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ด้านบริหารงานทั่วไป ( 00100)    

 2.แผนงาน การรักษาความสงบภายใน (00120) รวม 548,400 บาท 
       2.1) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับรักษาความสงบภายใน(00121) รวม 230,400 บาท 
 ก.งบบุคลากร (5200000) รวม 230,400 บาท 
   1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจ า รวม 230,400 บาทแยกเป็น 
    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)  (5220000) รวม 230,400 บาท 
    1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน (5220100) รวม 230,400 บาท 

    
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล พร้อมปรับปรุงเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล ส านักปลัด 
องค์การบริหารส่วนต าบล  โดยตั้งจ่าย 12 เดือน จ านวน 1 อัตรา ดังนี้ 

(1)  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ช านาญงาน 
                  เป็นไปตามหลักเกณฑ์ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ 
อัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงิน และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน  (ฉบับที่ 5)  ลงวันที่ 28 มกราคม 2559  และตาม
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดล าปาง เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ขององค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน  พ.ศ.2545 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 46) ลงวันที่ 
8 มีนาคม 2559 ตามมติคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดล าปาง (ก.อบต.จังหวัดล าปาง) ครั้งที่ 2 /2559 
เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 

 

       2.1) งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123) รวม 318,000 บาท 
 ก. งบด าเนินงาน (530000) รวม 308,000 บาท 
  1. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ รวม 308,000 บาทแยกเป็น 

   ค่าใช้สอย (532000) รวม       213,000  บาท 
   1.1 ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (5320100)  จ านวน           118,000   บาท 
            1.  ค่าจ้างเหมาบุคลากรภายนอกปฏิบัติงานด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธาณภัย ประจ าปี
งบประมาณ 2562 จ านวน  108,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคลากรภายนอกปฏิบัติงานด้านงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธาณภัย ประจ าปีงบประมาณ 2562 จ านวน 1 อัตราๆละ 9,000 บาทต่อเดือน ตั้งไว้ 12 
เดือน   
             เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 
            2. ค่าจา้งเหมาบริการเพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงาน จ านวน 10,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่า              
จ้างเหมาท าแนวกันไฟ ตัดกิ่งไม้ ฯลฯ เป็นต้น  
             เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 
 

   

1.2 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้ากับลักษณะหมวดรายจ่ายอ่ืนๆ 
(320300)   รวม 55,000   บาท  ตั้งจ่ายเป็นรายการดังต่อไปนี้       

          (1) โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย    จ านวน   10,000.00  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย    เช่น ค่าป้าย
โครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดกิจกรรมรณรงค์และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆที่จ าเป็น
เกี่ยวข้อง เป็นต้น  
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  - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 6)  พ.ศ. 2552   มาตรา   67(4) 
                - เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นพ.ศ. 2542  ข้อ 16 (29) 
                - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 
                - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557    
                - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  พ.ศ.2561-2564   ยุทธศาสตร์ฯด้านสังคม หน้าที่  68 ล าดับที่ 3 
 
                       (2) โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น จ านวน 15,000.00 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการฝึกอบรมให้ความรู้การป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น   เช่น           
ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดกิจกรรมรณรงค์และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ        
ที่จ าเป็นเกี่ยวข้อง เป็นต้น 

   - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 6)  พ.ศ. 2552   มาตรา   67(4) 
                 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นพ.ศ. 2542  ข้อ 16 (29) 
                - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557    
                - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  พ.ศ.2561-2564  ยุทธศาสตร์ฯด้านสังคม หน้าที่  68 ล าดับที่ 4 
 
                         (3)โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า  จ านวน    30,000  บาท                                   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการณรงค์และให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการป้องกันไฟป่าและหมอกควันไฟ            
เช่น   ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าป้ายโครงการ  ค่าวัสดุอุปกรณ ์ค่าอาหาร  อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดกิจกรรม  

 

รณรงค์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จ าเป็นเกี่ยวข้อง  เป็นต้น  
         - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไข

เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6)  พ.ศ. 2552   มาตรา   67(7) 
                       - เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542  ข้อ 16 (24) 
                        - เป็ น ไป ต าม ห นั งสื อ ก ระท รว งม ห าด ไท ย  ด่ วน ม าก  ที่  ม ท  0 80 8 .2 /ว  3 02 8                                  
ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 
                       - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557    
                      - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559   
                      - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมหน้าที่  61 ล าดับที่ 1) 
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    2.8 ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม   (5320400) จ านวน       40,000 บาท 
                เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (ส านักปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลวอแก้ว) ดังนี้ 
                   1) ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษายานพาหนะ   ตั้งจ่ายไว้  40,000  บาท แยกเป็น 
                           1.1) ค่าซ่อมปกติ  จ านวน 20,000  บาท เพ่ือซ่อมบ ารุงยานพาหนะที่วัสดุอะไหล่มีอายุการ
ใช้งานปกติระหว่าง 4-6 ปี หรือมีระยะทางใช้งานระหว่าง 60,000 – 120,000 กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน 
เป็นต้น 
                           1.2) ค่าซ่อมกลาง จ านวน 20,000  บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมบ ารุงยานพาหนะที่มีอายุการ
ใช้งานครบ 6 ปี หรือระยะทางใช้งานครบ 120,000 กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน เป็นต้น 
                     -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536  ลงวันที่  19  มีนาคม  2561 
                         
                    
 

   ค่าวัสดุ (533000) รวม       95,000  บาท 
   1 ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (5330700) จ านวน         40,000  บาท 
               เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  เช่น  แบตเตอรี่  ยางรถยนต์ ยางนอก  ยางใน  น้ ามัน
เบรก  น๊อตสกรู สายไมล์  เพลา หม้อน้ ารถยนต์  ฟิล์มกรองแสง  ไขควง ประแจ แม่แรง กุญแจปากตาย กุญแจ
เลื่อน คีมล็อค ล๊อคเกียร์ ล๊อคลัตช์ กระจกโค้งมน ล๊อคพวงมาลัย สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวย
จราจร เป็นต้น เพ่ือใช้ในราชการองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว  (ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว)    
 
 

   2 ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (5330800) จ านวน       40,000  บาท 
              เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น    เช่น  น้ ามันดีเซล  น้ ามันจารบี  เป็นต้น   ส าหรับ 
รถบรรทุกน้ า  เครื่องตัดหญ้า เครื่องพ่นหมอกควัน และครุภัณฑ์อ่ืน  ๆ   ที่ใช้ในราชการองค์การบริหารส่วนต าบล
วอแก้ว ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 

   3 ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (5331100) จ านวน         15,000  บาท 
                เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณา  และเผยแพร่  เช่น  กระดาษเขียนโปสเตอร์  ไม้อัด  พู่กัน  สี  
ฟิล์มถ่ายรูป  แถบบันทึกเสียง  โฟม  จานสี(แผ่นซีดี)  รูปสีหรือขาวด าที่ได้จากการอัดขยาย  แผ่นป้ายต่าง ๆ   
เป็นต้น  เพ่ือใช้ในราชการองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว  (ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว)      

 

 ค.งบอุดหนุน  ( 560000) รวม        10,000  บาท 
  3.หมวดเงินอุดหนุน (561000) รวม         10,000  บาท 
   3.1 ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ (610200) รวม         10,000  บาท 
                    (1) อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอห้างฉัตร  โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลฯ อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง    จ านวน   10,000   บาท   เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ท าการปกครอง
อ าเภอห้างฉัตร  ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลฯ อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง  โดย
มีวัตถุประสงค์โครงการเพ่ือประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ประชาชนได้ตระหนักถึงพิษภัยของอุบัติเหตุ  
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     - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 6)  พ.ศ. 2552   มาตรา   67(4) 
                    - เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นพ.ศ. 2542  ข้อ 16 (29) 
                   - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028  ลงวันที่ 6 มิถุนายน                   
พ.ศ. 2561 
                   - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                    
พ.ศ. 2559          
                   - เป็นไปตามหนังสือที่ว่าการอ าเภอห้างฉัตร ที่ ลป 0518/ว 1341  ลงวันที่  21  มีนาคม  2561    
                   -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2564  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม หน้าที่  102 
ล าดับที่ 1  
         

 


