศ. 2547                                            
- เป็นไปตามประกาศกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
ท้องถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 10)
- เป็นไปตามหนังสือประทับตรากรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่ มท 0809.3/ว45 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2546
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด)

งบดําเนินงาน รวม 19,570,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 4,470,000 บาท
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ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 2,700,000 บาท

1. ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตั้งไว้  2,700,000.-บาท  เพื่อเป็น
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก่ข้าราชการและลูกจ้าง
ประจําและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัด
แพร่                                    
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 มาตรา 74 (3)                            
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 1,500,000 บาท

1. ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ตั้ง
ไว้  1,500,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ สําหรับข้าราชการ ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง ซึ่งจํา
เป็นต้องปฏิบัติงานเร่งด่วนนอกเวลาราชการปกติและในวันหยุด
ราชการ                                    
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 มาตรา 74 (3)                            
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2559
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด)
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ค่าเช่าบ้าน จํานวน 270,000 บาท

1. ประเภทค่าเช่าบ้าน  ตั้งไว้  270,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่า
บ้านสําหรับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ที่มีสิทธิได้
รับค่าเช่าบ้าน        
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 มาตรา 74 (3)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้า
ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 4 พ.ศ
.2562
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด)

ค่าใช้สอย รวม 13,600,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 150,000 บาท

1. ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  ตั้งไว้  150,000
.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าโฆษณาและเผยแพร่งานกิจการในหน้าที่
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เกี่ยวกับการจัดทําป้ายประชา
สัมพันธ์ การจัดนิทรรศการผลงาน การประกาศโฆษณาสื่อสาร
มวลชน การทําภาพสไลด์  การจ้างอัดขยายภาพ หรือจ้างจัดทํา
หรือบันทึกเทปโทรทัศน์ การจัดจ้างทําแผ่นพับประชา
สัมพันธ์ การจ้างถ่ายเอกสาร เข้าเล่ม เอกสารต่างๆ เป็นต้น 
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 มาตรา 74 (4)
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด)

วันที่พิมพ์ : 1/9/2563  15:07:15 หน้า : 263/319



ค่าจ้างเหมาบริการ จํานวน 8,000,000 บาท

1. ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  ตั้งไว้  8,000,000
.-บาท  เพื่อเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ตามภารกิจหรือกิจกรรมของ
ส่วนราชการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 มาตรา 74 (4)
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว254 ลง
วันที่ 15 มกราคม 2563
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว4044
 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด)

ค่าเช่าทรัพย์สิน จํานวน 400,000 บาท

1. ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  ตั้งไว้  400,000
.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าทรัพย์สิน เช่น เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่อง
คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ เครื่องสแกนเนอร์ ฯลฯ ใช้ในราชการ
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 มาตรา 74 (4)
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว254 ลง
วันที่ 15 มกราคม 2563
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด)
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ จํานวน 550,000 บาท

1. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ  ตั้งไว้  550,000.-บาท  เพื่อเป็นค่า
ใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักรของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่และ
ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง และคณะกรรมการ                      
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540  มาตรา 74 (4)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และ แก้ไข
เพิ่มเติม 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด)
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 4,500,000 บาท

1. ประเภทค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม  ตั้งไว้  4,000,000
.-บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษายานพาหนะและเครื่อง
ยนต์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่เพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ เช่น เครื่องจักรกล รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องตัด
หญ้าและครุภัณฑ์อื่นๆ ฯลฯ                               
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540  มาตรา 74 (4)
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว254 ลง
วันที่ 15 มกราคม 2563
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด)
2. ประเภทค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม  ตั้งไว้  500,000
.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินที่อยู่ในความ
รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เพื่อให้อยู่ในสภาพ
ที่สามารถใช้งานได้ตามปกติ                               
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 มาตรา 74 (4)
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว254 ลง
วันที่ 15 มกราคม 2563
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด)
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ค่าวัสดุ รวม 1,500,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 400,000 บาท

1. ประเภทวัสดุสํานักงาน ตั้งไว้  400,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า
น้ําดื่ม เครื่องเขียน แบบพิมพ์ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้สํานัก
งาน เช่น กระดาษ  ดินสอ ปากกา ยางลบ ไม้บรรทัด หมึก
โรเนียว กระดาษถ่ายเอกสาร หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ฯลฯ รวมทั้ง
หนังสือระเบียบต่างๆ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในกิจกรรมของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่             
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วน จังหวัด พ.ศ
.2540  มาตรา 74 (5)             
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248  ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559                   
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254
 ลงวันที่ 15 มกราคม2563              
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด)           

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 300,000 บาท

1. ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว  ตั้งไว้  300,000.-บาท  เพื่อจ่าย
เป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด ผ้าปูโต๊ะ ถ้วย
ชาม ช้อนส้อม แก้วน้ํา จานรอง กระจกเงา ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 มาตรา 74 (5)            
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254
 ลงวันที่ 15 มกราคม2563     
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด)
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วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 50,000 บาท

1. ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  ตั้งไว้  50,000
.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์  เช่น แก๊ส
ออกซิเจน แก๊สแอลพีจี ถังเก็บเชื้อเพลิง และน้ํายาเคมีภัณฑ์
ต่างๆ เพื่อปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540  มาตรา 74 (5)                
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248  ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559                       
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254
 ลงวันที่ 15 มกราคม2563           
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 700,000 บาท

1. ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์  ตั้งไว้  700,000.-บาท  เพื่อจ่ายเป็น
ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล
เทปบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์ แบบ
เลเซอร์ ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540  มาตรา 74 (5)                  
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248  ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559                       
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254
 ลงวันที่ 15 มกราคม2563     
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วน
จังหวัด)                            

วันที่พิมพ์ : 1/9/2563  15:07:15 หน้า : 268/319



วัสดุสํารวจ จํานวน 50,000 บาท

1. ประเภทวัสดุสํารวจ  ตั้งไว้  50,000.-บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ
สํารวจ เช่น สีสเปรย์ หมุดไม้ เทปวัดระยะ บันไดอลูมิเนียม วัสดุ
ประกอบเพื่อการสํารวจ ฯลฯ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540  มาตรา 74 (5)                  
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248  ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559                       
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254
 ลงวันที่ 15 มกราคม2563                                
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด)
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งบลงทุน รวม 23,447,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 23,447,000 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

โครงการจัดหารถบรรทุก (ดีเซล) จํานวน 5,000,000 บาท

1. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  ตั้งไว้  5,000,000
.-บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6
 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ํากว่า 6,000 ซีซี หรือกําลังเครื่อง
ยนต์สูงสุด ไม่ต่ํากว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ํา จํานวน 2
 คัน ๆละ 2,500,000 บาท
(1) จุน้ําได้ไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร
(2) น้ําหนักของรถรวมน้ําหนักบรรทุกไม่ต่ํากว่า12,000 กิโลกรัม
(3) เป็นราคาพร้อมปั๊มและอุปกรณ์
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
. 2540 มาตรา 72
- ตั้งตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  
- เป็นไปตามกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 (18)
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444
 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565)  ครั้งที่ 6
 หน้าที่ 62 ลําดับที่ 16
"ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากงบประมาณ" 
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
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ครุภัณฑ์การเกษตร

โครงการจัดหารถฟาร์มแทรกเตอร์ จํานวน 2,200,000 บาท

1. ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร  ตั้งไว้  2,200,000.-บาท  เพื่อจ่าย
เป็นค่าจัดหารถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 85
 แรงม้า จํานวน 2 คัน ๆ ละ 1,100,000 บาทคุณลักษณะเฉพาะ
สังเขป
1) เป็นรถฟาร์มแทรกเตอร์ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ
2) ระบบเครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ 4 จังหวะ ระบายความร้อนด้วย
น้ํามีกําลังไม่น้อยกว่า 85 แรงม้า ที่ความเร็วรอบไม่เกิน 2,600
 รอบต่อนาที
3) ระบบส่งกําลัง
    (1) มีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า 8 เกียร์และเกียร์ถอยหลัง
   ไม่น้อยกว่า 2 เกียร์
    (2) มีล็อกเพลาท้าย (Differential Lock)
4) ระบบพวงมาลัยเป็นแบบพาวเวอร์ หรือไฮโดรสแตติค
5) ระบบเบรกเป็นเบรกแบบจานแช่ในน้ํามัน
6) ระบบไฮดรอลิก
    (1) ความดันระบบไฮดรอลิกไม่น้อยกว่า 1,800 ปอนด์ต่อ
ตารางนิ้ว
    (2) แขนยกเครื่องมือแบบ 3 จุด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด  พ.ศ
. 2540 มาตรา 72
- เป็นไปตามกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 (18)
- ตั้งตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444
 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 6 หน้าที่ 61 ลําดับที่ 14
"ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากงบประมาณ" 
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
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ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

โครงการจัดหาเครื่องอัดอากาศแรงดัน 10 บาร์ จํานวน 3,400,000 บาท

1. ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง  ตั้งไว้  3,400,000.-บาท  เพื่อจ่าย
เป็นค่าจัดหาเครื่องอัดอากาศแรงดัน 10 บาร์  ผลิตปริมาณลม
ได้ 360 ลูกบาศก์ฟุตต่อนาที  พร้อมล้อลากจูง และชุดพัฒนาบ่อ
น้ําบาดาล จํานวน 1 ชุด
เพื่อใช้ในราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
. 2540 มาตรา 72
- ตั้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวัน
ที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 (18)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565)  เพิ่ม
เติม ครั้งที่ 6 หน้าที่ 63 ลําดับที่ 18"ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับ
การจัดสรรจากงบประมาณ" 
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

โครงการจัดหารถบดล้อยาง จํานวน 12,000,000 บาท

1. ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง  ตั้งไว้  12,000,000.-บาท เพื่อจ่าย
เป็นค่าจัดหารถบดล้อยาง 9 ล้อ ล้อหน้า 4 ล้อ ล้อหลัง 5
 ล้อ จํานวน 3 คันๆ ละ 4,000,000 บาท ขนาดกําลังไม่น้อย
กว่า 100 แรงม้า ที่รอบไม่เกิน 2,400 รอบต่อนาที น้ําหนักขณะ
ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 13,000 กิโลกรัม 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
. 2540 มาตรา 72
- เป็นไปตามกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 (18)
- ตั้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวัน
ที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 6 หน้าที่ 58 ลําดับที่ 9
"ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากงบประมาณ" 
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
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โครงการจัดหาอุปกรณ์ชุดเจาะดินลูกรัง จํานวน 347,000 บาท

1. ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง  ตั้งไว้  347,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าจัดหาอุปกรณ์ชุดเจาะดินลูกรัง จํานวน 4 รายการ ดังนี้
1. งวงช้าง ขนาด 2.50 เมตร จํานวน 1 ชุดราคา 65,000 บาท
2. สว่านหน้า 50 เซนติเมตร ยาว 2.50 เมตร เกลียวสูง 50
 เซนติเมตร จํานวน 1 ชุด ราคา 32,000 บาท
3. ALIGNMENT MONITER จอวัดดิ่งจํานวน 1
 ชุด  ราคา 60,000 บาท
4. เดินไลน์ระบบ AUGER 2 pilot สําหรับรถ Komatsu PC200-
5 พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จํานวน 1 ชุด  ราคา 190,000 บาท
เพื่อใช้ในราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
. 2540 มาตรา 72
- ตั้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวัน
ที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 (18)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 6 หน้าที่ 64 ลําดับที่ 20
"ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากงบประมาณ" 
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
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ครุภัณฑ์สํารวจ

โครงการจัดหาเครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม (GNSS) จํานวน 500,000 บาท

1. ประเภทครุภัณฑ์สํารวจ  ตั้งไว้  500,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า
จัดหาเครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม (GNSS) จํานวน 1
 ชุด ประกอบด้วย
1. เครื่องรับสัญญาณดาวเทียมระบบ GNSS สถานี
ฐาน (Base Station) จํานวน 1 ชุด
2. เครื่องควบคุมการบันทึกข้อมูลสัญญาณดาวเทียม  จํานวน 1
 ชุด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
. 2540 มาตรา 72
- ตั้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวัน
ที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 8 หน้าที่  121  ลําดับที่ 42
"ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากงบประมาณ" 
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
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งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รวม 41,506,500 บาท
งบดําเนินงาน รวม 7,750,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 250,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

การวางแผนการจัดทําผังเมือง จํานวน 30,000 บาท

1. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ  ตั้งไว้  30,000.-บาท  เพื่อเป็นค่าใช้
จ่ายในการดําเนินการวางแผนการจัดทําผังเมืองรวมในจังหวัด
แพร่  ในการจัดการปัญหาน้ําเน่าเสียในชุมชน  น้ําอุปโภค
บริโภค ประชุมเชิงปฏิบัติการ  ค่าวัสดุหรือเอกสารการ
ประชุม รวมทั้งค่าจ้าง ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าตอบแทนอื่นให้แก่ข้า
ราชการ ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่   และ
บุคลากรจากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนจัดทําผังเมือง
รวม ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงาน ฯลฯ ซึ่งเป็นไปตามนโยบาย
ของกระทรวงมหาดไทย  
- เป็นไปตามพระบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
 มาตรา 74 (4) 
- เป็นไปตามกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 (18)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) (ฉบับทบ
ทวน พ.ศ. 2562) องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่  หน้าที่  214
   ลําดับที่ 123 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด)

ค่าจ้างเหมาสํารวจออกแบบ จํานวน 20,000 บาท

1. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ  ตั้งไว้  20,000.-บาท  เพื่อเป็นค่าใช้
จ่ายในการจ้างเหมาสํารวจและออกแบบ งานในอํานาจหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่  
- เป็นไปตามพระบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
 มาตรา 74 (4)
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว4044
 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด)
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 200,000 บาท

1. ประเภทค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม ตั้งไว้ 200,000
.-บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมเตาเผาศพในฌาปน
สถานในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540  มาตรา 74 (7)
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว4044
 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด)

ค่าวัสดุ รวม 7,500,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง จํานวน 1,000,000 บาท

1. ประเภทวัสดุก่อสร้าง  ตั้งไว้  1,000,000.-บาท  เพื่อจ่ายเป็น
ค่าวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับงานก่อสร้าง เช่น ไม้
ต่างๆ ค้อน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย น้ํามันทา
ไม้ ทินเนอร์ สี ปูนซีเมนต์ ทราย  อิฐหรือซีเมนต์
บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ขวาน กบไสไม้ เทปวัดระยะ เครื่องวัด
ขนาดเล็ก ตลับเมตร ลูกดิ่ง สว่าน โถส้วม อ่างล้างมือ ราวพาด
ผ้า ท่อน้ําและอุปกรณ์ประปา ท่อต่างๆ ท่อน้ําบาดาล ตะปู เหล็ก
เส้น แปรงทาสี ปูนขาว ดินลูกรัง หินขนาดต่างๆ ยางแอสฟัลท์
ติก ฯลฯ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานสําหรับงานซ่อมสร้างตามแผน
งานและกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540  มาตรา 74 (5) )                
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248  ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559                       
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254
 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด)
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 4,000,000 บาท

1. ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  ตั้งไว้  4,000,000
.-บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ยานยนต์  และเครื่อง
ยนต์ เครื่องจักรกล เครื่องมือกล รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่อง
ตัดหญ้า เครื่องสูบน้ํา ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
แพร่ เช่น กรวยใส่น้ํามัน ประแจโซ่รัดท่อ ไขควง ประแจ แม่
แรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีมล็อค สัญญาณไฟกระ
พริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร ยางรถยนต์ น้ํามัน
เบรก น็อตและสกูล สายไมล์ เพลา ฟิล์มกรองแสง เบาะรถ
ยนต์ เครื่องยนต์ (อะไหล่) ชุดเกียร์รถยนต์ เบรก ครัช พวง
มาลัย สายพานใบพัด หม้อน้ํา หัวเทียน แบตเตอรี่ จาน
จ่าย ล้อ ถังน้ํามัน ไฟหน้า ไฟเบรก อานจักรยาน ตลับลูก
ปืน กระจกมองข้างรถยนต์ กันชนรถยนต์ เข็มขัดนิรภัยฯ ยาง
นอก ยางใน สายไมล์ เป็นต้น
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540  มาตรา 74 (5)                
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248  ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559                       
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254
 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด)
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 2,500,000 บาท

1. ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  ตั้งไว้  2,500,000
.-บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สําหรับเครื่อง
จักรกล รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องตัดหญ้า เครื่องสูบ
น้ํา เครื่องมือกล ฯลฯ  ที่ใช้ในกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
แพร่
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540  มาตรา 74 (5)                
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559                       
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254
 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว4044
 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด)

งบลงทุน รวม 33,756,500 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 33,756,500 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. หมู่ที่ 10  บ้านป่าเลาเหนือ ต.สะเอียบ 
อ.สอง จ.แพร่

จํานวน 383,000 บาท

1. ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  ตั้งไว้  383,000
.-บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ขนาด
กว้าง 3.00 เมตร สูง 1.80 เมตร  ยาว 6.00 เมตร จํานวน 2 ช่อง
ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
แพร่ พิกัด E 0630998 N 2061791 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
. 2540 มาตรา 72
- เป็นไปตามกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 (18)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 8 หน้าที่ 30 ลําดับที่ 25
"ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากงบประมาณ" 
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
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ก่อสร้างสนามฟุตซอลกลางแจ้ง โรงเรียนกีฬาองค์การบริหาร ส่วน
จังหวัดแพร่ (พัฒนาประชาอุปถัมภ์)

จํานวน 1,500,000 บาท

1. ประเภทประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  ตั้ง
ไว้ 1,500,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้าง
สนามฟุตซอลกลางแจ้งโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
แพร่(พัฒนาประชาอุปถัมภ์) ตามแบบและประมาณการของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 มาตรา 74 (7)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ.2541)ออกตามความในพระราช
บัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 (11) (18)
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0444
 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 8 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ หน้าที่ 95 ลําดับที่ 7
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด)

ก่อสร้างสนามวอลเล่ย์บอล ชายหาด โรงเรียนกีฬาองค์การ บริหาร
ส่วนจังหวัดแพร่ (พัฒนาประชาอุปถัมภ์)

จํานวน 500,000 บาท

1. ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  ตั้งไว้  500,000
.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างสนาม
วอลเลย์บอลชายหาด โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
แพร่(พัฒนาประชาอุปถัมภ์) ตามแบบและประมาณการของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 มาตรา 74 (7)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ.2541)ออกตามความในพระราช
บัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 (11) (18)
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0444
 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 8 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ หน้าที่ 96 ลําดับที่ 9
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด)
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ก่อสร้างหลังคาคลุมสนามฟุตซอล สนามกีฬาองค์การบริหาร ส่วน
จังหวัดแพร่

จํานวน 3,390,000 บาท

1. ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  ตั้งไว้  3,390,000
.-บาท เพื่อก่อสร้างหลังคาคลุมสนามฟุตซอลสนามกีฬาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแพร่ตามแบบแปลนของ อบจ.แพร่
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 มาตรา 74(7)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ.2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 (18)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 8 หน้าที่ 99 ลําดับที่ 3
"ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากงบประมาณ" 
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

จัดหาโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อติดตั้งบนถนน สาย พร.ถ
.1-0014 บ้านใหม่จัดสรร - บ้านห้วยเอียด อ.ร้องกวาง  จ.แพร่

จํานวน 490,000 บาท

1. ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  ตั้งไว้  490,000
.-บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ แบบ
ประกอบในชุดเดียวกัน (All in one solar street light)  แบบ
เสากิ่งเดี่ยว จํานวน 7 ชุด
พิกัดเริ่มต้น E0638314 N2022212
สิ้นสุด 0638432 N2022006
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด  พ.ศ
. 2540 มาตรา 72 
- เป็นไปตามกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 (18)
- ตั้งราคาตามบัญชีนวัตกรรมไทย
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565)  เพิ่ม
เติม ครั้งที่ 8  หน้าที่ 3  ลําดับที่ 1
"ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากงบประมาณ" 
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
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จัดหาโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อติดตั้งบนถนน สาย พร.ถ
.1-0015 บ้านดอนมูล - บ้านน้ําเลา อ.ร้องกวาง  จ.แพร่

จํานวน 2,100,000 บาท

1. ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  ตั้งไว้  2,100,000
.-บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์  แบบ
ประกอบในชุดเดียวกัน (All in one solar street light) แบบเสา
กิ่งเดี่ยว จํานวน 30 ชุด 
จุดที่ 1  พิกัดเริ่มต้น E0635640 N2021064 
          สิ้นสุด E0635958 N2020968
จุดที่ 2  พิกัดเริ่มต้น E0636442 N2020702 
          สิ้นสุด E0636717 N2020468
จุดที่ 3  พิกัดเริ่มต้น E0637372 N2019658 
          สิ้นสุด E0637676 N2019469
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด  พ.ศ
. 2540 มาตรา 72
- เป็นไปตามกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 (18)
- ตั้งราคาตามบัญชีนวัตกรรมไทย
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565)  เพิ่ม
เติม ครั้งที่ 8  หน้าที่ 5 ลําดับที่ 3
"ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากงบประมาณ" 
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
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จัดหาโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อติดตั้งบนถนน สาย พร.ถ
.1-0018 บ้านไผ่ย้อย - บ้านสะเลียมเหนือ อ.ร้องกวาง  จ.แพร่

จํานวน 840,000 บาท

1. ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  ตั้งไว้  840,000
.-บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์  แบบ
ประกอบในชุดเดียวกัน (All in one solar street light) แบบเสา
กิ่งเดี่ยว จํานวน 12 ชุด 
พิกัดเริ่มต้น E0636003 N2016766
สิ้นสุด E0635843 N2017148
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
. 2540 มาตรา 72
- เป็นไปตามกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 (18)
- ตั้งราคาตามบัญชีนวัตกรรมไทย 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565)  เพิ่ม
เติม ครั้งที่ 8  หน้าที่ 4  ลําดับที่ 2 
"ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากงบประมาณ" 
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

จัดหาโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์บริเวณภายในโรงเรียนองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย

จํานวน 1,050,000 บาท

1. ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  ตั้งไว้  1,050,000
.-บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดหาติดตั้งโคมไฟถนน
พลังงานแสงอาทิตย์ บริเวณภายในโรงเรียนองค์การบริหารส่วน
จังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย  จํานวน 15 จุด 
-  ตามบัญชีนวัตกรรมไทยสํานักงบประมาณ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 มาตรา 72
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ.2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 (18)
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 8 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ หน้าที่ 89 ลําดับที่ 1 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด)
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ติดตั้งโคมไฟถนนพลังงาน แสงอาทิตย์ จํานวน 1,120,000 บาท

1. ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  ตั้งไว้  1,120,000
.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการติดตั้งโคมไฟ
ถนนพลังงานแสงอาทิตย์บริเวณสถาบันพัฒนาผู้นําท้องถิ่นองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแพร่ และบริเวณศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่ง
การ การแพทย์ฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ (1669
) อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา ศึกษาและนันทนาการ สนามกีฬา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที4่) พ.ศ.2552 มาตรา 45 (8) (9)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ.2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 (12) (18)
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
- ตั้งราคาตามบัญชีนวัตกรรมไทย
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 6 หน้า 44 ลําดับที่ 1  
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด)
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ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต สาย พร.ถ. 1 - 0043 
บ้านใหม่กลาง - บ้านปันเจน อ.วังชิ้น  จ.แพร่

จํานวน 5,875,000 บาท

1. ประเภทค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ตั้ง
ไว้  5,875,000.-บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอ
สฟัลท์ติกคอนกรีต  ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,910
 เมตร หนา 0.05 เมตร  หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 17,460 ตร.ม
. ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ พิกัดเริ่ม
ต้น E0562017 N1980104 สิ้นสุด E0560962 N1982237
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
. 2540 มาตรา 72
- เป็นไปตามกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 (18)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 8 หน้าที่ 28 ลําดับที่ 23
"ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากงบประมาณ" 
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
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ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต สายบ้านมหาโพธิ์  ต.ป่า
แมต   อ.เมือง   จ.แพร่

จํานวน 1,607,000 บาท

1. ประเภทค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ตั้ง
ไว้  1,607,000.-บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอ
สฟัลท์ติกคอนกรีต จํานวน 3 ช่วง
ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 9.30-20.00 เมตร ยาว 358.00 เมตร พิกัด
เริ่มต้น E 0620347 N2007231  สิ้น
สุด E 0620220 N 2207554
ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 6.00-14.00 เมตร ยาว 179.00 เมตรพิกัด
เริ่มต้น E 0620253 N 2007444 สิ้น
สุด E 0620097 N 2007474 
ช่วงที่ 3 ขนาดกว้าง 4.00-5.00  เมตร ยาว  36.00 เมตร พิกัด
เริ่มต้น E 0620249 N 2007459  สิ้น
สุด E 0620222 N 2007476 
หรือมีพื้นที่ดําเนินการรวมไม่น้อยกว่า 5,244.25 ตารางเมตร ตาม
แบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
. 2540 มาตรา 72
- เป็นไปตามกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 (18)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 8 หน้าที่ 9 ลําดับที่ 5 
"ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากงบประมาณ" 
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
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ปรับปรุงถนนลูกรัง สายแม่การ่อน หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 9 ต
.เวียงต้า เชื่อม หมู่ที่ 1 ต.ต้าผามอก อ.ลอง จ.แพร่

จํานวน 569,600 บาท

1. ประเภทค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ตั้ง
ไว้  569,600.-บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรัง 
ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 4,000 เมตร หนา 0.20
 เมตร พิกัดเริ่มต้น E0601982 N2018068 สิ้น
สุด E0600934 N2014672
ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 3,500 เมตร หนา 0.20
 เมตร พิกัดเริ่มต้น E0601230 N2018052 สิ้น
สุด E0600929 N2014664
ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
. 2540 มาตรา 72
- เป็นไปตามกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 (18)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 8 หน้าที่  25 ลําดับที่ 20
"ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากงบประมาณ" 
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

ปรับปรุงถนนลูกรังด้วยหินคลุก  สายหมู่ที่ 4 ต.ทุ่งแล้ง เชื่อม หมู่ที่ 7 
ต.บ่อเหล็กลอง อ.ลอง จ.แพร่

จํานวน 500,000 บาท

1. ประเภทค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ตั้ง
ไว้  500,000.-บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรังด้วยหิน
คลุก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,900 เมตร หนา 0.10
 เมตร ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
พิกัดเริ่มต้น E0573900 N1990067 
สิ้นสุด E0576335 N1987480
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
. 2540 มาตรา 72 
- เป็นไปตามกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 (18)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 8 หน้าที่ 23 ลําดับที่ 18
"ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากงบประมาณ" 
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
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ปรับปรุงถนนลูกรังด้วยหินคลุก สายบ้านต้นม่วง หมู่ที่ 7 ต.บ่อเหล็ก
ลอง เชื่อม บ้านปากจอก หมู่ที่ 4 ต.ทุ่งแล้ง  อ.ลอง จ.แพร่

จํานวน 1,000,000 บาท

1. ประเภทค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ตั้ง
ไว้  1,000,000.-บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรังด้วยหิน
คลุก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 3,700 เมตร หนา 0.10
 เมตร ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่  พิกัด
เริ่มต้น E0573900 N1990067  สิ้นสุด E0576335 N1987480
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด  พ.ศ
. 2540 มาตรา 72
- เป็นไปตามกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 (18)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 8 หน้าที่ 26 ลําดับที่ 21
"ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ" (ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป)

ปรับปรุงถนนลูกรังด้วยหินคลุก สายบ้านน้ําโค้ง หมู่ที่ 3 ต.ร้องเข็ม อ
.ร้องกวาง เชื่อม บ้านสะเลียม ต.ตําหนักธรรม อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่

จํานวน 300,000 บาท

1. ประเภทค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ตั้ง
ไว้  300,000.-บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรังด้วยหิน
คลุก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,100 เมตร หนา 0.10
 เมตร ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ พิกัด
เริ่มต้น E0635973 N2020458 สิ้นสุด E0634929 N2020275
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
. 2540 มาตรา 72
- เป็นไปตามกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 (18)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 8 หน้าที่ 17  ลําดับที่ 12
"ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากงบประมาณ" 
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
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ปรับปรุงถนนลูกรังด้วยหินคลุก สายเลียบชลประทานสายใหญ่ ฝั่ง
ซ้ายด้านทิศตะวันออก หมู่ที่ 3 ต.ป่าแดง อ.เมือง เชื่อม หมู่ที่ 2  ต
.กาญจนา  อ.เมือง  จ.แพร่

จํานวน 1,156,000 บาท

1. ประเภทค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ตั้ง
ไว้  1,156,000.-บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรังด้วยหิน
คลุก ขนาดกว้าง4.00-6.00 เมตร  ยาว 1,762  เมตร  หนา 0.15
 เมตร ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ พิกัด
เริ่มต้น E0625692 N2001829 สิ้นสุด E0624812 N2003124
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
. 2540 มาตรา 72
- เป็นไปตามกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 (18)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 8 หน้าที่ 11 ลําดับที่ 6
"ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากงบประมาณ" 
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

ปรับปรุงถนนลูกรังด้วยหินคลุก สายเลียบห้วยมะขามป้อม บ้านปงป่า
หวาย หมู่ที่ 7 ต.ปงป่าหวาย เชื่อมบ้านแพะหนองบ่อ  หมู่ที่ 1 ต.แม่
จั๊วะ  อ.เด่นชัย จ.แพร่

จํานวน 302,700 บาท

1. ประเภทค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ตั้ง
ไว้  302,700.-บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรังด้วยหิน
คลุก  ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.10 เมตร 
ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ พิกัดเริ่ม
ต้น E0612463 N1992553 
สิ้นสุด E0612944  N1991615
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
. 2540 มาตรา 72
- เป็นไปตามกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 (18)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565)เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 8 หน้าที่ 12 ลําดับที่ 7
"ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากงบประมาณ" 
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

วันที่พิมพ์ : 1/9/2563  15:07:15 หน้า : 288/319



ปรับปรุงถนนลูกรังด้วยหินคลุก สายศาลาอเนกประสงค์บ้านบุญแจ่ม 
หมู่ที่ 1 ต.น้ําเลา เชื่อม  ถนนลูกรังสายคอกวัว บ้านใหม่จัดสรร หมู่ที่ 
5 ต.ร้องเข็ม อ.ร้องกวาง จ.แพร่

จํานวน 843,000 บาท

1. ประเภทค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ตั้ง
ไว้  843,000.-บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรังด้วยหิน
คลุก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 3,100 เมตร หนา 0.10 เมตร 
ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ พิกัดเริ่ม
ต้น E0640957 N2020290 
สิ้นสุด E0641200 N2021422
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด  พ.ศ
. 2540 มาตรา 72
- เป็นไปตามกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 (18)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 8 หน้าที่ 19 ลําดับที่ 14
"ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากงบประมาณ" 
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

ปรับปรุงถนนลูกรังด้วยหินคลุก สายหมู่ที่ 10 ต.เตาปูน เชื่อม บ้าน
ต้นผึ้ง หมู่ที่ 1 ต.บ้านกลาง อ.สอง จ.แพร่

จํานวน 506,000 บาท

1. ประเภทค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ตั้ง
ไว้  506,000.-บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรังด้วยหิน
คลุก  ขนาดกว้าง 3.50 – 4.00 เมตร ยาว 1,700 เมตร หนา 0.10
 เมตร  ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ พิกัด
เริ่มต้น E0627215 N2044507 
สิ้นสุด E0626498 N2043159
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
. 2540 มาตรา 72
- เป็นไปตามกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 (18)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 8 หน้าที่ 16 ลําดับที่ 11
"ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากงบประมาณ" 
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

วันที่พิมพ์ : 1/9/2563  15:07:15 หน้า : 289/319



ปรับปรุงถนนลูกรังด้วยหินคลุก สายหมู่ที่ 12 , หมู่ที่ 13 ต.หัวเมือง 
เชื่อม ต.ทุ่งแค้ว  อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่

จํานวน 322,000 บาท

1. ประเภทค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ตั้ง
ไว้  322,000.-บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรังด้วยหิน
คลุก  ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,180 เมตร หนา 0.10 เมตร
ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
พิกัดเริ่มต้น E0623868 N2024970 
สิ้นสุด E0623406 N2024026
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
. 2540 มาตรา 72 
- เป็นไปตามกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 (18)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 8 หน้าที่ 14 ลําดับที่ 9
"ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากงบประมาณ" 
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

ปรับปรุงถนนลูกรังด้วยหินคลุก สายหมู่ที่ 3  ต.ทุ่งแล้ง เชื่อม หมู่ที่ 6 
ต.แม่ปาน อ.ลอง จ.แพร่

จํานวน 500,000 บาท

1. ประเภทค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ตั้ง
ไว้  500,000.-บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรังด้วยหิน
คลุก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.10 เมตร
ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
พิกัดเริ่มต้น E0582240  N1989618 
สิ้นสุด E0584199  N1989702
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด  พ.ศ
. 2540 มาตรา 72 
- เป็นไปตามกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 (18)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 8 หน้าที่ 21 ลําดับที่ 16
"ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากงบประมาณ" 
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

วันที่พิมพ์ : 1/9/2563  15:07:15 หน้า : 290/319



ปรับปรุงถนนลูกรังด้วยหินคลุก สายหมู่ที่ 4 ต.ทุ่งแล้ง อ.ลอง เชื่อม 
หมู่ที่ 6 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่

จํานวน 500,000 บาท

1. ประเภทค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ตั้ง
ไว้  500,000.-บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรังด้วยหิน
คลุก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,800 เมตร หนา 0.10 เมตร 
ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
พิกัดเริ่มต้น E0574045 N1989882 
สิ้นสุด E0572821 N1989539
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด  พ.ศ
. 2540 มาตรา 72
- เป็นไปตามกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 (18)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565)  เพิ่ม
เติม ครั้งที่ 8 หน้าที่ 22 ลําดับที่ 17
"ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากงบประมาณ" 
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

ปรับปรุงถนนลูกรังด้วยหินคลุก สายหมู่ที่ 6 ต.บ่อเหล็กลอง เชื่อม 
หมู่ที่ 2 ต.ทุ่งแล้ง  อ.ลอง  จ.แพร่

จํานวน 500,000 บาท

1. ประเภทค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ตั้ง
ไว้  500,000.-บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรังด้วยหิน
คลุก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,900 เมตร หนา 0.10
 เมตร ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
พิกัดเริ่มต้น E0580186  N1990535 
สิ้นสุด E0580171 N1988992
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด  พ.ศ
. 2540 มาตรา 72
- เป็นไปตามกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 (18)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565)  เพิ่ม
เติม ครั้งที่ 8 หน้าที่  20 ลําดับที่ 15
"ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากงบประมาณ" 
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

วันที่พิมพ์ : 1/9/2563  15:07:15 หน้า : 291/319



ปรับปรุงถนนลูกรังด้วยหินคลุก สายหมู่ที่ 6 ต.บ้านหนุน เชื่อม ต.ทุ่ง
น้าว อ.สอง จ.แพร่

จํานวน 649,000 บาท

1. ประเภทค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ตั้ง
ไว้ 649,000.-บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรังด้วยหิน
คลุก  ขนาดกว้าง 3.50 – 4.00 เมตร ยาว 2,400 เมตร หนา 0.10
 เมตร ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่  พิกัด
เริ่มต้น E0626334 N2035994
สิ้นสุด E0626363 N2037622
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
. 2540 มาตรา 72
- เป็นไปตามกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 (18)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 8 หน้าที่  27 ลําดับที่ 22
"ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากงบประมาณ" 
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

วันที่พิมพ์ : 1/9/2563  15:07:15 หน้า : 292/319



ปรับปรุงถนนลูกรังด้วยหินคลุก สายหมู่ที่ 8 บ้านเชตวัน ต.หัวทุ่ง 
เชื่อม หมู่ที่ 6 ต.ปากกาง อ.ลอง จ.แพร่

จํานวน 529,200 บาท

1. ประเภทค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ตั้ง
ไว้  529,200.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรังด้วยหิน
คลุก 
ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,400 เมตร หนา 0.10
 เมตร  พิกัดเริ่มต้น E0582627 N1997364  สิ้น
สุด E0582278 N1998610
ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 600 เมตร หนา 0.10 เมตร
พิกัดเริ่มต้น E0582450 N1997496  สิ้น
สุด E0582181 N1997962
ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
. 2540 มาตรา 72
- เป็นไปตามกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 (18)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 8 หน้าที่ 24 ลําดับที่ 19
"ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากงบประมาณ" 
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

วันที่พิมพ์ : 1/9/2563  15:07:15 หน้า : 293/319



ปรับปรุงถนนลูกรังด้วยหินคลุก สายอ่างแม่บ้าน หมู่ที่ 1 ต.น้ําเลา 
เชื่อมสายห้วยยา - ร้องเข็ม บ้านใหม่จัดสรร หมู่ที่ 5  ต.ร้องเข็ม อ
.ร้องกวาง  จ.แพร่

จํานวน 725,000 บาท

1. ประเภทค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ตั้ง
ไว้  725,000.-บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรังด้วยหิน
คลุก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,650 เมตร หนา 0.10 เมตร 
ช่วงที่ 1 พิกัดเริ่มต้น E0641273 N2020563 
สิ้นสุด E0639676 N2021418
ช่วงที่ 2 พิกัดเริ่มต้น E0641238 N2020654 
สิ้นสุด E0641510 N2020842  ตามแบบแปลนขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด  พ.ศ
. 2540 มาตรา 72
- เป็นไปตามกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 (18)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565)  เพิ่ม
เติม ครั้งที่ 8 หน้าที่ 18 ลําดับที่ 13
"ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากงบประมาณ" 
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

ปรับปรุงถนนลูกรังสายถนนศิริวรรณ ระหว่างบ้านปงป่าหวาย หมู่ที่ 
7 ต.ปงป่าหวาย เชื่อม บ้านแพะหนองบ่อ หมู่ที่ 1 ต.แม่จั๊วะ อ.เด่น
ชัย จ.แพร่

จํานวน 338,000 บาท

1. ประเภทค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ตั้ง
ไว้  338,000.-บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรัง  ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 4,000 เมตร หนา 0.20 เมตร  ตามแบบ
แปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่  พิกัดเริ่ม
ต้น E0613015 N1992728  สิ้นสุด E0615406 N1989651
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
. 2540 มาตรา 72
- เป็นไปตามกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 (18)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565)เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 8 หน้าที่ 29 ลําดับที่ 24
"ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากงบประมาณ" 
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
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ปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านต้นหนุน สายหมู่ที่ 5 ต.ห้วยหม้าย เชื่อม 
บ้านหนองเสี้ยว หมู่ที่ 8 ต.หัวเมือง อ.สอง จ.แพร่

จํานวน 569,000 บาท

1. ประเภทค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ตั้ง
ไว้  569,000.-บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรัง  ขนาด
กว้าง 3.50 – 4.00 เมตร ยาว 3,600 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือ
มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 13,500 ตารางเมตร
ช่วงที่ 1 พิกัดเริ่มต้น E0622386 N2028922
สิ้นสุด E0622708 N2029466
ช่วงที่ 2 พิกัดเริ่มต้น E0622962 N2029372
สิ้นสุด E0622381 N2030952
ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด  พ.ศ
. 2540 มาตรา 72
- เป็นไปตามกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 (18) 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565)  เพิ่ม
เติม ครั้งที่ 8 หน้าที่ 15 ลําดับที่ 10
"ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากงบประมาณ" 
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

ปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านแม่ทะ สายหมู่ที่ 5 ต.หัวเมือง เชื่อม  
บ้านโทกค่า ต.แดนชุมพล  อ.สอง   จ.แพร่

จํานวน 340,000 บาท

1. ประเภทค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ตั้ง
ไว้  340,000.-บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรัง  ขนาด
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,900 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 14,500 ตารางเมตร ตามแบบแปลนขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแพร่ พิกัดเริ่มต้น E0626881 N2026609 สิ้น
สุด E0626956 N2029197
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
. 2540 มาตรา 72 
- เป็นไปตามกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 (18)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 8 หน้าที่ 13 ลําดับที่ 8
"ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากงบประมาณ" 
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
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ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณพื้นที่ ฝั่งอนุบาลโรงเรียนองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย

จํานวน 500,000 บาท

1. ประเภทค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ตั้ง
ไว้  500,000.-บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์บริเวณพื้นที่ฝั่งอนุบาล โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัด
แพร่บ้านไผ่ย้อย ตามแบบแปลนของ อบจ.แพร่
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 มาตรา 72
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ.2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 (18)
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 8 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ หน้าที่ 90 ลําดับที่ 2 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด)

ปรับปรุงโรงยิมแบดมินตัน สนามกีฬาองค์การบริหาร ส่วนจังหวัด
แพร่

จํานวน 1,783,000 บาท

1. ประเภทค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ตั้ง
ไว้  1,783,000.-บาท เพื่อปรับปรุงโรงยิมแบดมินตันสนามกีฬา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ตามแบบแปลนของ อบจ.แพร่
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 มาตรา 74(7)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ.2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 (18)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 8 หน้าที่ 98 ลําดับที่ 2
"ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากงบประมาณ" 
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
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ปรับปรุงสนามมวย โรงเรียนกีฬาองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดแพร่ 
(พัฒนาประชาอุปถัมภ์)

จํานวน 100,000 บาท

1. ประเภทค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ตั้ง
ไว้  100,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุง
สนามมวยโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่(พัฒนา
ประชาอุปถัมภ์) ตามแบบและประมาณการขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดแพร่
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 มาตรา 74 (7)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ.2541)ออกตามความในพระราช
บัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 (18)
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว0444
 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 8 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ หน้าที่ 95 ลําดับที่ 8
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด)

ปรับปรุงห้องเรียนวิชาคณิตศาสตร์ โรงเรียนองค์การบริหาร ส่วน
จังหวัดแพร่ เด่นไชยวิทยา

จํานวน 300,000 บาท

1. ประเภทค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ตั้ง
ไว้  300,000.-บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงห้อง
คณิตศาสตร์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่เด่นไชย
วิทยา ตามแบบและประมาณการของ อบจ.แพร่
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 มาตรา 72
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ.2541)ออกตามความในพระราช
บัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 (11) (18)
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว0444
 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 8 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ หน้าที่ 97 ลําดับที่ 11
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด)
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ปรับปรุงห้องเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ โรงเรียนกีฬาองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดแพร่  (พัฒนาประชาอุปถัมภ์)

จํานวน 404,000 บาท

1. ประเภทค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ตั้ง
ไว้  404,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุง
ห้องเรียนวิชาวิทยาศาสตร์โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดแพร่(พัฒนาประชาอุปถัมภ์) ตามแบบและประมาณการ
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 มาตรา 74 (7)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ.2541)ออกตามความในพระราช
บัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 (11) (18)
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว0444
 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 8 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ หน้าที่ 96 ลําดับที่ 4
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด)

ปรับปรุงห้องเรียนวิทยาศาสตร์ โรงเรียนองค์การบริหาร ส่วนจังหวัด
แพร่ เด่นไชยวิทยา

จํานวน 400,000 บาท

1. ประเภทค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ตั้ง
ไว้  400,000.-บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงปรับปรุง
ห้องวิทยาศาสตร์โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่เด่นไชย
วิทยาตามแบบและประมาณการของ อบจ.แพร่
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 มาตรา 72)
-เป็นไปตามกฎกระทรวง(พ.ศ.2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540(11),(18)
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว0444
 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 8 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ หน้าที่ 96 ลําดับที่ 10
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด)
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ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียนกีฬา องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
(พัฒนาประชาอุปถัมภ์)

จํานวน 639,000 บาท

1. ประเภทค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ตั้ง
ไว้  639,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุง
ห้องสมุดโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่(พัฒนา
ประชาอุปถัมภ์)  ตามแบบและประมาณการขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดแพร่
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 มาตรา 74 (7)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ.2541)ออกตามความในพระราช
บัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 (11) (18)
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว0444
 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 8 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ หน้าที่ 91 ลําดับที่ 3
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด)

ปรับปรุงห้องอาบน้ํา/ห้องสุขา โรงเรียนกีฬาองค์การบริหาร ส่วน
จังหวัดแพร่ (พัฒนาประชาอุปถัมภ์)

จํานวน 322,000 บาท

1. ประเภทค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ตั้ง
ไว้  322,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุง
ห้องอาบน้ํา/ห้องส้วมโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
แพร่(พัฒนาประชาอุปถัมภ์)  ตามแบบและประมาณการของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 มาตรา 74 (7)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ.2541)ออกตามความในพระราช
บัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 (11) (18)
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว0444
 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 8 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ หน้าที่ 94 ลําดับที่ 6
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด)
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ห้องเรียนพัฒนาอัจฉริยภาพสู่สากล โรงเรียนกีฬาองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดแพร่ (พัฒนาประชาอุปถัมภ์)

จํานวน 304,000 บาท

1. ประเภทค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ตั้ง
ไว้  304,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการห้องเรียน
พัฒนาอัจฉริยภาพสู่สากลโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
แพร่(พัฒนาประชาอุปถัมภ์)  ตามแบบและประมาณการของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 มาตรา 74 (7)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ.2541)ออกตามความในพระราช
บัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 (11) (18)
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว0444
 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 8 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ หน้าที่ 93 ลําดับที่ 5
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด)
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 500,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 500,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 500,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

ถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตร ธรรมชาติการเลี้ยงสัตว์ ปลูกพืช ในพื้นที่
จังหวัดแพร่

จํานวน 250,000 บาท

1. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  ตั้งไว้  250,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตร
ธรรมชาติการเลี้ยงสัตว์ ปลูกพืช ในพื้นที่จังหวัดแพร่ เพื่อพัฒนา
ความรู้ ความสามารถของเกษตรกรในด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการ
เกษตรทุกประเภท เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายประชา
สัมพันธ์ ฯลฯ     
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540  มาตรา 45(8) และมาตรา 74 (4)  
-  เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ.2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 (4) (17) (18)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไข
เพิ่มเติม 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) (ฉบับทบ
ทวน พ.ศ. 2562) องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ หน้าที่ 78
 ลําดับที่ 1   
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด)
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ฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิต และศักยภาพเกษตรกรในพื้นที่ จังหวัด
แพร่

จํานวน 250,000 บาท

1. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  ตั้งไว้  250,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ศักยภาพเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดแพร่ เช่น ค่าอาหาร ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรม ค่าป้ายไวนิล ค่าตกแต่งสถานที่ ฯลฯ
   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540  มาตรา 45(8) และมาตรา 74 (4)  
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ.2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 (4)(17)   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) (ฉบับทบ
ทวน พ.ศ. 2562) องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ หน้าที่ 372
 ลําดับที่ 13  
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด)        
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งานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้ รวม 3,596,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,650,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 1,450,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

เครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดแพร่

จํานวน 100,000 บาท

1. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ ตั้งไว้  100,000.-บาท เพื่อเป็นค่าใช้
จ่ายในการดําเนินการตามโครงการเครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เช่น ค่า
วิทยากร ค่าเอกสารอบรม ค่ากระเป๋า ค่าที่พัก ค่าจ้างเหมารถ ค่า
น้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
. 2540 มาตรา 74(4)
- เป็นไปตามกฏกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 (18)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรม ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 2 หน้าที่ 68 ลําดับที่ 2
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด)
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จิตอาสาเพื่อการพัฒนาลําน้ํา กับชีวิตบนวิถีแห่งความพอเพียง เพื่อ
ประโยชน์และความสุข ของประชาชนจังหวัดแพร่

จํานวน 500,000 บาท

1. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ ตั้งไว้  500,000.-บาท เพื่อเป็นค่าใช้
จ่ายในการดําเนินการตามโครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลําน้ํา
บนวิถีแห่งความพอเพียง เพื่อประโยชน์และความสุขของ
ประชาชนจังหวัดแพร่ เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
อาหาร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวิทยากร ค่าเอกสารอบรม ค่า
กระเป๋า ค่าที่พัก ค่าจ้างเหมารถ ค่าน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นฯ
ลฯ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
 มาตรา 74 (4) 
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ.2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 (18)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557         
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565 ) (ฉบับทบ
ทวน พ.ศ. 2562) องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ หน้าที่ 372
 ลําดับที่ 14      
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด)      
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โรงเรียนบริหารจัดการน้ํา จังหวัดแพร่ (การบริหาร จัดการน้ําแบบ
พึ่งพาตนเอง)

จํานวน 600,000 บาท

1. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ  ตั้งไว้  600,000.-บาท เพื่อเป็นค่าใช้
จ่ายในการดําเนินการตามโครงการโรงเรียนบริหารจัดการน้ํา
จังหวัดแพร่ (การบริหารจัดการน้ําแบบพึ่งพาตนเอง) เช่น ค่า
อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่า
วิทยากร ค่าเอกสารอบรม ค่ากระเป๋า ค่าที่พัก ค่าจ้างเหมารถ ค่า
น้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ฯลฯ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
 มาตรา 74 (4)  
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ.2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 (18)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557        
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565 ) เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 2 หน้าที่ 67  ลําดับที่ 1 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด)    
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ส่งเสริมฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดแพร่

จํานวน 250,000 บาท

1. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ  ตั้งไว้  250,000.-บาทเพื่อเป็นค่าใช้
จ่ายในการดําเนินการตามโครงการฝึกอบรมฟื้นฟูทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เช่น ค่า
อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่า
วิทยากร ค่าเอกสารอบรม ค่ากระเป๋า ค่าที่พัก ค่าจ้างเหมารถ ค่า
น้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 มาตรา 74 (4) 
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ.2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 (18)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557         
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565 ) (ฉบับทบ
ทวน พ.ศ. 2562) องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ หน้าที่ 370
 ลําดับที่ 11
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด)    
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ค่าวัสดุ รวม 200,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 200,000 บาท

1. ประเภทวัสดุการเกษตร  ตั้งไว้ 200,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า
จัดซื้อวัสดุการเกษตร จัดซื้อ พันธุ์ไม้ ไม้ดอกไม้
ประดับ ต้นไม้ ปุ๋ย วัสดุเพาะชํา ผ้าใบ ผ้าพลาสติก สารเคมี
ป้องกันและกําจัดศัตรูพืชและสัตว์ อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์
พืช วัสดุ อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ สําหรับจัดตกแต่งปรับ
ปรุงด้วยไม้ดอก ไม้ประดับ ไม้ยืนต้น วัสดุอุปกรณ์สําหรับงานภูมิ
ทัศน์ งานประติมากรรม และรวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับ
การดําเนินการตกแต่งอาคารสํานักงาน รวมทั้งอาคารต่างๆ ที่อยู่
ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540  มาตรา 74 (5)
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248  ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559                       
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 254
 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563   
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด) 
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งบลงทุน รวม 1,946,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 1,946,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

ก่อสร้างรางริน คสล. ทุ่งป่าสัก หมู่ที่ 4 บ้านนาหลวง ต.สะเอียบ อ
.สอง จ.แพร่

จํานวน 497,000 บาท

1. ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  ตั้งไว้  497,000
.-บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางริน คสล. ขนาดปากกว้าง 0.60
 เมตร ลึก 0.60 เมตร หนา 0.12 เมตร ยาว 270.00 เมตร 
ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ พิกัดเริ่ม
ต้น E 0638206 N 2073286 
สิ้นสุด E 0638497 N 2073275
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
. 2540 มาตรา 72  
- เป็นไปตามกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 (18)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 8 หน้าที่ 33 ลําดับที่ 2
"ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ" 
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
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ขุดขยายลําห้วยผาจั๊บ หมู่ที่ 3 บ้านป่าแดงใต้ ต.แดนชุมพล เชื่อม ต
.ทุ่งน้าว  อ.สอง  จ.แพร่

จํานวน 499,000 บาท

1. ประเภทค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ตั้ง
ไว้  499,000.-บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดขยายลําห้วยผาจั๊บ ขนาด
ปากกว้างเฉลี่ย 12.00 เมตร ยาว 1,220 เมตร หรือมีปริมาตรดิน
ขุดไม่น้อยกว่า12,800  ลบ.ม.
ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ พิกัดเริ่ม
ต้น E 0623268 N 2032554 
สิ้นสุด  E 0624125 N 2032987
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด  พ.ศ
. 2540 มาตรา 72
- เป็นไปตามกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 (18)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 8 หน้าที่ 35 ลําดับที่ 4
"ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ" 
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

ขุดขยายลําห้วยร่องฮ่าง  หมู่ที่ 7 ต.เหมืองหม้อ  อ.เมือง  จ.แพร่ จํานวน 450,000 บาท

1. ประเภทค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ตั้ง
ไว้  450,000.-บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดขยายลําห้วยร่องฮ่าง
  ขนาดปากกว้างเฉลี่ย 15.00 เมตร ยาว 685.00 เมตร หรือมี
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 11,350 ลบ.ม. ตามแบบแปลนของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่  พิกัดเริ่ม
ต้น E 0626170 N 2008152 สิ้นสุด E 0626752 N 2008057
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
. 2540 มาตรา 72
- เป็นไปตามกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 (18)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565)  เพิ่ม
เติม ครั้งที่ 8 หน้าที่  34 ลําดับที่ 3
"ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ" 
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

วันที่พิมพ์ : 1/9/2563  15:07:16 หน้า : 309/319



ขุดขยายอ่างเก็บน้ําแม่จั๊วะ บ้านเหมืองใหม่ หมู่ที่ 10 ต.แม่จั๊วะ  อ
.เด่นชัย จ.แพร่

จํานวน 500,000 บาท

1. ประเภทค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ตั้ง
ไว้  500,000.-บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดขยายอ่างเก็บน้ําแม่
จั๊วะ  ขนาดปากกว้างเฉลี่ย 20.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร หรือมี
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 9,800 ลบ.ม. 
ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่  พิกัดเริ่ม
ต้น E 0616559 N 1985252 
สิ้นสุด E 0616524 N 1985573
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
. 2540 มาตรา 72
- เป็นไปตามกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 (18)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 8 หน้าที่ 36 ลําดับที่ 5
"ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ" 
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 42,687,536 บาท

งบกลาง รวม 42,687,536 บาท
งบกลาง รวม 42,687,536 บาท
ค่าชําระหนี้เงินต้น จํานวน 8,728,000 บาท

1. ประเภทค่าชําระหนี้เงินต้น  ตั้งไว้  8,728,000.-บาท เพื่อจ่าย
เป็นค่าชําระหนี้เงินกู้แก่สถาบันการเงิน ตามสัญญาเงินกู้ เลขที่ 53
-03208-2 ลงวันที่ 21 ก.ย. 2553 ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
แพร่ ได้กู้เพื่อนําไปดําเนินการจัดกิจการบริการสาธารณะและ
พัฒนาท้องถิ่นที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
แพร่  ตามมติของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ โดยความ
เห็นชอบของผู้ว่าราชการจังหวัด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
. 2540 มาตรา 74(9)
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด)
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ค่าชําระดอกเบี้ย จํานวน 2,500,000 บาท

1. ประเภทค่าชําระดอกเบี้ย  ตั้งไว้  2,500,000.-บาท เพื่อจ่าย
เป็นค่าชําระดอกเบี้ยเงินกู้สถาบันการเงิน ตามสัญญาเงินกู้ เลข
ที่ 53-03208-2  ลงวันที่ 21 กันยายน 2553 ที่องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดแพร่ได้กู้เพื่อนําไปดําเนินการจัดกิจการบริการ
สาธารณะและพัฒนาท้องถิ่นที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแพร่ ตามมติของสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดแพร่ โดยความเห็นชอบของผู้ว่าราชการจังหวัด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
. 2540 มาตรา 74(9)
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด)
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เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 1,222,150 บาท

1. ประเภทเงินสมทบกองทุนประกันสังคม  ตั้งไว้  1,143,450
.-บาท เพื่อเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมผู้ประกันตนของ
พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ในอัตราร้อย
ละ5              
- เป็นไปตามพระบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวง มหาดไทย ที่ มท 0809.5/ว 9  ลง
วันที่ 22 มกราคม2557                        
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก. อบต. ด่วนที่
สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10กรกฎาคม 2557
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด)
2. ประเภทเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ตั้งไว้  24,000
.-บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมผู้ประกันตนเอง
ของพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ในอัตราร้อย
ละ 5 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2544 ซึ่งมีผล
บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2544 เป็นต้นไป 
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ข้อ 2 ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน (12
) (เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา)
3. ประเภทเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ตั้งไว้ 54,700
.-บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมผู้ประกันตนเอง
ของพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ (บุคลากรสนับ
สนุนการสอนโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
แพร่)  ในอัตราร้อยละ 5 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2544 ซึ่งมีผล
บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2544 เป็นต้นไป 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ข้อ 2) ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน (7) เงิน
อุดหนุนสําหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าใช้สอย)
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เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 100,000 บาท

1. ประเภทเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน  ตั้งไว้  100,000
.-บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนเป็นรายปีให้แก่
เงินกองทุนเงินทดแทนจังหวัดแพร่ สํานักงานประกันสังคมจังหวัด
แพร่
- พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด)

สํารองจ่าย จํานวน 21,975,746 บาท
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1. ประเภทเงินสํารองจ่าย  ตั้งไว้  21,975,746.-บาท เพื่อจ่ายใน
กรณีจําเป็นตามความเหมาะสม หรือในกรณีฉุกเฉินไม่สามารถ
คาดการณ์ได้ล่วงหน้าอันเกี่ยวกับสาธารณภัยและจําเป็นต้องรีบ
ดําเนินการ เพื่อบําบัดความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวม
หรือเป็นโครงการที่ต้องดําเนินการและไม่มีงบประมาณตั้งจ่ายเพื่อ
การนั้นไว้เป็นการเฉพาะ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วย
เหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2560
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0313.4
/ว 667 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2545
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3215
 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 0684 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0891.2/ว 76 ลงวันที่ 13 มกราคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0810.4/ว 526 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2560
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0810.4/ว 1064 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0810.4/ว 1173 ลงวันที่ 15  มิถุนายน 2560
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0810.4/ว 1520 ลงวันที่ 2  สิงหาคม 2560
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 2145 ลงวันที่ 11  ตุลาคม 2560
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.7
/ว 6768 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0810.5/ว 608 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0810.4/ว 1077 ลงวันที่ 17 เมษายน 2561
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด)
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รายจ่ายตามข้อผูกพัน

ค่าบํารุงสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย จํานวน 295,960 บาท

1. ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน  ตั้งไว้  295,960.-บาท เพื่อจ่าย
เป็นค่าบํารุงสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศ
ไทย ประจําปี 2564 ในอัตราร้อยละ 0.1 ของรายรับจริง ในปีงบ
ประมาณที่ผ่านมา ณ วันที่จัดทําข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปี ทั้งนี้ไม่รวมรายได้จากเงินอุดหนุน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายจ่ายของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับค่าบํารุงสมาคม พ.ศ. 2555
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด)
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โครงการการบริหารจัดการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดแพร่ จํานวน 2,000,000 บาท

1. ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน  ตั้งไว้  2,000,000.-บาท เพื่อ
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการการบริหารจัดการกองทุน
ฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดแพร่ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2542 หมวดที่ 4
 มาตรา 45(8)(9)  
-  เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ.2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 (13)(14)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องกําหนดอํานาจและหน้าที่ในการ
จัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ข้อ 2(3)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการตั้งงบ
ประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสมทบกองทุน พ.ศ
.2561
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ
.2545 หมวด 2 มาตรา 18 (8) และหมวด 5 มาตรา 47 
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่ง
ชาติ  พ.ศ.2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ หน้า 73 ลําดับ
ที่ 1 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด)
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เงินสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ จํานวน 150,000 บาท

1. ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน  ตั้งไว้  150,000.-บาท เพื่อเป็น
เงินสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
แพร่ โดยจ่ายเป็นค่าพาหนะสําหรับการเดินทางของผู้ป่วยที่ยาก
ไร้ เพื่อเข้ารับการรักษาพยาบาล ณ โรงพยาบาลหรือสถาน
พยาบาลของราชการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
. 2540 มาตรา 74 (9)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ.2541) ออกความในพระราช
บัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 (13)
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
สงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2560
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 1234 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2560 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 757 ลงวันที่ 7 เมษายน 2560
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด)

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ จํานวน 214,640 บาท

1. ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน  ตั้งไว้  214,640.-บาท  เพื่อ
จ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (กบข
.) สําหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแพร่ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ข้อ 1) ค่าใช้
จ่ายบุคลากร (1) เงินอุดหนุนสําหรับการจัดการศึกษาภาค
บังคับ (เงินเดือน)

เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพลูกจ้างประจํา จํานวน 25,840 บาท

1. ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน  ตั้งไว้  25,840.-บาท เพื่อจ่าย
เป็นเงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพของลูกจ้างประจํา ของ
บุคลากรโรงเรียนใน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่  
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 23,400.-บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 2,440.-บาท
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เงินช่วยพิเศษ จํานวน 900,000 บาท

1. ประเภทเงินช่วยพิเศษ  ตั้งไว้  900,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นเงิน
ช่วยพิเศษให้แก่ข้าราชการ ผู้รับบํานาญ ลูกจ้างประจํา และ
พนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ที่ถึงแก่ความ
ตาย 
- ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัด จังหวัดแพร่ พ.ศ. 2561 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
. 2540 มาตรา 74(9)
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.5/ว1093 ลงวันที่ 31พฤษภาคม  2554
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด)

  

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จํานวน 3,005,000 บาท

1. ประเภทเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)  ตั้งไว้  3,005,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกอง
ทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ตามกฎกระทรวง
มหาดไทย (ฉบับที่ 4 )  พ.ศ. 2542  ออกตามความในพระราช
บัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500 และ
แก้ไขเพิ่มเติม
- หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 29 ลงวันที่  12  กรกฎาคม  2560
- หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 30 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม  2560
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด)

วันที่พิมพ์ : 1/9/2563  15:07:16 หน้า : 318/319



เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบํานาญ (ชคบ.) จํานวน 479,200 บาท

1. ประเภทเงินช่วยค่าครองชีพ
ผู้รับบํานาญ (ช.ค.บ.)  ตั้งไว้  479,200.-บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วย
ค่าครองชีพผู้รับบํานาญ (ช.ค.บ.) 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินช่วย  ค่าครองชีพผู้รับ
บํานาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 16 ) พ.ศ. 2558
 - หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 29 ลงวันที่  12  กรกฎาคม  2560
- หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 30   ลงวันที่ 12 กรกฎาคม  2560
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด)

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา จํานวน 1,091,000 บาท

1. ประเภทเงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา  ตั้งไว้  591,000.-บาท เพื่อ
จ่ายเป็นเงินบําเหน็จรายเดือนให้แก่ลูกจ้างประจํา (บุคลากรถ่าย
โอน) องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่  ส่วนที่ท้องถิ่นรับภาระ ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยบําเหน็จลูกจ้างของหน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม
2. ประเภทเงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา  ตั้งไว้  500,000.-บาท เพื่อ
จ่ายเป็นเงินบําเหน็จให้แก่ลูกจ้างประจําเมื่อต้องออกจากงาน 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยบําเหน็จลูกจ้างของหน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด)
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