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รายงานรายละเอยีดประมาณการรายจา่ยงบประมาณรายจา่ยท ั่วไป 

                                                         ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563     

เทศบาลต าบลบา้นเหลา่ 

อ าเภอ แมใ่จ   จงัหวดัพะเยา 

        

                  ประมาณการรายจา่ยรวมท ัง้สิน้ 53,500,000 บาท จ่ายจากรายไดจ้ดัเก็บเอง  หมวดภาษีจดัสรรและหมวดเงนิ
อุดหนุนท ั่วไป แยกเป็น  

 แผนงานบรหิารงานท ั่วไป 

 
 

งานบรหิารท ั่วไป รวม 11,966,440 บาท 

 
  

งบบุคลากร รวม 8,775,680 บาท 

 
   

เงนิเดอืน (ฝ่ายการเมอืง) รวม 2,514,240 บาท 

 
   

เงนิเดอืนนายก/รองนายก จ านวน 695,520 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดอืนของนายกเทศมนตรี เดอืน
ละ 27,600 บาท เป็นเงนิ  331,200 บาท จา่ยเป็นเงนิเดอืนของ
รองนายก เทศมนตรี  2  คน เดอืนละ 15,180 บาท/คน เป็น
เงนิ 364,320 บาท ตามหนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครอง
ทอ้งถิน่  ดว่นทีส่ดุ  ที ่มท  0809.7/ว 2084 ลง
วนัที ่30 กนัยายน 2554 ปรากฏในดา้นบรหิารงาน
ท ั่วไป (00100)  แผนงานบรหิารงานท ั่วไป  (00110) งาน
บรหิารท ั่วไป (00111)  (ส านกัปลดั) (ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได)้ 

      

 
   

เงนิคา่ตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก จ านวน 120,000 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่ตอบแทนประจ าต าแหน่ง
นายกเทศมนตรี เดอืนละ 4,000 บาท เป็น
เงนิ  48,000 บาท คา่ตอบแทนประจ าต าแหน่งรอง
นายกเทศมนตรี  2 คน เดอืนละ 3,000 บาท/คน  เป็น
เงนิ 72,000 บาท ตามหนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครอง
ทอ้งถิน่  ดว่นทีส่ดุ  ที ่มท  0809.7/ว 2084 ลง
วนัที ่30  กนัยายน 2554 ปรากฏในดา้นบรหิารงาน
ท ั่วไป (00100)  แผนงานบรหิารงานท ั่วไป  (00110) งาน
บรหิารท ั่วไป (00111) (ส านกัปลดั) (ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได)้ 

      

 
   

เงนิคา่ตอบแทนพเิศษนายก/รองนายก จ านวน 120,000 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่คา่ตอบแทนพเิศษนายกเทศมนตรี   เดอืน
ละ 4,000 บาท เป็นเงนิ 48,000 บาท คา่ตอบแทนพเิศษรอง
นายกเทศมนตรี  2 คน เดอืนละ 3,000 บาท/คน เป็น
เงนิ 72,000 บาท ปรากฏในดา้นบรหิารงาน
ท ั่วไป (00100)  แผนงานบรหิารงานท ั่วไป  (00110) งาน
บรหิารท ั่วไป (00111) (ส านกัปลดั) (ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได)้ 

      

 
   

เงนิคา่ตอบแทนเลขานุการ/ทีป่รกึษานายกเทศมนตรี  จ านวน 198,720 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่ตอบแทนใหเ้ลขานุการนายกเทศมนตรีเดอืน
ละ 9,660 บาท เป็นเงนิ 115,920 บาท และจา่ยใหท้ีป่รกึษา
นายกเทศมนตรีเดอืนละ 6,900 บาท เป็น
เงนิ 82,800 บาท ตามหนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครอง
ทอ้งถิน่  ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0809.7/
ว 2084  ลง วนัที ่30 กนัยายน 2554  ปรากฏในดา้น
บรหิารงานท ั่วไป (00100)  แผนงานบรหิารงาน
ท ั่วไป  (00110) งานบรหิารท ั่วไป (00111) (ส านกัปลดั) (ต ัง้
จา่ยจากเงนิรายได)้ 
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เงนิคา่ตอบแทนสมาชกิสภาองค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ จ านวน 1,380,000 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนใหแ้กป่ระธานสภาเทศบาล เดอืน
ละ 15,180 บาท เป็นเงนิ 182,160 บาท  รองประธานสภา
เทศบาล เดอืนละ 12,420 บาท เป็นเงนิ 149,040 บาท  สมาชกิ
สภาเทศบาลเดอืนละ 9,660 บาท  เป็น
เงนิ  1,043,280 บาท  ตามหนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครอง
ทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ  ที ่มท  0809.7/ว 2084 ลง
วนัที ่30 กนัยายน 2554ปรากฏในดา้นบรหิารงาน
ท ั่วไป (00100)  แผนงานบรหิารงานท ั่วไป  (00110) งาน
บรหิารท ั่วไป (00111)  (ส านกัปลดั) (ต ัง้จา่ยจากเงนิ
รายได ้  จ านวน  1,241,220  บาท , ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุน
ท ั่วไป  จ านวน  138,780  บาท) 

      

 
   

เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า) รวม 6,261,440 บาท 

 
   

เงนิเดอืนพนกังาน จ านวน 5,051,440 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่เงนิเดอืนพนกังานเทศบาลพรอ้มเงนิปรบัปรุง
เงนิเดอืนประจ าปี ตามแผนอตัราก าลงั3 ปี
จ านวน 15  อตัรา ประกอบดว้ย ปลดัเทศบาล หวัหน้าส านกั
ปลดั  หวัหน้าฝ่ายอ านวยการ  หวัหน้าฝ่ายปกครอง  นกั
ทรพัยากรบคุคล  นกัจดัการงานท ั่วไป  นกัวชิาการ
เกษตร  นกัวเิคราะห์นโยบายและแผน  นกัพฒันาชุมชน  นิติ
กร  นกัจดัการงานทะเบยีนและบตัร  นกัวชิาการ
ศกึษา  นกัวชิาการประชาสมัพนัธ์  เจา้พนกังานธุรการ  เจา้
พนกังานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั  ปรากฏในดา้น
บรหิารงานท ั่วไป (00100)  แผนงานบรหิารงาน
ท ั่วไป  (00110) งานบรหิารท ั่วไป (00111) (ส านกัปลดั) (ต ัง้
จา่ยจากเงนิรายได)้ 

      

 
   

เงนิเพิม่ตา่ง ๆ ของพนกังาน จ านวน 20,000 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิเพิม่พเิศษคา่ครองชีพช ั่วคราวใหแ้กพ่นกังาน
เทศบาล เงนิเพิม่ตามคณุวุฒทิี ่ก.พ.หรือคณะกรรมการกลาง
พนกังานเทศบาลรองรบัวา่คุณวุฒนิ ัน้ และเงนิ พสร. อืน่ๆ  เป็น
คณุสมบตัเิฉพาะต าแหน่งทีไ่ดร้บัการแตง่ต ัง้ ใหไ้ดร้บัเงนิเพิม่
ตามคณุวุฒจิ านวน 2 อตัรา ปรากฏในดา้นบรหิารงาน
ท ั่วไป (00100)  แผนงานบรหิารงานท ั่วไป  (00110) งาน
บรหิารท ั่วไป (00111) (ส านกัปลดั) (ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได)้ 

      

 
   

เงนิประจ าต าแหน่ง จ านวน 290,000 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิประจ าต าแหน่ง  และคา่ตอบแทนพเิศษของ
พนกังานทีค่วรไดร้บัตามระเบยีบทีก่ าหนด ปรากฏในดา้น
บรหิารงานท ั่วไป (00100)  แผนงานบรหิารงาน
ท ั่วไป  (00110) งานบรหิารท ั่วไป (00111) (ส านกัปลดั) (ต ัง้
จา่ยจากเงนิรายได)้ 

      

 
   

คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง จ านวน 820,000 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งพนกังานจา้ง พรอ้มท ัง้เงนิปรบัปรุงเงนิเดอืน
ประจ าปี ทีม่อียูใ่นสงักดั จ านวน 6 อตัรา ประกอบดว้ย  นกัการ
ภารโรง  ผูช้ว่ยผูด้แูลเด็ก  ผูช้ว่ยเจา้พนกังานพฒันา
ชุมชน  คนงานท ั่วไป  พนกังานขบัรถยนต์ ( 2 อตัรา)  ปรากฏ
ในดา้นบรหิารงานท ั่วไป (00100)  แผนงานบรหิารงาน
ท ั่วไป  (00110) งานบรหิารท ั่วไป (00111) (ส านกัปลดั) (ต ัง้
จา่ยจากเงนิรายได)้ 
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เงนิเพิม่ตา่ง ๆของพนกังานจา้ง จ านวน 80,000 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิเพิม่พเิศษคา่ครองชีพช ั่วคราวใหแ้กพ่นกังานจา้ง
เทศบาล เงนิเพิม่ตามคณุวุฒทิี ่ก.พ.หรือคณะกรรมการกลาง
พนกังานเทศบาลรองรบัวา่คุณวุฒนิ ัน้ เป็นคณุสมบตัเิฉพาะ
ต าแหน่งทีไ่ดร้บัการแตง่ต ัง้ ใหไ้ดร้บัเงนิเพิม่ตามคณุวุฒิ
จ านวน 6 อตัรา ปรากฏในดา้นบรหิารงาน
ท ั่วไป (00100)  แผนงานบรหิารงานท ั่วไป  (00110) งาน
บรหิารท ั่วไป (00111) (ส านกัปลดั) (ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได)้ 

      

 
  

งบด าเนินงาน รวม 2,963,600 บาท 

 
   

คา่ตอบแทน รวม 590,200 บาท 

 
   

คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กรปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ 

จ านวน 150,000 บาท 

 

      

  1.)  ประเภทคา่เงนิประโยชน์ตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษใหแ้ก่
พนกังานเทศบาล พนกังานจา้งและลูกจา้งประจ า ของเทศบาล
ต าบลบา้นเหลา่ ทุกต าแหน่ง ทุกส านกั ทุกกอง (รหสั   
  (รหสับญัชี 310100)                จ านวน   150,000.- บาท     
          เพือ่จา่ยเป็นคา่เงนิประโยชน์ตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษ
ใหแ้กพ่นกังานเทศบาล พนกังานจา้งและลูกจา้งประจ า ของ
เทศบาลต าบลบา้นเหลา่ ทุกต าแหน่ง ทุกส านกั ทุกกอง ตาม
หนงัสอื ที ่มท 0868.11/ว 46 ลง 
วนัที ่ 20  มกราคม 2548 ปรากฏในดา้นบรหิารงาน
ท ั่วไป (00100)  แผนงานบรหิารงานท ั่วไป (00110) งาน
บรหิารท ั่วไป (00111) (ส านกัปลดั) (ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได)้    

      

 
   

คา่เบีย้ประชุม จ านวน 10,000 บาท 

 

      

  1.คา่เบีย้ประชุมคณะกรรมการสภาทอ้งถิน่ จ านวน 10,000.-
   บาท 
เพือ่จา่ยใหก้รรมการในคณะกรรมการสามญั คณะกรรมการ
วสิามญั และคณะกรรมการสามญัประจ าสภาเทศบาล เฉพาะคร ัง้
ทีม่าประชุม เชน่ คณะกรรมการแปรญตัต ิ คณะกรรมการตรวจ
บนัทกึการประชุมสภา ฯลฯ   ปรากฏในดา้นบรหิารงาน
ท ั่วไป (00100)  แผนงานบรหิารงานท ั่วไป (00110)  งาน
บรหิารท ั่วไป (00111) (ส านกัปลดั) (ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได)้ 

      

 
   

คา่เชา่บา้น จ านวน 355,200 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่เชา่บา้นพนกังานเทศบาลต าบล ทีม่สีทิธเิบกิได้
ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยคา่เชา่บา้นของ
ขา้ราชการทอ้งถิน่ พ.ศ. 2548  และทีแ่กไ้ขจนถงึ
ปจัจุบนั  ปรากฏในดา้นบรหิารงานท ั่วไป (00100)  แผนงาน
บรหิารงานท ั่วไป  (00110) งานบรหิารท ั่วไป (00111)  (ส านกั
ปลดั) (ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได)้ 

      

 
   

เงนิชว่ยเหลือการศกึษาบตุร จ านวน 75,000 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิชว่ยเหลือการศกึษาบตุรของผูบ้รหิารและ
พนกังานเทศบาล ตามระเบียบวา่ดว้ยเงนิสวสัดกิารเกีย่วกบั
การศกึษาบตุรพนกังานสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2541 และทีแ่กไ้ข
จนถงึปจัจุบนั  ปรากฏในดา้นบรหิารงาน
ท ั่วไป (00100)  แผนงานบรหิารงานท ั่วไป  (00110) งาน
บรหิารท ั่วไป (00111) (ส านกัปลดั) (ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได)้ 
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คา่ใชส้อย รวม 1,646,400 บาท 

 
   

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร       

 
    

1.)  คา่เย็บหนงัสอื,คา่ถา่ยเอกสาร,คา่เขา้ปกรูปเลม่ตา่งๆ จ านวน 20,000 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่เย็บหนงัสอืถ่ายเอกสาร คา่เขา้ปกรูปเลม่เอกสาร
ตา่งๆ ปรากฏในดา้นบรหิารงานท ั่วไป (00100) แผนงาน
บรหิารงานท ั่วไป (00110) งานบรหิารท ั่วไป (00111) (ส านกั
ปลดั) (ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได)้ 

      

 
    

2.)  คา่จา้งเหมาบรกิารท าความสะอาดส านกังานเทศบาล จ านวน 120,000 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งเหมาบรกิารท าความสะอาดหอ้งน ้า  หอ้ง
ประชุมและ อาคารตา่งๆ  ฯลฯ ของเทศบาลต าบลบา้นเหลา่ ราคา
น้ีรวมคา่ภาษี  คา่วสัดุ อปุกรณ์ตา่งๆ ในการใหบ้รกิาร
แลว้ ปรากฏในดา้นบรหิารงานท ั่วไป (00100)  แผนงาน
บรหิารงานท ั่วไป (00110) งานบรหิารท ั่วไป (00111) (ต ัง้จา่ย
จากเงนิรายได)้ 

      

 
    

3.) คา่จา้งเหมาบรกิาร จ านวน 180,000 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งเหมาบรกิารในการปฏบิตังิานทีร่บัผดิชอบของ
ส านกัปลดั  คา่จา้งเหมาอดัรูป หรือคา่จา้งเหมาด าเนินกจิการของ
เทศบาลทีเ่ป็นลกัษณะจา้งเหมาอืน่ๆ  ปรากฏในดา้นบรหิารงาน
ท ั่วไป (00100)  แผนงานบรหิารงานท ั่วไป (00110) งาน
บรหิารท ั่วไป (00111)  (ส านกัปลดั) (ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได)้ 

      

 

    

4.) คา่จา้งเหมาส ารวจความพงึพอใจของผูร้บับรกิาร องค์กร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

จ านวน 20,000 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งเหมาส ารวจความพงึพอใจของผูร้บับรกิาร
ของเทศบาลต าบลบา้นเหลา่ ปรากฏในดา้นบรหิารงาน
ท ั่วไป (00100) แผนงานบรหิารงานท ั่วไป (00110) งาน
บรหิารท ั่วไป (00111) (ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป)     

      

 
    

5.) คา่โฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 80,000 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัท าสือ่ วารสารรายงานผลการด าเนินงาน
ประจ าปี  ปฏทินิ จดหมายขา่ว แผน่พบั สิง่พมิพ์ตา่งๆ และคา่จา้ง
เหมาจดัท าป้ายประชาสมัพนัธ์ กจิการตามหน้าทีข่อง
เทศบาล เชน่ ป้ายประชาสมัพนัธ์งานป้องกนัและบรรเทาสา
ธารณภยั งานพฒันาชุมชน งานการศกึษา งานกจิการสภาและ
งานประชาสมัพนัธ์ของเทศบาลดา้นอืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้ง ฯลฯ ปรากฏ
ในดา้นบรหิารงานท ั่วไป (00100) แผนงานบรหิารงาน
ท ั่วไป (00110) งานบรหิารท ั่วไป (00111) ส านกัปลดั (ต ัง้จา่ย
จากเงนิรายได)้  

      

 
    

6.) คา่จา้งเหมาดแูลเว็บไซด์ จ านวน 15,000 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งเหมาดแูลเว็บไซด์รายปีและคา่ตอ่อายุโดเมน
เนม พรอ้มคา่เชา่พื้นทีเ่ว็บไซด์  ปรากฏในดา้นบรหิารงาน
ท ั่วไป (00100)  แผนงานบรหิารงานท ั่วไป (00110) งาน
บรหิารท ั่วไป (00111) (ส านกัปลดั) (ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได)้ 

      

 

    

7.) คา่ใชจ้า่ยส าหรบัท าประกนัภยัรถยนต์ราชการและจกัรยานยนต์ 
     ของเทศบาลต าบลบา้นเหลา่ 

จ านวน 6,400 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยส าหรบัการท าประกนัภยัรถยนต์ราชการ
และรถจกัรยานยนต์ของเทศบาลต าบลบา้นเหลา่ ตาม
หนงัสอื มท.0808.2/ว 2663 ลงวนัที ่14 สงิหาคม 2552 และ
ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการจดัท า
ประกนัภยัทรพัย์สนิขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.
2562 ปรากฏในดา้นบรหิารงานท ั่วไป (00100)  แผนงาน
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บรหิารงานท ั่วไป (00110) งานบรหิารท ั่วไป (00111) (ส านกั
ปลดั) (ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได)้    

    
8.) คา่ใชจ้า่ยในการช่วยเหลือประชาชน จ านวน 50,000 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการชว่ยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการ
ใชจ้า่ยเพือ่ชว่ยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าทีข่ององค์กร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2560 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบั
ที ่2) พ.ศ. 2561 ปรากฏในดา้นบรหิารงาน
ท ั่วไป (00100)  แผนงานบรหิารงานท ั่วไป (00110) งาน
บรหิารท ั่วไป (00111) (ส านกัปลดั) (ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได)้ 

      

 
   

รายจา่ยเกีย่วกบัการรบัรองและพธิีการ จ านวน 40,000 บาท 

 

      

  1. คา่ใชจ้า่ยในงานรฐัพธิี/ราชพธิี 
    ตา่งๆ                                        จ านวน   20,000  บาท 
          เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในงานรฐัพธิีตา่งๆ เชน่งานวนัคลา้ย
วนัพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครนิทราบรมราชชนนี ,วนั
เฉลมิพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั ,งานวนัปิยะ
มหาราช,วนัคลา้ยวนัพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรตันราชสดุา
ฯ สยามบรมราชกุมารี ,วนัเฉลมิพระชนมพรรษาสมเด็จพระนาง
เจา้สริกิติิ ์พระบรมราชนีินาถ และวนัส าคญัตา่งๆ ในราช
วงค์ ฯลฯ และงานราชพธิีตา่ง ๆปรากฏในปรากฏในแผนพฒันา
ทอ้งถิน่  (พ.ศ.2561-2565) ประจ าปี 2563   ยุทธศาสตร์
ที ่4  ขอ้ 1 หน้า 235 ปรากฎในดา้นบรหิารงาน
ท ั่วไป (00100)  แผนงานบรหิารงานท ั่วไป (00110)  งาน
บรหิารท ั่วไป (00111) ) (ส านกัปลดั) (ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได)้ 
 
2. คา่รบัรอง                                  จ านวน    10,000 บาท 
         เพือ่จา่ยเป็นคา่รบัรองในการตอ้นรบับคุคลหรือคณะโดย
ต ัง้ไดไ้มเ่กนิ 1% ของรายไดจ้รงิ (ไมร่วมเงนิอดุหนุนเฉพาะ
กจิ เงนิกู ้เงนิจา่ยขาดเงนิสะสมและเงนิทีม่ผีูอ้ทุศิให)้ ปรากฏใน
ดา้นบรหิารงานท ั่วไป (00100)  แผนงานบรหิารงาน
ท ั่วไป (00110)  งานบรหิารท ั่วไป (00111) ) (ส านกัปลดั) (ต ัง้
จา่ยจากเงนิรายได)้ 
 
3. คา่เล้ียงรบัรองในการประชุมสภาเทศบาลต าบลบา้น 
เหลา่                                            จ านวน    10,000 บาท    
        เพือ่จา่ยเป็นคา่เล้ียงรบัรอง  เชน่คา่อาหาร อาหารว่าง/
เครือ่งดืม่ตา่ง ๆ เครือ่งใชใ้นการเล้ียงรบัรองและคา่บรกิาร
อืน่ ๆ ซึง่จ าเป็นตอ้งจา่ยเกีย่วกบัคา่เล้ียงรบัรองในการ
ประชุม ท ัง้น้ีใหร้วมถงึผูเ้ขา้รว่มประชุมอืน่ๆ และ เจา้หน้าทีท่ี่
เกีย่วขอ้งซึง่เขา้ร่วมประชุมสภาเทศบาลต าบลบา้นเหลา่ ปรากฏ
ในดา้นบรหิารงานท ั่วไป(00100)  แผนงานบรหิารงานท ั่วไป
(00110) งานบรหิารท ั่วไป (00111) (ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได)้   
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รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวด
อืน่ๆ 

      

 
    

01.) คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ จ านวน 250,000 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็น คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการของพนกังาน
เทศบาล,พนกังานจา้ง , ผูบ้รหิารและสมาชกิสภาเทศบาล หรือผู้
ทีอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ส ั่งใหไ้ปปฏบิตัริาชการ ใหอ้งค์กร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ เชน่ คา่เบีย้เล้ียงเดนิทาง คา่พาหนะ คา่เชา่
ทีพ่กั คา่บรกิารจอดรถ ณ ทา่อากาศยาน คา่ผา่นทางดว่น
พเิศษ คา่ธรรมเนียมการใช้สนามบนิ คา่ลงทะเบยีนตา่งๆและ
คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ในการเดนิทางไปราชการ หรือไปอบรมสมัมนา
ของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่า
ดว้ย คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการฯ พ.ศ. 2555 แกไ้ข
เพิม่เตมิถงึ(ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2558 และระเบยีบ
กระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรมและการเขา้
รบัการฝึกอบรมของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ พ.ศ. 2557 ตามหนงัสอื
กระทรวงมหาดไทย ที ่มท. 0808.2/ ว 2052 ลง
วนัที ่7 เมษายน 2558 และหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย
ที ่มท. 0808.2/ ว 4122 ลง
วนัที ่21 พฤศจกิายน 2557 ปรากฏในดา้นบรหิารงาน
ท ั่วไป (00100)  แผนงานบรหิารงานท ั่วไป  (00110) งาน
บรหิารท ั่วไป (00111) (ส านกัปลดั) (ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได)้ 

      

 

    

02.)  คา่ใชจ้า่ยโครงการพฒันาศกัยภาพของผูบ้รหิาร สมาชกิสภา
เทศบาลพนกังานเทศบาลและพนกังานจา้งของเทศบาลต าบลบา้น
เหลา่ และผูน้ าชุมชนกลุม่องค์กรชุมชนตา่งๆ เพือ่พฒันาทอ้งถิน่
อยา่งมีสว่นร่วม 

จ านวน 250,000 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรมและศกึษาดูงานในประเทศ
ของผูบ้รหิาร สมาชกิสภาเทศบาต าบล พนกังานเทศบาลและ
พนกังานจา้งผูน้ าชุมชน ฯลฯ เชน่ คา่พาหนะ คา่เชา่ที่
พกั ฯลฯ  ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่  (พ.ศ.2561-
2565) ประจ าปี 2563  ยุทธศาสตร์
ที ่5  ขอ้ 8 หน้า 246 ปรากฏในดา้นบรหิารงาน
ท ั่วไป (00100)  แผนงานบรหิารงานท ั่วไป (00110)  งาน
บรหิารท ั่วไป (00111) (ส านกัปลดั) (ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุน
ท ั่วไป) 

      

 

    

03.) โครงการเลือกต ัง้ท ั่วไปหรือเลือกต ัง้ซอ่มผูบ้รหิารทอ้งถิน่/
สมาชกิสภาทอ้งถิน่ เทศบาลต าบลบา้นเหลา่ 

จ านวน 400,000 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยโครงการเลือกต ัง้ท ั่วไปหรือเลือกต ัง้ซอ่ม
ผูบ้รหิารทอ้งถิน่/สมาชกิสภาทอ้งถิน่ เทศบาลต าบลบา้น
เหลา่ ประจ าปี 2563 เชน่ คา่ตอบแทนคณะกรรมการ/                                          
อนุกรรมการ  คา่อาหาร คา่อาหารวา่ง/เครือ่งดืม่ คา่ตอบแทน
วทิยากร คา่ใชจ้า่ยในพธิีเปิด –  ปิด คา่วสัดอุปุกรณ์ตา่ง และ
คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ในการฝึกอบรมฯลฯ ปรากฏในแผนพฒันา
ทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) ประจ าปี 2563 ยุทธศาสตร์
ที ่5  ขอ้ 2 หน้า 243 ปรากฏในดา้นบรหิารงาน
ท ั่วไป (00100) แผนงานบรหิารงานท ั่วไป (00110) งาน
บรหิารท ั่วไป (00111) (ส านกัปลดั) (ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได)้ 
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04.) โครงการฝึกอบรมความรูเ้กีย่วกบักฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการ
ปฏบิตังิานขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ และหลกัธรรมาภบิาลใน
การปฏบิตัริาชการ 

จ านวน 10,000 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในโครงการฝึกอบรมความรูเ้กีย่วกบั
กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการปฏบิตังิานขององค์กรปกครองสว่น
ทอ้งถิน่  และหลกัธรรมาภบิาลในการปฏบิตัริาชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563  เชน่ คา่ตอบแทนวทิยากร คา่จดัท าป้าย
ประชาสมัพนัธ์ คา่อาหาร คา่อาหารวา่งและเครือ่งดืม่ คา่เชา่
สถานที ่คา่วสัดุอปุกรณ์ตา่งๆทีใ่ชใ้นการอบรม และคา่ใชจ้า่ย
อืน่ๆ ฯลฯ ปรากฏในดา้นบรหิารงานท ั่วไป (00100) แผนงาน
บรหิารงานท ั่วไป(00110) งานบรหิารท ั่วไป(00111) ปรากฏ
ในแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์ที ่5 ขอ้
12 หน้า 248 (ส านกัปลดั)(ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป)  

      

 
    

05.) โครงการเทศบาลเคลือ่นทีเ่ทศบาลต าบลบา้นเหลา่ จ านวน 20,000 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินโครงการเทศบาลเคลือ่นทีใ่น
การใหบ้รกิารประชาชนในพื้นทีต่ าบลบา้นเหลา่ ปรากฏใน
แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565)
ประจ าปี 2563 ยุทธศาสตร์ที ่5 ขอ้ 1 หน้าที ่243 ปรากฏใน
ดา้นบรหิารงานท ั่วไป (00100)  แผนงานบรหิารงาน
ท ั่วไป (00110)  งานบรหิารท ั่วไป (00111)  (ส านกัปลดั) (ต ัง้
จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป) 

      

 

    

06.) โครงการอบรมเสรมิสรา้งวนิยั คณุธรรม จรยิธรรม และ
ป้องกนัการทุจรติในการปฏบิตังิานของผูบ้รหิาร สมาชกิสภา
เทศบาล และพนกังานเทศบาล พนกังานจา้งและผูน้ าชุมชน กลุม่
องค์กรตา่งๆ 

จ านวน 20,000 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่อาหารกลางวนั คา่อาหารวา่ง/
เครือ่งดืม่ คา่ตอบแทนวทิยากร คา่ใชจ้า่ยในพธิีเปิด-ปิด คา่วสัดุ
อปุกรณ์ตา่งๆ และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ในการฝึกอบรม ฯลฯ ปรากฏ
ในดา้นบรหิารงานท ั่วไป (00100) แผนงานบรหิารงาน
ท ั่วไป (00110) งานบรหิารท ั่วไป (00111) ปรากฏใน
แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565)
ประจ าปี 2563 ยุทธศาสตร์ที ่2 ขอ้ 15 หน้าที ่225 (ส านกั
ปลดั) (ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป) 

      

 

    

07.) โครงการฝึกอบรมใหค้วามรูก้ฎหมายสามญัประจ าบา้น และ
ตอ่ตา้นทุจรติคอร์รปัช ั่นภาครฐั 

จ านวน 15,000 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยโครงการฝึกอบรมใหค้วามรูก้ฎหมาย
สามญัประจ าบา้น และตอ่ตา้นทุจรติคอร์รปัช ั่นภาครฐั ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 เชน่ คา่ตอบแทนวทิยากร คา่จดัท าป้าย
ประชาสมัพนัธ์ คา่อาหาร คา่อาหารวา่งและเครือ่งดืม่ คา่เชา่
สถานที ่คา่วสัดุอปุกรณ์ตา่งๆทีใ่ชใ้นการอบรม และคา่ใชจ้า่ย
อืน่ๆ ฯลฯ ปรากฏในดา้นบรหิารงานท ั่วไป (00100) แผนงาน
บรหิารงานท ั่วไป(00110) งานบรหิารท ั่วไป(00111) ปรากฏ
ในแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561-2565)
ประจ าปี 2563 ยุทธศาสตร์ที ่2 ขอ้ 3 หน้า 205 (ส านกั
ปลดั) (ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป) 
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คา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซม จ านวน 150,000 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ซอ่มแซมบ ารุงรกัษาวสัดุ ครุภณัฑ์หรือทรพัย์สนิ
อืน่ๆ ทีอ่ยูใ่นความดแูลของเทศบาลต าบล เพือ่ใหส้ามารถใชง้าน
ไดต้ามปกต ิ ปรากฏในดา้นบรหิารงาน
ท ั่วไป (00100)  แผนงานบรหิารงานท ั่วไป  (00110) งาน
บรหิารท ั่วไป (00111)  (ส านกัปลดั) (ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได)้ 

      

 
   

คา่วสัด ุ รวม 355,000 บาท 

 
   

วสัดสุ านกังาน จ านวน 130,000 บาท 

 

      

  1.) คา่จดัซ้ือวสัดสุ านกังานเชน่ กระดาษ,ปากกา, ดนิสอ
ฯลฯ                                              จ านวน 120,000.- บาท 
       ปรากฏในดา้นบรหิารงานท ั่วไป (00100)  แผนงาน
บรหิารงานท ั่วไป (00110) งานบรหิารท ั่วไป (00111) (ส านกั
ปลดั) (ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได)้ 
2.) คา่จดัซ้ือวสัดเุอกสารงานทะเบยีน
ราษฎร์                                          จ านวน 10,000 .- บาท 
         ปรากฏในดา้นบรหิารงานท ั่วไป (00100)  แผนงาน
บรหิารงานท ั่วไป (00110) งานบรหิารท ั่วไป (00111) (ส านกั
ปลดั) (ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได)้ 

      

 
   

วสัดงุานบา้นงานครวั จ านวน 15,000 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดงุานบา้นงานครวั เชน่ จดัซ้ือน ้าสะอาด ไม้
กวาด มดี และอืน่ ๆ ฯลฯ ใชใ้นส านกังานและเพือ่บรกิาร
ประชาชนผูม้าตดิตอ่ราชการ ปรากฏในดา้นบรหิารงาน
ท ั่วไป (00100) แผนงานบรหิารงานท ั่วไป (00110) งาน
บรหิารท ั่วไป (00111) (ส านกัปลดั) (ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได)้ 

      

 
   

วสัดยุานพาหนะและขนสง่ จ านวน 20,000 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดยุานพาหนะและ
ขนสง่  เชน่ แบตเตอรี ่ยางนอก ยางใน  หวัเทียน ไขควง หมอ้
น ้ารถยนต์ แมแ่รง สญัญาณไฟกระพรบิ สญัญาณไฟ
ฉุกเฉิน กรวยจราจร ฯลฯ เป็นตน้ ปรากฏในดา้นบรหิารงาน
ท ั่วไป (00100) แผนงานบรหิารงานท ั่วไป(00110) งานบรหิาร
ท ั่วไป(00111)  (ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได)้ 

      

 
   

วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ จ านวน 140,000 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดเุชื้อเพลงิและหล่อลืน่ เชน่ น ้ามนั
เบนซนิ น ้ามนัดเีซล น ้ามนัหลอ่ลืน่,จารบี  ฯลฯ ปรากฏในดา้น
บรหิารงานท ั่วไป (00100)  แผนงานบรหิารงาน
ท ั่วไป  (00110) งานบรหิารท ั่วไป (00111) (ส านกัปลดั) (ต ัง้
จา่ยจากเงนิรายได)้ 

      

 
   

วสัดโุฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 5,000 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็น คา่จดัซ้ือ วสัดโุฆษณาและเผยแพร่ เชน่  กระดาษ
โปสเตอร์  ฟิล์มถา่ยรูป มว้นเทป วีดโีอ  รูปสี ขาว - ด าทีไ่ดจ้าก
การลา้ง อดั หรือ ขยาย   ป้ายประชาสมัพนัธ์ตา่ง ๆ ฯลฯ ปรากฏ
ในดา้นบรหิารงานท ั่วไป (00100)  แผนงานบรหิารงาน
ท ั่วไป  (00110) งานบรหิารท ั่วไป (00111) (ส านกัปลดั) (ต ัง้
จา่ยจากเงนิรายได)้ 

      

 
   

วสัดคุอมพวิเตอร์ จ านวน 45,000 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดคุอมพวิเตอร์ เชน่ แผน่ดสิก์ โปรแกรม
อืน่ ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัคอมพวิเตอร์ ฯลฯ ปรากฏในดา้นบรหิารงาน
ท ั่วไป (00100)  แผนงานบรหิารงานท ั่วไป  (00110) งาน
บรหิารท ั่วไป (00111) (ส านกัปลดั)(ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได)้ 
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คา่สาธารณูปโภค รวม 372,000 บาท 

 
   

คา่ไฟฟ้า จ านวน 220,000 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ไฟฟ้าของส านกังานเทศบาลต าบลบา้น
เหลา่  ปรากฏในดา้นบรหิารงานท ั่วไป (00100)  แผนงาน
บรหิารงานท ั่วไป (00110) งานบรหิารท ั่วไป (00111) (ส านกั
ปลดั) (ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได)้ 

      

 
   

คา่น ้าประปา  จ านวน 22,000 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่น ้าประปา ส านกังานเทศบาลต าบลบา้น
เหลา่  ปรากฏในดา้นบรหิารงานท ั่วไป (00100) แผนงาน
บรหิารงานท ั่วไป  (00110) งานบรหิารท ั่วไป (00111) (ส านกั
ปลดั) (ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได)้ 

      

 
   

คา่บรกิารโทรศพัท์ จ านวน 115,000 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่โทรศพัท์ทีใ่ชใ้นการตดิตอ่ราชการและคา่บรกิาร
อนิเตอร์เน็ต  ปรากฏในดา้นบรหิารงาน
ท ั่วไป (00100)  แผนงานบรหิารงานท ั่วไป  (00110) งาน
บรหิารท ั่วไป (00111) (ส านกัปลดั) (ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได)้ 

      

 
   

คา่บรกิารไปรษณีย์ จ านวน 15,000 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ไปรษณีย์ แสตมป์ และอืน่ๆเป็นตน้  ปรากฏใน
ดา้นบรหิารงานท ั่วไป (00100)  แผนงานบรหิารงาน
ท ั่วไป  (00110) งานบรหิารท ั่วไป (00111) (ส านกัปลดั) (ต ัง้
จา่ยจากเงนิรายได)้ 

      

 
  

งบลงทุน รวม 202,160 บาท 

 
   

คา่ครุภณัฑ์ รวม 102,160 บาท 

 
   

ครุภณัฑ์ส านกังาน       

 
    

1. คา่จดัซ้ือพดัลมตดิผนงั จ านวน 4,260 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือพดัลมตดิผนงั จ านวน 3 ตวัๆละ 1,420.-
 บาท โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี 
- พดัลมตดิใบพดัขนาด 16 นิ้ว   
- ปรบัแรงลมได ้3 ระดบั   
- ดไีซน์สายดงึสองเสน้ 
- ควบคมุการสา่ยลมใหต้อ่เน่ือง 
- เทอร์โมฟิว ตดัไฟอตัโนมตัเิมือ่มอเตอร์มีอณุหภมูสิูงเกนิ 
- รบัประกนัมอเตอร์ 5 ปี 
คณุลกัษณะและราคาของครุภณัฑ์น้ีไมป่รากฏในบญัชีมาตรฐาน
ครุภณัฑ์ ส านกังบประมาณ ธนัวาคม 2561     ขอจดัซ้ือตาม
ราคาทอ้งตลาด โดยประหยดั ปรากฏในดา้นบรหิารงาน
ท ั่วไป (00100)  ปรากฏในดา้นบรหิารงานท ั่วไป                            
(00100) แผนงานบรหิารงานท ั่วไป (00110) งานบรหิาร
ท ั่วไป (00111) (ส านกัปลดั) (ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป) 

      

 
   

ครุภณัฑ์งานบา้นงานครวั       

 
    

1. คา่จดัซ้ือเครือ่งตดัหญา้แบบขอ้แข็ง จ านวน 9,500 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือเครือ่งตดัหญา้แบบขอ้แข็ง คณุลกัษณะและ
ราคาครุภณัฑ์น้ีปรากฏ ในบญัชีราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ์ ธนัวาคม 2561 และปรากฏในแผนพฒันา
ทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) ประจ าปี 2563 ตาม
แบบ ผ 03 บญัชีครุภณัฑ์ ขอ้ 6 หน้า 268 ปรากฏในดา้น
บรหิารงานท ั่วไป (00100) แผนงานบรหิารงาน
ท ั่วไป (00110) งานบรหิารท ั่วไป (00111) ส านกัปลดั (ต ัง้จา่ย
จากเงนิอดุหนุนท ั่วไป) 
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ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์       

 
    

1.คา่จดัช้ือเครือ่งคอมพวิเตอร์ ส าหรบัประมวลผล จ านวน 22,000 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือเครือ่งคอมพวิเตอร์ ส าหรบังาน
ประมวลผล แบบที ่1 * (จอแสดงภาพขนาดไมน้่อย
กวา่ 19 นิ้ว)  จ านวน 1 เครือ่งๆละ  22,000 บาท  คณุลกัษณะ
พื้นฐาน ดงัน้ี 
- มหีน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้่อยกวา่ 4 แกน
หลกั (4 core) โดยมคีวามเร็วสญัญาณนาฬกิา พื้นฐานไมน้่อย
กวา่ 2.8 GHz และมเีทคโนโลยีเพิม่สญัญาณนาฬกิาไดใ้นกรณี
ทีต่อ้งใชค้วามสามารถใน การประมวลผลสูง จ านวน 1 หน่วย  
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มหีน่วยความจ า
แบบ Cache Memory รวมในระดบั (Level) เดยีวกนั ขนาด
ไมน้่อยกวา่ 8 MB   
- มหีน่วยประมวลผลเพือ่แสดงภาพ โดยมคีณุลกัษณะอย่างใด
อยา่งหนึ่ง หรือดกีวา่ ดงัน้ี   
1) เป็นแผงวงจรเพือ่แสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลกัทีม่ี
หน่วยความจ า ขนาดไมน้่อยกวา่ 2 GB หรือ  
2) มหีน่วยประมวลผลเพือ่แสดงภาพตดิต ัง้อยูภ่ายในหน่วย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่
สามารถใชห้น่วยความจ าหลกัในการแสดงภาพขนาดไมน้่อย
กวา่ 2 GB หรือ 
 3) มหีน่วยประมวลผลเพือ่แสดงภาพทีม่คีวามสามารถในการใช้
หน่วยความจ าหลกัในการแสดงภาพ ขนาดไมน้่อยกวา่ 2 GB  
– มหีน่วยความจ าหลกั (RAM) ชนิด DDR4 หรือดกีวา่ มขีนาด
ไมน้่อยกวา่ 4 GB  
 - มหีน่วยจดัเก็บขอ้มลู ชนิด SATA หรือ ดกีวา่ ขนาดความจุ
ไมน้่อยกวา่ 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุ
ไมน้่อยกวา่ 120 GB จ านวน 1 หน่วย 
 - มี DVD-RW หรือดกีวา่ จ านวน 1 หน่วย 
 - มชีอ่งเชือ่มตอ่ระบบ
เครือขา่ย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-
T หรือดกีวา่ จ านวน ไมน้่อยกวา่ 1 ชอ่ง  
- มชีอ่งเชือ่มตอ่ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดกีวา่ ไม่
น้อยกวา่ 3 ชอ่ง  
- มแีป้นพมิพ์และเมาส์  
- มจีอแสดงภาพขนาดไมน้่อยกวา่ 19 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย  
  คณุลกัษณะและราคาของครุภณัฑ์ ปรากฏในบญัชีมาตรฐาน
ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ ฉบบัเดอืน
มนีาคม 2562 ประกาศ ณ วนัที ่15 มนีาคม 2562  ปรากฏใน
ดา้นบรหิารท ั่วไป(00100)  แผนงานบรหิารงานท ั่วไป
(00110) งานบรหิารท ั่วไป (00111) (ต ัง้จา่ยจากเงนิอุดหนุน
ท ั่วไป)    

      

         
 

      

 
    

2.  คา่จดัซ้ือเครือ่งคอมพวิเตอร์โน๊ตบุค๊ ส าหรบังานประมวลผล จ านวน 22,000 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือเครือ่งคอมพวิเตอร์ (โน้ตบุก๊) ส าหรบังาน
ประมวลผล จ านวน 1 เครือ่ง ๆ ละ 22,000 บาท     คณุลกัษณะ
พื้นฐาน  ดงัน้ี 
- มหีน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้่อยกวา่ 4 แกน
หลกั (4 core) จ านวน 1 หน่วย โดยมคีณุลกัษณะ อยา่งใดอยา่ง
หนึ่ง หรือดกีวา่ ดงัน้ี   
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1. ในกรณีทีม่หีน่วยความจ า แบบ Cache Memory รวมใน
ระดบั (Level) เดยีวกนั ขนาดไมน้่อย กวา่ 4 MB ตอ้งมี
ความเร็วสญัญาณนาฬกิาพ้ืนฐานไมน้่อยกวา่ 2.2 GHz และมี
หน่วยประมวลผล ดา้น
กราฟิก (Graphics Processing Unit) ไมน้่อย
กวา่ 10 แกน หรือ   
2. ในกรณีทีม่หีน่วยความจ า แบบ Cache Memory รวมใน
ระดบั (Level) เดยีวกนั ขนาดไมน้่อย กวา่ 6 MB ตอ้งมี
ความเร็วสญัญาณนาฬกิาพ้ืนฐานไมน้่อยกวา่ 1.6 GHz และมี
เทคโนโลยีเพิม่ สญัญาณนาฬกิาไดใ้นกรณีทีต่อ้งใช้
ความสามารถในการประมวลผลสูง  
- มหีน่วยความจ าหลกั (RAM) ชนิด DDR4 หรือดกีวา่ ขนาด
ไมน้่อยกวา่ 8 GB   
- มหีน่วยจดัเก็บขอ้มลู ชนิด SATA หรือดกีวา่ ขนาดความจุไม่
น้อยกวา่ 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่
น้อยกวา่ 120 GB จ านวน 1 หน่วย  
- มจีอภาพทีร่องรบัความละเอยีดไมน้่อย
กวา่ 1,366 x 768 Pixel และมขีนาดไมน้่อยกวา่ 12 นิ้ว  
- มชีอ่งเชือ่มตอ่ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดกีวา่ ไม่
น้อยกวา่ 3 ชอ่ง  
- มชีอ่งเชือ่มตอ่แบบ HDMI หรือ VGA จ านวนไมน้่อย
กวา่ 1 ชอ่ง   
- มชีอ่งเชือ่มตอ่ระบบ
เครือขา่ย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-
T หรือดกีวา่ จ านวน ไมน้่อยกวา่ 1 ชอ่ง 
 - สามารถใชง้านไดไ้มน้่อยกวา่ Wi-
Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth 
คณุลกัษณะและราคาของครุภณัฑ์ ปรากฏในบญัชีมาตรฐาน
ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ ฉบบัเดอืน
มนีาคม 2562 ประกาศ ณ วนัที ่15 มนีาคม 2562  ปรากฏใน
ดา้นบรหิารท ั่วไป(00100)  แผนงานบรหิารงานท ั่วไป
(00110)  งานบรหิารท ั่วไป (00111) (ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุน
ท ั่วไป)    

    
3. คา่จดัซ้ือเครือ่งพมิพ์ Multifunction เลเซอร์ จ านวน 18,000 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือ
เครือ่งพมิพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาว
ด า จ านวน 2 เครือ่ง ๆ ละ 9,000 บาท คณุลกัษณะพื้นฐาน ดงัน้ี 
- เป็นอปุกรณ์ทีม่คีวามสามารถ
เป็น Printer, Copier, Scanner และ Fax ภายในเครือ่ง
เดยีวกนั 
 - มคีวามละเอยีดในการพมิพ์ไมน้่อยกวา่ 600x600 dpi 
 - มคีวามเร็วในการพมิพ์ส าหรบักระดาษ A4 ไมน้่อย
กวา่ 28 หน้าตอ่นาที (ppm) 
 - มหีน่วยความจ า (Memory) ขนาดไมน้่อยกวา่ 256 MB  
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 ได ้ 
- มคีวามละเอยีดในการสแกนสงูสดุ ไมน้่อย
กวา่ 1,200x1,200 dpi  
- มถีาดป้อนเอกสารอตัโนมตั ิ(Auto Document Feed)  
- สามารถถา่ยส าเนาเอกสารได ้
 - สามารถท าส าเนาไดส้งูสุดไมน้่อยกวา่ 99 ส าเนา  
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- สามารถยอ่และขยายได ้25 ถงึ 400 เปอร์เซ็นต์  
- มชีอ่งเชือ่มตอ่ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือ
ดกีวา่ จ านวนไมน้่อยกวา่ 1 ชอ่ง  
- มชีอ่งเชือ่มตอ่ระบบ
เครือขา่ย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือ
ดกีวา่ จ านวน                      
  ไมน้่อยกวา่ 1 ชอ่ง  
- มถีาดใสก่ระดาษไดไ้มน้่อยกวา่ 250 แผน่ 
 - สามารถใชไ้ดก้บั A4, Letter, Legal และ Custom   
คณุลกัษณะและราคาของครุภณัฑ์ ปรากฏในบญัชีมาตรฐาน
ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ ฉบบัเดอืน
มนีาคม 2562 ประกาศ ณ วนัที ่15 มนีาคม 2562  ปรากฏใน
ดา้นบรหิารท ั่วไป(00100)  แผนงานบรหิารงานท ั่วไป
(00110)  งานบรหิารท ั่วไป (00111) (ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุน
ท ั่วไป)    

        
 

      

 

    

4. คา่จดัซ้ืออปุกรณ์อา่นบตัรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card 
Reader) 

จ านวน 1,400 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ืออุปกรณ์อา่นบตัรแบบ
อเนกประสงค์ (Smart Card Reader) จ านวน 2 เครือ่ง ๆ ละ 
700 บาท คณุลกัษณะพื้นฐาน ดงัน้ี 
- สามารถอา่นและเขยีนขอ้มลูในบตัรแบบ
อเนกประสงค์ (Smart Card) ตาม
มาตรฐาน ISO/IEC 7816 ได ้
- มคีวามเร็วสญัญาณนาฬกิาไมน้่อยกวา่ 4.8 MHz  
- สามารถใชง้านผา่นชอ่งเชือ่มตอ่ (Interface) แบบ USB ได ้ 
- สามารถใชก้บับตัรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ทีใ่ช้
แรงดนัไฟฟ้าขนาด 5 Volts, 3 Volts และ  1.8 Volts ไดเ้ป็น
อยา่งน้อย   
คณุลกัษณะและราคาของครุภณัฑ์ ปรากฏในบญัชีมาตรฐาน
ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ ฉบบัเดอืน
มนีาคม 2562 ประกาศ ณ วนัที ่15 มนีาคม 2562  ปรากฏใน
ดา้นบรหิารท ั่วไป(00100)  แผนงานบรหิารงานท ั่วไป
(00110)  งานบรหิารท ั่วไป (00111) (ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุน
ท ั่วไป)    

      

 
   

คา่บ ารุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ์       

 
    

1.) คา่บ ารุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ์ จ านวน 25,000 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นรายจา่ยเพือ่ซอ่มแซมบ ารุงรกัษาโครงสรา้งของ
ครุภณัฑ์ขนาดใหญ่ เชน่ เครือ่งจกัรกล และยานพาหนะ เป็น
ตน้ ซึง่ไมร่วมถงึคา่ซ่อมบ ารุงปกตหิรือคา่ซอ่มกลาง รวมถงึ
รายจา่ยทีต่อ้งช าระพรอ้มกบัคา่ครุภณัฑ์ เชน่ คา่ขนสง่ คา่
ภาษี คา่ประกนัภยั คา่ตดิต ัง้ เป็นตน้  ปรากฏในดา้นบรหิารงาน
ท ั่วไป (00100)  แผนงานบรหิารงานท ั่วไป  (00110) งาน
บรหิารท ั่วไป (00111) (ส านกัปลดั) (ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได)้ 
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คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง รวม 100,000 บาท 

 
   

คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปโภค       

 
    

1.  โครงการจดัท าซุม้เฉลมิพระเกียรตฯิ จ านวน 100,000 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัท าซุ่มเฉลมิพระเกียรตฯิ พรอ้มไฟประดบั
ตกแตง่ เพือ่เผยแพรป่ระชาสมัพนัธ์ขา่วสารกจิกรรมและวนั
ส าคญัตา่งๆ ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561 –
 2565) ยุทธศาสตร์ที ่5 ขอ้ 6 หน้าที ่245 ปรากฏในดา้น
บรหิารงานท ั่วไป (00100) แผนงานบรหิารงาน
ท ั่วไป (00110) งานบรหิารท ั่วไป (00111) ส านกัปลดั (ต ัง้จา่ย
จากเงนิรายได)้ (รายละเอยีดตามแบบแปลนกองชา่ง)  

      

 
  

งบเงนิอุดหนุน รวม 25,000 บาท 

 
   

เงนิอดุหนุน รวม 25,000 บาท 

 
   

เงนิอดุหนุนองค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่       

 
    

1.) อดุหนุนทีท่ าการปกครองอ าเภอแมใ่จ จ านวน 25,000 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ด าเนินงานตามโครงการจดัต ัง้ศนูย์ปฎบิตักิารรว่ม
ในการชว่ยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ระดบั
อ าเภอ ณ ทีว่า่การอ าเภอแมใ่จ จงัหวดัพะเยา(ส านกังานสง่เสรมิ
การปกครองทอ้งถิน่อ าเภอแมใ่จ) และหน่วยงานทอ้งถิน่
อืน่ ปรากฏในดา้นบรหิารงานท ั่วไป (00100)  แผนงาน
บรหิารงานท ั่วไป  (00110) งานบรหิารท ั่วไป (00111)ปรากฏ
ในแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์
ที ่2  ขอ้ 5 หน้าที ่205  และตามหนงัสือทีว่า่การอ าเภอแม่
ใจ ที ่พย. 0023.14 / ว 712 ลง
วนัที ่5 มถิุนายน พ.ศ. 2562 เรือ่ง ขอรบัการสนบัสนุน
งบประมาณเงนิอดุหนุน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563  (ส านกัปลดั) (ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได)้ 

      

 
 

งานบรหิารงานคลงั รวม 3,250,720 บาท 

 
  

งบบุคลากร รวม 2,478,000 บาท 

 
   

เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า) รวม 2,478,000 บาท 

 
   

เงนิเดอืนพนกังาน จ านวน 2,400,000 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดอืนใหแ้กพ่นกังานพรอ้มท ัง้เงนิปรบัปรุง
เงนิเดอืนของพนกังาน ตามแผน
อตัราก าลงั 3 ปี  จ านวน 8 อตัรา ประกอบดว้ย ผูอ้ านวยการกอง
คลงั หวัหน้าฝ่ายบรหิารงานคลงั หวัหน้าฝ่ายพฒันา
รายได ้นกัวชิาการเงนิและบญัชี นกัวชิาการคลงั นกัวชิาการ
พสัดุ เจา้พนกังานจดัเก็บรายได้ เจา้พนกังานพสัดุ ปรากฏใน
ดา้นบรหิารท ั่วไป(00100)  แผนงานบรหิารงานท ั่วไป
(00110) งานบรหิารงานคลงั (00113) (ต ัง้จา่ยจากเงนิ
รายได)้     

      

 
   

เงนิประจ าต าแหน่ง จ านวน 78,000 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิประจ าต าแหน่ง และคา่ตอบแทนพเิศษของ
พนกังานทีค่วรไดร้บัตามระเบยีบทีก่ าหนด ปรากฏในดา้น
บรหิารท ั่วไป (00100)  แผนงานบรหิารงานท ั่วไป
(00110)  งานบรหิารงานคลงั (00113) (ต ัง้จา่ยจากเงนิ
รายได)้   
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งบด าเนินงาน รวม 706,000 บาท 

 
   

คา่ตอบแทน รวม 245,000 บาท 

 
   

คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กรปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ 

จ านวน 50,000 บาท 

 

      

  1.1 คา่ตอบแทนคณะกรรมการด าเนินการซ้ือหรือ
จา้ง คณะกรรมการตรวจรบัการจา้งและผูค้วบคมุงานกอ่สรา้ง
ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่       จ านวน 50,000.-บาท 
          เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนใหก้บัคณะกรรมการในการ
ด าเนินการซ้ือหรือจา้ง คณะกรรมการตรวจรบังานจา้ง 
คณะกรรมการก าหนดราคากลาง ฯลฯ และผูค้วบคมุงานกอ่สรา้ง
ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ ตามพระราชบญัญตักิารจดัซ้ือ
จดัจา้งและการบรหิารพสัดุภาครฐั พ.ศ.2560 (ตามหนงัสอืส ั่ง
การกระทรวงการคลงั ดว่นทีส่ดุ ที ่กค 0402.5/ว 85 ลง
วนัที ่ 6 กนัยายน 2561  เรือ่ง หลกัเกณฑก์ารเบกิจา่ย
คา่ตอบแทนบคุคลหรือคณะกรรมการ) ปรากฏในดา้นบรหิาร
ท ั่วไป(00100)  แผนงานบรหิารงานท ั่วไป(00110) งาน
บรหิารงานคลงั (00113) (ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได)้     

      

 
   

คา่เชา่บา้น จ านวน 180,000 บาท 

 

      

   เพือ่จา่ยเป็นคา่เชา่บา้นพนกังานเทศบาลต าบล ทีม่สีทิธไิดร้บั
การชว่ยเหลือตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยคา่เชา่บา้น
ของขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2548 และทีแ่กไ้ขจนถงึ
ปจัจุบนั ปรากฏในดา้นบรหิารท ั่วไป(00100)  แผนงาน
บรหิารงานท ั่วไป(00110)  งานบรหิารงานคลงั (00113) (ต ัง้
จา่ยจากเงนิรายได)้     

      

 
   

เงนิชว่ยเหลือการศกึษาบตุร จ านวน 15,000 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่เงนิชว่ยเหลือการศกึษาบตุรของพนกังานเทศบาล
ต าบล ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิสวสัดกิาร
เกีย่วกบัการศกึษาของบตุรพนกังานสว่น
ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2541 และทีแ่กไ้ขถงึปจัจุบนั ปรากฏในดา้น
บรหิารท ั่วไป(00100)  แผนงานบรหิารงานท ั่วไป
(00110)  งานบรหิารงานคลงั (00113) (ต ัง้จา่ยจากเงนิ
รายได)้    

      

 
   

คา่ใชส้อย รวม 386,000 บาท 

 
   

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร       

 
    

1.)  คา่จา้งเหมาจดัท าป้ายประชาสมัพนัธ์กจิการตามหน้าทีข่อง
เทศบาล 

จ านวน 15,000 บาท 

 

      

        เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งเหมาจดัท าป้ายประชาสมัพนัธ์กจิการตาม
หน้าทีข่องเทศบาล  เชน่ป้ายเชญิชวนไปเสยีภาษี ,ป้าย
ประชาสมัพนัธ์การใช้จา่ยงบประมาณและอืน่ ๆ ฯลฯ ปรากฏใน
ดา้นบรหิารท ั่วไป(00100)  แผนงานบรหิารงานท ั่วไป
(00110) งานบรหิารงานคลงั (00113) (ต ัง้จา่ยจากเงนิ
รายได)้     

      

 
    

2.)  คา่จา้งเหมาบรกิาร จ านวน 108,000 บาท 

 

      

         เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งเหมาบรกิารในการปฏบิตังิานที่
รบัผดิชอบของกองคลงั หรือด าเนินกจิการทีเ่ป็นลกัษณะจา้ง
เหมาแรงงานอืน่ ๆ ฯลฯ ปรากฏในดา้นบรหิาร
ท ั่วไป  (00100) แผนงานบรหิารท ั่วไป (00110) งาน
บรหิารงานคลงั (00113) ( ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้)  
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รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวด
อืน่ๆ 

      

 
    

1.  คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ จ านวน 100,000 บาท 

 

      

        เพือ่จา่ยเป็นคา่เดนิทางไปราชการในราชอาณาจกัรของ
พนกังานและพนกังานจา้งหรือผูท้ีอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ส ั่ง
ใหไ้ปปฏบิตัริาชการ ใหอ้งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่  โดยจา่ย
เป็นคา่เบีย้เล้ียง คา่พาหนะ คา่เชา่ทีพ่กั คา่ผา่นทางดว่น
พเิศษ คา่ธรรมเนียมในการใชส้นามบนิ คา่ลงทะเบยีนฝึกอบรม
สมัมนา ประชุมตา่ง ๆ และคา่ใชจ้า่ยทีจ่ าเป็นอืน่ ๆ ฯลฯ ปรากฏ
ในดา้นบรหิารท ั่วไป(00100) แผนงานบรหิารงานท ั่วไป
(00110) งานบรหิารงานคลงั (00113) (ต ัง้จา่ยจากเงนิ
รายได)้     

      

 
    

2. คา่ใชจ้า่ยโครงการปรบัปรุงงานแผนทีภ่าษีและทะเบียนทรพัย์สนิ จ านวน 150,000 บาท 

 

      

        เพือ่จา่ยเป็นคา่ปรบัปรุงและดแูลงานแผนทีภ่าษีและทะเบยีน
ทรพัย์สนิและคา่ใช้จา่ยในการออกส ารวจภาษีโรงเรือนและทีด่นิ
, ภาษีป้าย , ภาษีบ ารุงทอ้งที ่, คา่ถา่ยเอกสารโฉนดทีด่นิ ,คา่จา้ง
เหมาพนกังานจา้ง ฯลฯ   ปรากฏในดา้นบรหิารท ั่วไป
(00100) แผนงานบรหิารงานท ั่วไป(00110) งานบรหิารงาน
คลงั (00113) (ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได)้     

      

 
    

3. คา่จา้งเหมาถา่ยเอกสาร จ านวน 5,000 บาท 

 

      

        เพือ่จา่ยเป็น คา่เย็บหนงัสอื, คา่ถา่ยเอกสาร, คา่เขา้ปก
รูปเลม่ตา่งๆ  ฯลฯ ปรากฏในดา้นบรหิารท ั่วไป
(00100) แผนงานบรหิารงานท ั่วไป (00110) งานบรหิารงาน
คลงั (00113) (ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได)้ 

      

 
   

คา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซม จ านวน 8,000 บาท 

 

      

        เพือ่จา่ยเป็นคา่บ ารุงรกัษาและซ่อมแซมทรพัย์สนิประเภท
วสัดแุละครุภณัฑ์ตา่ง ๆ เชน่  คา่ซอ่มคอมฯ ,เครือ่งถา่ยเอกสาร ,
โตะ๊, เกา้อี ้ฯลฯ เพือ่ใหส้ามารถใชง้านไดต้ามปกต ิ  ปรากฏใน
ดา้นบรหิารท ั่วไป(00100)  แผนงานบรหิารงานท ั่วไป
(00110) งานบรหิารงานคลงั (00113) (ต ัง้จา่ยจากเงนิ
รายได)้     

      

 
   

คา่วสัด ุ รวม 75,000 บาท 

 
   

วสัดสุ านกังาน จ านวน 40,000 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดุ
ส านกังาน เชน่ กระดาษ ปากกา ดนิสอ ฯลฯ ปรากฏในดา้น
บรหิารท ั่วไป(00100) แผนงานบรหิารงานท ั่วไป(00110) งาน
บรหิารงานคลงั (00113) (ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได)้     

      

 
   

วสัดงุานบา้นงานครวั จ านวน 10,000 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดเุกีย่วกบังานบา้นงานครวั เชน่ ไม้
กวาด น ้ายาลา้งหอ้งน ้า น ้ายาขดัพ้ืน ทีเ่ช็ดรองเทา้  ถว้ย
กาแฟ แกว้น ้า ฯลฯ ปรากฏในดา้นบรหิารท ั่วไป
(00100)  แผนงานบรหิารงานท ั่วไป(00110)  งานบรหิารงาน
คลงั (00113) (ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได)้     

      

 
   

วสัดคุอมพวิเตอร์ จ านวน 25,000 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดคุอมพวิเตอร์ เชน่ แผน่ดสิก์ โปรแกรม
อืน่ ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัคอมพวิเตอร์ ฯลฯ ปรากฏในดา้นบรหิาร
ท ั่วไป(00100)  แผนงานบรหิารงานท ั่วไป(00110)  งาน
บรหิารงานคลงั (00113)  (ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได)้    
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งบลงทุน รวม 66,720 บาท 

 
   

คา่ครุภณัฑ์ รวม 66,720 บาท 

 
   

ครุภณัฑ์ส านกังาน       

 
    

1.  คา่จดัซ้ือตูเ้ก็บเอกสาร 2 บานเปิด มอืบดิ จ านวน 22,000 บาท 

 

      

          เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือตูเ้ก็บเอกสารแบบ 2 บานเปิด, มมีือ
จบัชนิดบดิ, มแีผน่ช ัน้ปรบัระดบั 3 ชิน้,คณุสมบตัติามมาตรฐาน
ผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม( มอก.) จ านวน 4 หลงั ๆ ละ 5,500 .-
บาท คณุลกัษณะและราคาของครุภณัฑ์น้ีปรากฏในบญัชี
มาตรฐานครุภณัฑ์  ธนัวาคม 2561 หน้า 22 คณุลกัษณะเฉพาะ
สงัเขป หน้า 74 รายการที ่10.16 ปรากฏในดา้นบรหิารท ั่วไป
(00100)  แผนงานบรหิารงานท ั่วไป(00110) งานบรหิารงาน
คลงั (00113) (ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป)    

      

 
    

2.  คา่จดัซ้ือช ัน้เก็บเอกสาร 20 ชอ่ง จ านวน 4,500 บาท 

 

      

         เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือช ัน้เก็บเอกสาร 20 ชอ่ง ขนาด
ยาว 91.70 ซม.  กวา้ง 31 ซม. สงู 96.20 ซม. จ านวน 1 หลงั 
ๆ ละ 4,500.-บาท   คณุลกัษณะและราคาของครุภณัฑ์น้ีไม่
ปรากฏในบญัชีมาตรฐานครุภณัฑ์ ขอจดัซ้ือตามราคา
ทอ้งตลาด โดยประหยดั ปรากฏในดา้นบรหิารท ั่วไป
(00100)  แผนงานบรหิารงานท ั่วไป(00110) งานบรหิารงาน
คลงั (00113) (ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป)     

      

 
    

3. คา่จดัซ้ือพดัลมตดิผนงั จ านวน 8,520 บาท 

 

      

          เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือพดัลมตดิผนงั จ านวน 6 ตวั  โดยมี
รายละเอยีดดงัน้ี 
    - ใบพดัขนาด 16 นิ้ว 
    - ปรบัแรงลมได ้3 ระดบั 
    - ดไีซน์สายดงึสองเสน้ 
    - เทอร์โมฟิว ตดัไฟฟ้าอตัโนมตัเิมือ่มอเตอร์มอีณุหภูมสิงูเกนิ 
    - Timing Motor ควบคุมการสา่ยลมใหต้อ่เน่ือง 
    -  รบัประกนัมอเตอร์ 5 ปี 
       คณุลกัษณะและราคาครุภณัฑ์น้ีไมป่รากฏในบญัชีราคา
มาตรฐานครุภณัฑ์ ส านกังบประมาณ ธนัวาคม 2561 ขอจดัซ้ือ
ตามราคาทอ้งตลาดโดยประหยดั  จ านวน 6 ตวั ๆ ละ 1,420.-
บาท เป็นเงนิ 8,520.-บาท(แปดพนัหา้รอ้ยยีส่บิบาท
ถว้น) ปรากฏในดา้นบรหิารท ั่วไป(00100)  แผนงาน
บรหิารงานท ั่วไป(00110) งานบรหิารงานคลงั (00113) (ต ัง้
จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป)     

      

 
   

ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์       

 
    

1. คา่จดัซ้ือเครือ่งคอมพวิเตอร์  ส าหรบังานประมวลผล จ านวน 22,000 บาท 

 

      

         เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือเครือ่งคอมพวิเตอร์ส าหรบังาน
ประมวลผล แบบที ่1 (จอขนาดไมน้่อย
กวา่ 19 นิ้ว) จ านวน 1 เครือ่ง งบประมาณต ัง้
ไว้ 22,000 บาท โดยคณุลกัษณะพื้นฐาน ดงัตอ่ไปน้ี 
   - มหีน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้่อยกวา่ 4 แกน
หลกั (4 core) โดยมคีวามเร็วสญัญาณนาฬกิาพ้ืนฐานไมน้่อย
กวา่ 2.8 GHz และมเีทคโนโลยีเพิม่สญัญาณนาฬกิาไดใ้นกรณี
ทีต่อ้งใชค้วามสามารถในการประมวลผลสูง จ านวน 1 หน่วย 
   - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มหีน่วยความจ า
แบบ Cache Memory รวมในระดบั (Level) เดยีวกนัขนาด
ไมน้่อยกวา่ 8 MB 
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   - มหีน่วยประมวลผลเพือ่แสดงภาพ โดยมคีณุลกัษณะอยา่งใด
อยา่งหนึ่ง หรือดกีวา่ ดงัน้ี 
   1) เป็นแผงวงจรเพือ่แสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลกัทีม่ี
หน่วยความจ าขนาดไมน้่อยกวา่ 2 GB หรือ 
   2) มหีน่วยประมวลผลเพือ่แสดงภาพตดิต ัง้อยู่ภายในหน่วย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics 
Processing Unit ทีส่ามารถใชห้น่วยความจ าหลกัในการแสดง
ภาพขนาดไมน้่อยกวา่ 2 GB หรือ 
   3) มหีน่วยประมวลผลเพือ่แสดงภาพทีม่คีวามสามารถในการ
ใชห้น่วยความจ าหลกัในการแสดงภาพขนาดไมน้่อยกว่า 2 GB 
   - มหีน่วยความจ าหลกั (RAM) ชนิด DDR4 หรือดกีวา่ มี
ขนาดไมน้่อยกวา่ 4 GB 
   - มหีน่วยจดัเก็บขอ้มูล ชนิด SATA หรือ ดกีวา่ ขนาดความจุ
ไมน้่อยกวา่ 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุ
ไมน้่อยกวา่ 120 GB จ านวน 1 หน่วย 
   - ม ีDVD-RW หรือดกีว่า จ านวน 1 หน่วย 
   - มชีอ่งเชือ่มตอ่ระบบ
เครือขา่ย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-
T หรือดกีวา่ จ านวนไมน้่อยกวา่ 1 ชอ่ง 
   - มชีอ่งเชือ่มตอ่ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดกีวา่ ไม่
น้อยกวา่ 3 ชอ่ง 
   - มแีป้นพมิพ์และเมาส์ 
   - มจีอแสดงภาพขนาดไมน้่อยกวา่ 19 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย 
   โดยจดัซ้ือตามเกณฑ์ราคากลางและคณุลกัษณะพื้นฐาน
ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ ประจ าปี 2562 ณ วนัที ่15 มนีาคม                                                                                                                                                                                                                                                          
2562 รายการ ที ่8 หน้า  4 ปรากฏในดา้นบรหิารท ั่วไป
(00100) แผนงานบรหิารงานท ั่วไป(00110) งานบรหิารงาน
คลงั (00113) (ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป)         

        
 

      

 
    

2. คา่จดัซ้ือเครือ่งพมิพ์ Multifunction เลเซอร์ จ านวน 9,000 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือ
เครือ่งพมิพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาว
ด า จ านวน 1 เครือ่ง ๆ ละ 9,000 บาท คณุลกัษณะพื้นฐาน ดงัน้ี 
- เป็นอปุกรณ์ทีม่คีวามสามารถ
เป็น Printer, Copier, Scanner และ Fax ภายในเครือ่ง
เดยีวกนั 
 - มคีวามละเอยีดในการพมิพ์ไมน้่อยกวา่ 600x600 dpi 
 - มคีวามเร็วในการพมิพ์ส าหรบักระดาษ A4 ไมน้่อย
กวา่ 28 หน้าตอ่นาที (ppm) 
 - มหีน่วยความจ า (Memory) ขนาดไมน้่อยกวา่ 256 MB  
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 ได ้ 
- มคีวามละเอยีดในการสแกนสงูสดุ ไมน้่อย
กวา่ 1,200x1,200 dpi  
- มถีาดป้อนเอกสารอตัโนมตั ิ(Auto Document Feed)  
- สามารถถา่ยส าเนาเอกสารได ้
 - สามารถท าส าเนาไดส้งูสุดไมน้่อยกวา่ 99 ส าเนา  
- สามารถยอ่และขยายได ้25 ถงึ 400 เปอร์เซ็นต์  
- มชีอ่งเชือ่มตอ่ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือ
ดกีวา่ จ านวนไมน้่อยกวา่ 1 ชอ่ง  
- มชีอ่งเชือ่มตอ่ระบบ
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เครือขา่ย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือ
ดกีวา่ จ านวน                      
  ไมน้่อยกวา่ 1 ชอ่ง  
- มถีาดใสก่ระดาษไดไ้มน้่อยกวา่ 250 แผน่ 
 - สามารถใชไ้ดก้บั A4, Letter, Legal และ Custom   
คณุลกัษณะและราคาของครุภณัฑ์ ปรากฏในบญัชีมาตรฐาน
ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ ฉบบัเดอืน
มนีาคม 2562 ประกาศ ณ วนัที ่15 มนีาคม 2562  ปรากฏใน
ดา้นบรหิารท ั่วไป(00100)  แผนงานบรหิารงานท ั่วไป
(00110)  งานบรหิารงานคลงั (00113) (ต ัง้จา่ยจากเงนิ
อดุหนุนท ั่วไป)    

        
 

      

 

    

3. คา่จดัซ้ืออปุกรณ์อา่นบตัรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card 
Reader) 

จ านวน 700 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ืออุปกรณ์อา่นบตัรแบบ
อเนกประสงค์ (Smart Card Reader) จ านวน 1 เครือ่ง ๆ ละ 
700 บาท คณุลกัษณะพื้นฐาน ดงัน้ี 
- สามารถอา่นและเขยีนขอ้มลูในบตัรแบบ
อเนกประสงค์ (Smart Card) ตาม
มาตรฐาน ISO/IEC 7816 ได ้
- มคีวามเร็วสญัญาณนาฬกิาไมน้่อยกวา่ 4.8 MHz  
- สามารถใชง้านผา่นชอ่งเชือ่มตอ่ (Interface) แบบ USB ได ้ 
- สามารถใชก้บับตัรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ทีใ่ช้
แรงดนัไฟฟ้าขนาด 5 Volts, 3 Volts และ  1.8 Volts ไดเ้ป็น
อยา่งน้อย   
       คณุลกัษณะและราคาของครุภณัฑ์ ปรากฏในบญัชี
มาตรฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ ฉบบัเดอืน
มนีาคม 2562 ประกาศ ณ วนัที ่15 มนีาคม 2562  ปรากฏใน
ดา้นบรหิารท ั่วไป(00100)  แผนงานบรหิารงานท ั่วไป
(00110)  งานบรหิารงานคลงั (00113) (ต ัง้จา่ยจากเงนิ
อดุหนุนท ั่วไป)    

      

 แผนงานการรกัษาความสงบภายใน 

 
 

งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัการรกัษาความสงบภายใน รวม 673,000 บาท 

 
  

งบด าเนินงาน รวม 642,000 บาท 

 
   

คา่ตอบแทน รวม 30,000 บาท 

 
   

คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กรปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ 

จ านวน 30,000 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่เงนิรางวลัคา่ตอบแทนอาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่าย
พลเรือน (อปพร.) และผูท้ีป่ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แก่
เทศบาลต าบลบา้นเหลา่ ปรากฏในดา้นบรหิารงาน
ท ั่วไป (00100) แผนงานการรกัษาความสงบภายใน
(00120) งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัการรกัษาความสงบภายใน
(00121)  (ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได)้         
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คา่ใชส้อย รวม 612,000 บาท 

 
   

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร       

 
    

1.1  คา่จา้งเหมาบรกิาร จ านวน 612,000 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งเหมาบรกิารเพือ่ชว่ยปฏบิตังิานในงานป้องกนั
และบรรเทาสาธารณภยัภยัพบิตัติา่งๆ หรือด าเนินกจิการทีเ่ป็น
ลกัษณะจา้งเหมาแรงงานอืน่ๆ ปรากฏในดา้นบรหิารงาน
ท ั่วไป (00100) แผนงานการรกัษาความสงบภายใน
(00120) งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัการรกัษาความสงบภายใน
(00121) (ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได)้                                  

      

 
  

งบลงทุน รวม 31,000 บาท 

 
   

คา่ครุภณัฑ์ รวม 31,000 บาท 

 
   

ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์       

 
    

1. คา่จดัซ้ือเครือ่งคอมพวิเตอร์ จ านวน 22,000 บาท 

 

      

       เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือเครือ่งคอมพวิเตอร์ ส าหรบังาน
ประมวลผล แบบที ่1 * (จอแสดงภาพขนาดไมน้่อย
กวา่ 19 นิ้ว)  จ านวน 1 เครือ่งๆละ  22,000 บาท  คณุลกัษณะ
พื้นฐาน ดงัน้ี 
- มหีน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้่อยกวา่ 4 แกน
หลกั (4 core) โดยมคีวามเร็วสญัญาณนาฬกิา พื้นฐานไมน้่อย
กวา่ 2.8 GHz และมเีทคโนโลยีเพิม่สญัญาณนาฬกิาไดใ้นกรณี
ทีต่อ้งใชค้วามสามารถใน การประมวลผลสูง จ านวน 1 หน่วย  
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มหีน่วยความจ า
แบบ Cache Memory รวมในระดบั (Level) เดยีวกนั ขนาด
ไมน้่อยกวา่ 8 MB   
- มหีน่วยประมวลผลเพือ่แสดงภาพ โดยมคีณุลกัษณะอย่างใด
อยา่งหนึ่ง หรือดกีวา่ ดงัน้ี   
1) เป็นแผงวงจรเพือ่แสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลกัทีม่ี
หน่วยความจ า ขนาดไมน้่อยกวา่ 2 GB หรือ  
2) มหีน่วยประมวลผลเพือ่แสดงภาพตดิต ัง้อยูภ่ายในหน่วย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่
สามารถใชห้น่วยความจ าหลกัในการแสดงภาพขนาดไมน้่อย
กวา่ 2 GB หรือ 
 3) มหีน่วยประมวลผลเพือ่แสดงภาพทีม่คีวามสามารถในการใช้
หน่วยความจ าหลกัในการแสดงภาพ ขนาดไมน้่อยกวา่ 2 GB  
– มหีน่วยความจ าหลกั (RAM) ชนิด DDR4 หรือดกีวา่ มขีนาด
ไมน้่อยกวา่ 4 GB  
 - มหีน่วยจดัเก็บขอ้มลู ชนิด SATA หรือ ดกีวา่ ขนาดความจุ
ไมน้่อยกวา่ 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุ
ไมน้่อยกวา่ 120 GB จ านวน 1 หน่วย 
 - มี DVD-RW หรือดกีวา่ จ านวน 1 หน่วย 
 - มชีอ่งเชือ่มตอ่ระบบ
เครือขา่ย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-
T หรือดกีวา่ จ านวน ไมน้่อยกวา่ 1 ชอ่ง  
- มชีอ่งเชือ่มตอ่ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดกีวา่ ไม่
น้อยกวา่ 3 ชอ่ง  
- มแีป้นพมิพ์และเมาส์  
- มจีอแสดงภาพขนาดไมน้่อยกวา่ 19 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย  
  คณุลกัษณะและราคาของครุภณัฑ์ ปรากฏในบญัชีมาตรฐาน
ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ ฉบบัเดอืน
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มนีาคม 2562 ประกาศ ณ วนัที ่15 มนีาคม 2562  ปรากฏใน
ดา้นบรหิารงานท ั่วไป (00100) แผนงานการรกัษาความสงบ
ภายใน(00120) งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัการรกัษาความสงบ
ภายใน(00121) (ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป) 

        
 

      

 
    

2. คา่จดัซ้ือเครือ่งพมิพ์ Multifunction เลเซอร์ จ านวน 9,000 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือ
เครือ่งพมิพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาว
ด า จ านวน 1 เครือ่ง ๆ ละ 9,000 บาท คณุลกัษณะพื้นฐาน ดงัน้ี 
- เป็นอปุกรณ์ทีม่คีวามสามารถ
เป็น Printer, Copier, Scanner และ Fax ภายในเครือ่ง
เดยีวกนั 
 - มคีวามละเอยีดในการพมิพ์ไมน้่อยกวา่ 600x600 dpi 
 - มคีวามเร็วในการพมิพ์ส าหรบักระดาษ A4 ไมน้่อย
กวา่ 28 หน้าตอ่นาที (ppm) 
 - มหีน่วยความจ า (Memory) ขนาดไมน้่อยกวา่ 256 MB  
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 ได ้ 
- มคีวามละเอยีดในการสแกนสงูสดุ ไมน้่อย
กวา่ 1,200x1,200 dpi  
- มถีาดป้อนเอกสารอตัโนมตั ิ(Auto Document Feed)  
- สามารถถา่ยส าเนาเอกสารได ้
 - สามารถท าส าเนาไดส้งูสุดไมน้่อยกวา่ 99 ส าเนา  
- สามารถยอ่และขยายได ้25 ถงึ 400 เปอร์เซ็นต์  
- มชีอ่งเชือ่มตอ่ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือ
ดกีวา่ จ านวนไมน้่อยกวา่ 1 ชอ่ง  
- มชีอ่งเชือ่มตอ่ระบบ
เครือขา่ย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือ
ดกีวา่ จ านวน                             
  ไมน้่อยกวา่ 1 ชอ่ง  
- มถีาดใสก่ระดาษไดไ้มน้่อยกวา่ 250 แผน่ 
 - สามารถใชไ้ดก้บั A4, Letter, Legal และ Custom   
คณุลกัษณะและราคาของครุภณัฑ์ ปรากฏในบญัชีมาตรฐาน
ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ ฉบบัเดอืน
มนีาคม 2562 ประกาศ ณ วนัที ่15 มนีาคม 2562  ปรากฏใน
ดา้นบรหิารงานท ั่วไป (00100) แผนงานการรกัษาความสงบ
ภายใน(00120) งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัการรกัษาความสงบ
ภายใน(00121)  (ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป) 

      

         
 

      

 
 

งานป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนและระงบัอคัคภียั รวม 491,800 บาท 

 
  

งบด าเนินงาน รวม 185,800 บาท 

 
   

คา่ใชส้อย รวม 70,000 บาท 

 
   

รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวด
อืน่ๆ 

      

 
    

1.1  โครงการป้องกนัและควบคมุไฟป่าแกไ้ขปญัหาหมอกควนั จ านวน 15,000 บาท 

 

      

  เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินการฝึกอบรม เชน่ คา่
วทิยากร  คา่อาหาร คา่อาหารวา่งและเครือ่งดืม่ คา่เชา่
สถานที ่คา่ใชจ้า่ยในพธิีเปิด-ปิด คา่สมนาคณุ คา่วสัดอุุปกรณ์
ตา่งๆและคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ในการฝึกอบรม ฯลฯ ปรากฏในดา้น
บรหิารงานท ั่วไป (00100) แผนงานการรกัษาความสงบภายใน
(00120) งานป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนและระงบัอคัคีภยั
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(00123) ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561-
2565) ประจ าปี 2563 ยุทธศาสตร์ที ่ 3  ขอ้ 1 หน้า 231 (ต ัง้
จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป) 

    
1.2 โครงการฝึกอบรมเพิม่ศกัยภาพ อปพร. จ านวน 30,000 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรมเพิม่ประสทิธภิาพของ อป
พร.ใหม้คีวามรูแ้ละทกัษะเพิม่มากขึน้ เชน่  คา่
วทิยากร  คา่อาหาร  คา่อาหารวา่ง และเครือ่งดืม่  คา่เชา่
สถานที ่ คา่ใชจ้า่ยในพธิีเปิด-ปิด คา่สมนาคณุ คา่วสัดอุุปกรณ์
ตา่งๆและคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ในการฝึกอบรม ฯ ปรากฏในดา้น
บรหิารงานท ั่วไป (00100) แผนงานการรกัษาความสงบภายใน
(00120) งานป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนและระงบัอคัคีภยั
(00123) ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561-
2565) ประจ าปี 2563 ยุทธศาสตร์ที ่4 ขอ้ 9 หน้า 240 (ต ัง้จา่ย
จากเงนิอดุหนุนท ั่วไป) 

      

 
    

1.3 โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิในต าบลบา้นเหลา่ จ านวน 15,000 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการใหค้วามรูใ้นการป้องกนัและแกไ้ข
ปญัหายาเสพตดิ เชน่ คา่วทิยากร  คา่อาหาร คา่อาหารว่างและ
เครือ่งดืม่ คา่เชา่สถานที ่คา่ใชจ้า่ยในพธิีเปิด-ปิด คา่
สมนาคณุ คา่วสัดุอปุกรณ์ตา่งๆและคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ในการ
ฝึกอบรม ฯ ปรากฏในดา้นบรหิารงานท ั่วไป (00100) แผนงาน
การรกัษาความสงบภายใน(00120) งานป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน
และระงบัอคัคีภยั(00123) ปรากฏในแผนพฒันา
ทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) ประจ าปี 2563 ยุทธศาสตร์
ที ่ 4 ขอ้ 1 หน้า 237 (ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป) 

      

 

    

1.4 โครงการสนบัสนุนศนูย์ปฏบิตักิารรว่มป้องกนั และลดอบุตัทิาง
ถนน ในชว่งเทศกาล และวนัหยุดตดิตอ่กนั 

จ านวน 10,000 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินการสนบัสนุนศนูย์
ปฏบิตักิาร ฯ เชน่ คา่จดัซ้ือวสัดุ อปุกรณ์คา่จดัท าป้าย
ประชาสมัพนัธ์ ป้ายรณรงค์กจิกรรมตา่งๆ ฯลฯ ปรากฏในดา้น
บรหิารงานท ั่วไป (00100) แผนงานการรกัษาความสงบภายใน
(00120) งานป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนและระงบัอคัคีภยั
(00123) ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561-
2565) ประจ าปี 2563 ยุทธศาสตร์ที ่4 ขอ้ 4 หน้า 238 (ต ัง้จา่ย
จากเงนิอดุหนุนท ั่วไป)   

      

 
   

คา่วสัด ุ รวม 115,800 บาท 

 
   

วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ จ านวน 5,000 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดไุฟฟ้าและวทิยุ ของศนูย์ อปพร.
เทศบาลต าบลบา้นเหลา่ เชน่  หลอดไฟฟ้า   ขาไฟกิง่  โคม
ไฟฟ้า  สายไฟฟ้า  ปล ัก๊ไฟฟ้า สวติช์ไฟฟ้า เบรกเกอร์ ฯลฯ เป็น
ตน้ ปรากฏในดา้นบรหิารงานท ั่วไป (00100) แผนงานการ
รกัษาความสงบภายใน(00120) งานป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนและ
ระงบัอคัคภียั(00123) (ต ัง้จ่ายจากเงนิรายได)้ 

      

 
   

วสัดกุอ่สรา้ง จ านวน 5,000 บาท 

 

      

   เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดกุอ่สรา้งเพือ่ไวใ้นในงานป้องกนั
ฯ เชน่ ตะปู คมี ฆอ้น จอบ เสยีม ขวาน สวา่น เลือ่ย ฯลฯ เป็น
ตน้ ปรากฏในดา้นบรหิารงานท ั่วไป (00100) แผนงานการ
รกัษาความสงบภายใน(00120) งานป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนและ
ระงบัอคัคภียั(00123) (ต ัง้จ่ายจากเงนิรายได)้ 
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วสัดยุานพาหนะและขนสง่ จ านวน 75,800 บาท 

 

      

  1. คา่จดัซ้ือวสัดยุานพาหนะและขนสง่  จ านวน   15,000 บาท                                                                                                         
       เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดยุานพาหนะและ
ขนสง่ เชน่ แบตเตอรี ่ยางนอก ยางใน หวัเทียน ไขควง หมอ้น ้า
รถยนต ์แมแ่รง สญัญาณไฟกระพรบิ สญัญาณไฟฉุกเฉิน กรวย
จราจร ฯลฯ เป็นตน้ ปรากฏในดา้นบรหิารงาน
ท ั่วไป (00100) แผนงานการรกัษาความสงบภายใน
(00120) งานป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนและระงบัอคัคีภยั
(00123) (ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได)้ 
 
2. คา่จดัซ้ือกระจกโคง้                    จ านวน    35,000 บาท                                                                                                                                                
      เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือกระจกโคง้พรอ้มหมวกกนัฝน วสัดผุลติ
จากโพลีคาร์บอเนตพรอ้มตดิต ัง้ ขนาด 24 นิ้ว กระจกโคง้ 120 
องศา(เฉพาะบานกระจกไมร่วมเสา) จ านวน10 ชุดๆ                                                                                                                                                                                                                                                                          
ละ 3,500 บาท ขอจดัซ้ือตามราคาทอ้งตลาดโดยประหยดั เพือ่
ใชใ้น งานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัของเทศบาล ปรากฏ
ในดา้นบรหิารงานท ั่วไป (00100) แผนงานการรกัษาความสงบ
ภายใน(00120) งานป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนและระงบัอคัคภียั
(00123) ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่(พ.ศ.2561-2565)
ยุทธศาสตร์ที ่1ขอ้ 436 หน้า 187 (ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได)้ 
 
3. คา่จดัซ้ือกระจกโคง้                   จ านวน  25,800  บาท    
         เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือกระจกโคง้พรอ้มหมวกกนัฝน วสัดุ
ผลติจากโพลีคาร์บอเนต ขนาด 24 นิ้ว กระจก
โคง้ 120 องศา พรอ้มเสาและตดิต ัง้จ านวน 6 บานๆ
ละ 4,300 บาท คณุลกัษณะและราคาครุภณัฑ์น้ีไมป่รากฏใน
บญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์ ส านกังาน
งบประมาณ ธนัวาคม 2561 ขอจดัซ้ือตามราคาทอ้งตลาดโดย
ประหยดั เพือ่ใชใ้น งานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัของ
เทศบาล ปรากฏในดา้นบรหิารงานท ั่วไป (00100) แผนงานการ
รกัษาความสงบภายใน(00120) งานป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนและ
ระงบัอคัคภียั(00123) ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.
2561-2565) ยุทธศาสตร์ที ่1ขอ้ 436 หน้า 187 (ต ัง้จา่ยจาก
เงนิรายได)้ 

      

 
   

วสัดวุทิยาศาสตร์หรือการแพทย์ จ านวน 20,000 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ืออุปกรณ์ปฐมพยาบาลและท าแผล
พื้นฐาน ส าหรบัชุดปฏบิตักิาร
ฉุกเฉิน  เชน่ ส าลี ผา้พนัแผล แอลกอฮอล์ ถุงมอื น ้าเกลือลา้ง
แผล เครือ่งวดัน ้าฝน กระบอกตวง และเวชภณัฑ์อืน่ๆ ฯลฯ เป็น
ตน้ ปรากฏในดา้นบรหิารงานท ั่วไป (00100) แผนงานการ
รกัษาความสงบภายใน(00120) งานป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนและ
ระงบัอคัคภียั(00123)(ต ัง้จ่ายจากเงนิรายได)้ 

      

 
   

วสัดเุครือ่งดบัเพลงิ จ านวน 10,000 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดเุครือ่งดบัเพลงิ เชน่ เครือ่ง
ดบัเพลงิ  อปุกรณ์ดบัเพลงิ  อปุกรณ์กูช้ีพกูภ้ยั คา่เปลีย่นสารเคมี
ถงัดบัเพลงิ  ฯลฯ เป็นตน้ ปรากฏในดา้นบรหิารงาน
ท ั่วไป (00100) แผนงานการรกัษาความสงบภายใน
(00120) งานป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนและระงบัอคัคีภยั
(00123) (ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได)้ 
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งบลงทุน รวม 306,000 บาท 

 
   

คา่ครุภณัฑ์ รวม 306,000 บาท 

 
   

ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนสง่       

 
    

1. คา่จดัซ้ือเรือทอ้งแบน จ านวน 210,000 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือเรือทอ้งแบน พรอ้มเครือ่งยนต์หางยาวและ
เทรลเลอร์ลากจูง และอปุกรณ์ตา่ง ๆ ฯลฯ จ านวน 1 ชุด  โดยมี
รายละเอยีดคณุลกัษณะพื้นฐาน ดงัน้ี  
ก. ลกัษณะท ั่วไป 
1. ท าจากอลูมเินียม ชนิดอลูมเินียมอลัลอยด์ ชนิดใชต้อ่เรือ
โดยเฉพาะ ความหนาของตวัเรือ ทอ้งเรือและปีกเรือไมน้่อย
กวา่ 2 มลิลเิมตร 
2. เป็นเรืออเนกประสงค์กนิน ้าตืน้ 
3. ความกวา้งตวัเรือ ไมน้่อยกวา่ 1.60 เมตร ยาวไมน้่อย
กวา่ 4.30 เมตร ความสูงไมน้่อยกวา่ 0.50 เมตร 
4. สามารถตดิต ัง้เครือ่งยนต์ได้ เรือจะไมเ่อยีงหรือเชดิหวัเรือ
ขึน้ เมือ่วางเครือ่งยนต์ทีท่า้ยเรือ 
5. ตวัเรือทนทานตอ่แรงกระแทกเมือ่กระแทกจะไมฉี่กขาด แต่
จะยุบแทนแตส่ามารถซอ่มแซมได้ 
6. รบัน ้าหนกัไดไ้มน้่อยกวา่ 400 กโิลกรมั โดยไมม่กีารบดิและ
แอน่ของล าเรือ 
7.การประกอบตวัเรือเชือ่มและใชรี้เวท(Welded and Revets)                                                 
8. มทีีส่ าหรบัยกเรือ ไมน้่อยกวา่ 4 จุด ยกเรือไดส้ะดวก และมทีี่
ผกูลากเรือ 
9. รบัประกนัตวัเรือ จากการใชง้านโดยปกตไิมน้่อยกว่า 1 ปี 
ข. เครือ่งยนต์ 
1. ก าลงัเครือ่งยนต์ชนิดหางยาว ไมน้่อยกวา่ 13 แรงมา้ พรอ้ม
ชุดหาง ที ่4,000 รอบตอ่นาที ความจุกระบอกสูบ ไมน้่อย
กวา่ 389 ซีซี 
2. ความจุถงัน ้ามนัเชื้อเพลงิ ไมน้่อยกวา่ 6 ลติร 
3. ชุดหางขนาดใบจกัร ไมน้่อยกวา่ 8 นิ้ว 
4. รบัประกนัเครือ่งยนต์จากการใชง้านปกต ิไมน้่อยกว่า 1 ปี 
ค. เทรลเลอร์บรรทุก 
1. เป็นเทรลเลอร์ส าหรบับรรทุกเรือ โดยใชร้ถยนต์ลาก
เคลือ่นยา้ยได ้
2. โครงสรา้งเทรลเลอร์ ท าดว้ยเหล็กพน่ส ีมคีวามยาวของตวัรถ
เหมาะสมกบัขนาดของเรือและมคีวามม ั่นคงแข็งแรง
พอ สามารถรบัน ้าหนกัเรือไดเ้ป็นอยา่งดี 
3. ระบบรองรบัน ้าหนกั เป็น แหนบ หรือ โชค้อพั 
4. คานรองรบัตวัเรือ ท ัง้ทางยาวและทางขวาง สรา้งไดร้ะดบั
ส าหรบัรบัทอ้งเรือไดอ้ยา่งเหมาะสม เมือ่ใชบ้รรทุก 
5. แกนเพลามตีลบัลูกปืน ม ี1 เพลา 2 ลอ้ กะทะเหล็ก พรอ้มยาง
รถยนต ์ขนาดเดียวกบัยางรถยนต์ซึง่มีขายท ั่วไป และมบีงัโคลนลอ้                                             
6. คานรองรบัดา้นหน้าสุดใชชุ้ดครอบ เพือ่ยดึกบัหวับอล
ขนาด 2 นิ้ว ส าหรบัพ่วงกบัรถยนต์ 
7. ลอ้หน้า หมนุเล้ียว และปรบัขึน้ – ลงได ้
8. ตดิต ัง้ระบบไฟฟ้า ไฟเบรก ไฟเล้ียว พรอ้มแถบสะทอ้น
แสง และระบบไฟท ัง้หมด ซีลกนัน ้าและเดนิสายส าหรบัตอ่วงจร
กบัรถยนต์ 
9. รบัประกนัตวัเทรลเลอร์ลากเรือ จากการใชง้านปกต ิไมน้่อย
กวา่ 1 ปี 
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  จ. อืน่ ๆ 
1. พน่ตราเครือ่งหมายเทศบาลต าบลบา้นเหลา่ ขนาดกวา้งหรือ
ยาวไมน้่อยกวา่ 7 นิ้ว พรอ้มตวัอกัษรของเทศบาลต าบลบา้น
เหลา่ ขนาดสงูไมน้่อยกวา่ 2 นิ้ว ดว้ยสขีาวหรือสทีีม่องเห็น
ชดัเจน ไวด้า้นขา้งนอกเรือท ัง้สองขา้ง (กรณีใชส้ขีาวแลว้
มองเห็นไมช่ดัใหใ้ชส้อีืน่แทนได)้ 
2. ราคารวมภาษีแลว้ 
3. ในระหวา่งประกนัความเสยีหายจากการใชง้านปกต ิหากมี
ความช ารุดเสยีหายผูข้ายจะตอ้งรบัผดิชอบซอ่มเปลีย่นอะไหลใ่ห้
โดยไมค่ดิมลูคา่ เวน้แตเ่กดิกรณีอบุตัเิหตหุรือภยัธรรมชาต ิ
         คณุลกัษณะและราคาครุภณัฑ์ไมป่รากฏในบญัชีราคา
มาตรฐานครุภณัฑ์ ส านกังานงบประมาณ ธนัวาคม 2561 ขอ
จดัซ้ือตามราคาทอ้งตลาดโดยประหยดั เพือ่ใชใ้น งานป้องกนั
และบรรเทาสาธารณภยัของเทศบาล ปรากฏในดา้นบรหิารงาน
ท ั่วไป (00100) แผนงานการรกัษาความสงบภายใน
(00120) งานป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนและระงบัอคัคีภยั
(00123) ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-
2565) ตามบญัชีครุภณัฑ์ (ผ 03) ขอ้ 13 หน้า271 (ส านกั
ปลดั) (ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป) 

      

 
   

ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ       

 
    

1.)  คา่จดัซ้ือเครือ่งรบัสง่วทิยุ ชนิดมอืถือ จ านวน 48,000 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือเครือ่งรบัสง่วทิยุชนิดมือ
ถือ ระบบ VHF/FM ขนาด 5 วตัต์ พรอ้ม
อปุกรณ์ จ านวน 4 เครือ่งๆ
ละ 12,000 บาท ประกอบดว้ย : ตวัเครือ่ง แทน่
ชาร์ต แบตเตอรี ่1 กอ้น เสายาง เหล็กพบัฯ(ตามรายละเอยีดตาม
มาตรฐานครุภณัฑ์จากส านกั
งบประมาณ ธนัวาคม ประจ าปี 2561) เพือ่ใชใ้นการรบัทราบ
ขอ้มลูการเกดิอบุตัเิหตฉุุกเฉิน เหตกุารณ์ตา่งๆ ตลอดจนถงึการ
รบัรูข้อ้มูลขา่วสารตา่งๆ ในต าบลบา้นเหลา่ ปรากฏในดา้น
บรหิารงานท ั่วไป (00100) แผนงานการรกัษาความสงบภายใน
(00120) งานป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนและระงบัอคัคีภยั
(00123) เป็นครุภณัฑ์ทีป่รากฏในบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์
ของส านกังบประมาณเดอืน ธนัวาคม  ประจ าปี 2561 ตาม
แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) บญัชีครุภณัฑ์                                                                                                                                                                                                  
(ผ.03) ขอ้ 20 หน้า 273 (ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป) 

      

 
   

ครุภณัฑ์เครือ่งดบัเพลงิ       

 
    

1.1  จดัซ้ือสายสง่น ้าดบัเพลงิ จ านวน 48,000 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือสายสง่น ้าดบัเพลงิวสัดผุลติจากยาง
สงัเคราะห์ พรอ้มขอ้ตอ่สวมเร็วอลูมเินียม ขนาดเสน้ผา่ศนูย์กลาง 
1.5 นิ้ว ยาว 20 เมตร จ านวน 4 เสน้ๆ ละ 12,000 บาท                                                                                                           
คณุลกัษณะและราคาครุภณัฑ์ไมป่รากฏในบญัชีราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ์ ส านกังานงบประมาณ ธนัวาคม 2561 ขอจดัซ้ือตาม
ราคาทอ้งตลาดโดยประหยดั เพือ่ใชใ้น งานป้องกนัและบรรเทา
สาธารณภยัของเทศบาล ปรากฏในดา้นบรหิารงานท ั่วไป                                                                                                                
(00100) แผนงานการรกัษาความสงบภายใน(00120) งาน
ป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนและระงบัอคัคภียั(00123) ปรากฏใน
แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) บญัชคีรุภณัฑ์ (ผ.03) ขอ้ 39                                                                                                               
หน้า 279  (ต ัง้จา่ยจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป) 
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แผนงานการศกึษา 

 
 

งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัการศกึษา รวม 4,625,440 บาท 

 
  

งบบุคลากร รวม 2,843,440 บาท 

 
   

เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า) รวม 2,843,440 บาท 

 
   

เงนิเดอืนพนกังาน จ านวน 1,538,920 บาท 

 

      

  - เพือ่จา่ยเป็นคา่เงนิเดอืนพนกังานครูศนูย์พฒันาเด็ก
เล็ก  จ านวน 5 อตัรา ผูอ้ านวยการโรงเรียน
อนุบาล  จ านวน 1 อตัรา  และครูโรงเรียน
อนุบาล  จ านวน  3  อตัรา  ของเทศบาลต าบลบา้นเหลา่พรอ้ม
เงนิปรบัปรุงเงนิเดอืนประจ าปี ตามแผนอตัราก าลงั 3 ปี  ปรากฏ
ในดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม  (00200)  แผนงาน
การศกึษา  (00210)  งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบั
การศกึษา (00211) (ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป) 

      

 
   

เงนิวทิยฐานะ จ านวน 147,000 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิวทิยฐานะและเงนิเพิม่พเิศษช ั่วคราวส าหรบั 
- พนกังานครูเทศบาล ทีม่สีทิธไิดร้บัเงนิวทิยฐาน จ านวน                                  
4 อตัรา  ปรากฏในดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม (00200)                                             
แผนงานการศกึษา (00210) งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบั
การศกึษา (00211) (ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป) 
  

      

 
   

คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง จ านวน 1,157,520 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่เงนิเดอืนผูช้่วยครูผูด้แูลเด็กศนูย์พฒันาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลบา้นเหลา่ ตามแผนอตัราก าลงั 3 ปี
จ านวน 7 อตัรา ปรากฏในดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม                            
(00200) แผนงานการศกึษา (00210) งานบรหิารท ั่วไป
เกีย่วกบัการศกึษา (00211) (ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป) 

      

 
  

งบด าเนินงาน รวม 70,000 บาท 

 
   

คา่ตอบแทน รวม 70,000 บาท 

 
   

เงนิชว่ยเหลือการศกึษาบตุร จ านวน 70,000 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่การศกึษาบตุร ต ัง้จา่ยตามระเบยีบการทรวง
มหาดไทยวา่ดว้ยเงนิสวสัดกิารเกีย่วกบัการศกึษาของบุตร
พนกังานสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2541 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ ปรากฏ
ในดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม  (00200)  แผนงาน
การศกึษา  (00210)  งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบั
การศกึษา (00211) (ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป) 

      

 
  

งบเงนิอุดหนุน รวม 1,712,000 บาท 

 
   

เงนิอดุหนุน รวม 1,712,000 บาท 

 
   

เงนิอดุหนุนสว่นราชการ       

 
    

1. อดุหนุนกลุม่โรงเรียนในพื้นที ่ จ านวน 1,712,000 บาท 

 

      

  1.  อดุหนุนกลุม่โรงเรียนในพื้นที ่
- โรงเรียนบา้นเหลา่ (ตามหนงัสอื ที ่ศธ 04095.203/140 
ลว  18 ม.ิย. 2562                   จ านวน    520,000   บาท    
                                                                                                                                                              
- โรงเรียนบา้นไรอ่อ้ย (ตามหนงัสอื ที ่ศธ 04095.204/                                                                                          
105 ลว 17 ม ิ.ย.2562)            จ านวน   556,000   บาท 
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- โรงเรียนบา้นดงอนิตา (ตามหนงัสอื ที ่ศธ 04095.206/183                                                                                             
ลว 17 ม.ิย 2562.)                       จ านวน  468,000   บาท  
 
- โรงเรียนบา้นดงบญุนาค (ตามหนงัสอื ที ่ศธ 04095.208                                                                                                                           
/ 130 ลว 19 ม.ิย.2562)             จ านวน   168,000    บาท 
          เพือ่จา่ยเป็นคา่อาหารกลางวนัส าหรบัเด็กนกัเรียนปรากฏ
ในดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม  (00200)  แผนงาน
การศกึษา (00210) งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบั
การศกึษา (00211) ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่                                        
(พ.ศ. 2561 - 2565) ประจ าปี 2563 ยุทธศาสตร์
ที ่2 ขอ้ 4 หน้า 211 (ส านกัปลดั) (ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป) 
                       

 
งานระดบักอ่นวยัเรียนและประถมศกึษา รวม 3,020,400 บาท 

 
  

งบด าเนินงาน รวม 2,721,400 บาท 

 
   

คา่ใชส้อย รวม 1,595,400 บาท 

 
   

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร       

 
    

1. คา่จา้งเหมาบรกิาร จ านวน 108,000 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งเหมาบรกิารท าความสะอาดศนูย์พฒันาเด็ก
เล็กและโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลบา้นเหลา่ เชน่ อาคาร
ตา่งๆ หอ้งน ้า และอืน่ๆ ฯลฯ ราคาน้ีรวมคา่ภาษี  คา่วสัดุ อปุกรณ์
ตา่งๆ ในการใหบ้รกิารแลว้ ปรากฏในดา้นบรกิารชุมชนและ
สงัคม (00200)  แผนงานการศกึษา  (00210)  งานระดบักอ่น
วยัเรียนและประถมศกึษา  (00212)    
 (ส านกัปลดั)  (ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได)้   

      

 

   

รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวด
อืน่ๆ 

      

 
    

1.  โครงการจดักจิกรรมวนัเด็กแหง่ชาต ิ จ านวน 50,000 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจดัโครงการจดักจิกรรมวนัเด็ก
แหง่ชาต ิ ประจ าปี  2563 เชน่ ของรางวลัส าหรบักจิกรรม
การละเลน่ การประกวด การตอบปญัหา  การแสดง คา่ป้าย
ประชาสมัพนัธ์  ฯลฯ ปรากฏในดา้นบรกิารชุมชนและ
สงัคม (00200)  แผนงานการศกึษา  (00210)  งานระดบักอ่น
วยัเรียนและประถมศกึษา  (00212)  ปรากฏในแผนพฒันา
ทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) ประจ าปี 2563  ยุทธศาสตร์
ที ่2 ขอ้ 8  หน้า 213 
 (ส านกัปลดั)  (ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได)้   

      

 
    

2. โครงการสง่เสรมิกีฬาศนูย์พฒันาเด็กเล็ก/โรงเรียนอนุบาลฯ จ านวน 2,000 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการสง่ตวันกักีฬาศนูย์พฒันาเด็กเล็ก
โรงเรียนอนุบาลฯเทศบาลต าบลบา้นเหลา่เขา้รว่มแขง่ขนักีฬาฯ
เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ย เชน่ คา่อปุกณ์ส าหรบัฝึกการแขง่ขนั
กีฬา ฟุตบอล ตะกรอ้ หว่ง  ฯลฯ  ปรากฏในดา้นบรกิารชุมชน
และสงัคม (00200)  แผนงานการศกึษา (00210) งานระดบั
กอ่นวยัเรียนและประถมศกึษา (00212)  ปรากฏในแผนพฒันา
ทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) ประจ าปี 2563  ยุทธศาสตร์
ที ่ 2 ขอ้ 10 หน้า 213 (ส านกัปลดั) (ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุน
ท ั่วไป)  
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3. โครงการจดัการแขง่ขนัทกัษะทางวชิาการเด็กเล็ก ใน ศพด. /
โรงเรียนอนุบาล ทต.บา้นเหลา่ และนกัเรียนในโรงเรียนในเขต
พื้นที ่

จ านวน 5,000 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการสง่เสรมิการแขง่ขนัทกัษะทาง
วชิาการเด็กเล็ก ใน ศพด. /โรงเรียนอนุบาล ทต.บา้นเหลา่และ
เด็กนกัเรียนโรงเรียนในเขตพื้นทีต่ าบลบา้นเหลา่แขง่ขนัทกัษะ
ทางวชิาการประจ าปี เชน่คา่จดัซ้ืออปุกรณ์การฝึกทกัษะ สือ่ และ
วสัดใุนการผลติสือ่เตรียมเขา้แขง่ขนั ฯลฯ ส าหรบัเด็กเล็กฯ ใน
พื้นทีเ่ทศบาลต าบลบา้นเหลา่  ปรากฏในดา้นบรกิารชุมชนและ
สงัคม (00200)  แผนงานการศกึษา (00210) งานระดบักอ่น
วยัเรียนและประถมศกึษา (00212) ปรากฏในแผนพฒันา
ทอ้งถิน่(พ.ศ. 2561-2565) ประจ าปี 2563 ยุทธศาสตร์
ที ่2 ขอ้ 7 หน้า 212  (ส านกัปลดั) (ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุน
ท ั่วไป)   

      

 

    

4. โครงการสนบัสนุนคา่ใช้จา่ยการบรหิารสถานศกึษา (คา่เดนิทาง
ไปราชการ) 

จ านวน 50,000 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่เดนิทางไปราชการของพนกังานครู/ผูช้่วยครู
เทศบาลต าบลบา้นเหลา่หรือทีอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ส ั่งให้
ไปปฏบิตัริาชการใหอ้งค์กรปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ เชน่ คา่ธรรมเนียมและคา่ลงทะเบยีน คา่พาหนะ คา่เบีย้
เล้ียง คา่เชา่ทีพ่กั คา่บรกิารจอดรถ ณ ทา่อากาศยาน คา่ผา่นทาง
ดว่นพเิศษ ตา่งๆ เพือ่พฒันาศกัยภาพการ
ปฏบิตังิาน ฯลฯ ปรากฏในดา้นบรกิารชุมชนและ
สงัคม (00200) แผนงานการศกึษา (00210) งานระดบักอ่นวยั
เรียนและประถมศกึษา (00212) (ต ัง้จา่ยจากเงนิอุดหนุน
ท ั่วไป)  

      

 

    

5. โครงการสนบัสนุนคา่ใช้จา่ยการบรหิารสถานศกึษา (คา่จา้ง
เหมารถรบัสง่นกัเรียนศนูย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาลต าบลบา้นเหลา่) 

จ านวน 120,000 บาท 

 

      

  เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในการจา้งเหมารถรบัสง่นกัเรียนใน ศพด. ทต.
บา้นเหลา่ ปรากฏในดา้นบรกิารชุมชนและ
สงัคม (00200)  แผนงานการศกึษา (00210) งานระดบักอ่น
วยัเรียนและประถมศกึษา (00212)  ปรากฏในแผนพฒันา
ทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) ประจ าปี 2563   ยุทธศาสตร์
ที ่2 ขอ้ 3 หน้า 211  (ส านกัปลดั) (ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุน
ท ั่วไป)   

      

 

    

6. โครงการสนบัสนุนคา่ใช้จา่ยการบรหิารสถานศกึษา (คา่อาหาร
กลางวนั) 

จ านวน 500,000 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่อาหารกลางวนัเด็กนกัเรียนในศนูย์พฒันาเด็ก
เล็ก  จ านวน  300,000 – บาท และคา่อาหารกลางวนัเด็ก
นกัเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลบา้น
เหลา่ จ านวน   200,000 บาท ปรากฏในดา้นบรกิารชุมชนและ
สงัคม  (00200)  แผนการศกึษา (00210)  งานระดบักอ่น
วยั เรียนและประถมศกึษา  (00212)  ปรากฏในแผนพฒันา
ทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) ประจ าปี 2563  ยุทธศาสตร์
ที ่2 ขอ้ 5 หน้า 211 (ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป)   
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7. โครงการสนบัสนุนคา่ใช้จา่ยการบรหิารสถานศกึษา คา่จดัการ
เรียนการสอน(เงนิรายหวั) ส าหรบันกัเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ต าบลบา้นเหลา่ 

จ านวน 187,000 บาท 

 

      

  คา่จดัการเรียนการสอน(เงนิรายหวั) ส าหรบันกัเรียนโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลต าบลบา้นเหลา่  เพือ่จา่ยเป็นคา่สือ่การเรียนการ
สอน  วสัดกุารศกึษา  เครือ่งเลน่พฒันาการ ฯลฯหรือเงนิเรียกชือ่
อยา่งอืน่ทีม่ีวตัถุประสงค์ในลกัษณะเดยีวกนั  ปรากฏในดา้น
บรกิารชุมชนและสงัคม (00200)  แผนงาน
การศกึษา  (00210)  งานระดบักอ่นวยัเรียนและ
ประถมศกึษา  (00212)  ปรากฏในแผนพฒันา
ทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) ประจ าปี 2563  ยุทธศาสตร์
ที ่2 ขอ้ 12 หน้า 214 (ต ัง้จ่ายจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป)   

      

 

    

8.  โครงการสนบัสนุนคา่ใช้จา่ยการบรหิารสถานศกึษา  
(คา่หนงัสอืเรียน) 

จ านวน 12,000 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่หนงัสือเรียนเด็กนกัเรียน โรงเรียนอนุบาลฯต าบล
บา้นเหลา่  ปรากฏในดา้นบรกิารชุมชนและ
สงัคม (00200)  แผนงานการศกึษา  (00210)  งานระดบักอ่น
วยัเรียนและประถมศกึษา  (00212) ปรากฏในแผนพฒันา
ทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) ประจ าปี 2563  ยุทธศาสตร์
ที ่2 ขอ้ 13หน้า 214 (ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป) 

      

 

    

9. โครงการสนบัสนุนคา่ใช้จา่ยการบรหิารสถานศกึษา  
(คา่อปุกรณ์การเรียน) 

จ านวน 12,000 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่อปุกรณ์การเรียนเด็กนกัเรียนในโรงเรียนอนุบาล
ฯต าบลบา้นเหลา่  ปรากฏในดา้นบรกิารชุมชนและ
สงัคม (00200)  แผนงานการศกึษา  (00210)  งานระดบักอ่น
วยัเรียนและประถมศกึษา  (00212) ปรากฏในแผนพฒันา
ทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) ประจ าปี 2563  ยุทธศาสตร์
ที ่2 ขอ้ 14 หน้า 215 (ต ัง้จ่ายจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป) 

      

 

    

10.โครงการสนบัสนุนคา่ใช้จา่ยการบรหิารสถานศกึษา  
(คา่เครือ่งแบบนกัเรียน) 

จ านวน 20,000 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่เครือ่งแบบนกัเรียนของเด็กนกัเรียนในโรงเรียน
อนุบาลฯต าบลบา้นเหลา่  ปรากฏในดา้นบรกิารชุมชนและ
สงัคม (00200)  แผนงานการศกึษา  (00210)  งานระดบักอ่น
วยัเรียนและประถมศกึษา  (00212) ปรากฏในแผนพฒันา
ทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) ประจ าปี 2563  ยุทธศาสตร์
ที ่2 ขอ้ 15 หน้า 215 (ต ัง้จ่ายจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป) 

      

 

    

11. โครงการสนบัสนุนคา่ใชจ้า่ยการบรหิารสถานศกึษา  
(คา่กจิกรรมพฒันาคณุภาพผูเ้รียน) 

จ านวน 25,800 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่กจิกรรมพฒันาผูเ้รียนของโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลต าบลบา้นเหลา่  ปรากฏในดา้นบรกิารชุมชนและ
สงัคม (00200)  แผนงานการศกึษา  (00210)  งานระดบักอ่น
วยัเรียนและประถมศกึษา  (00212)ปรากฏในแผนพฒันา
ทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) ประจ าปี 2563  ยุทธศาสตร์
ที ่2 ขอ้ 16 หน้า 215  (ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป) 

      

 

    

12. โครงการสนบัสนุนคา่ใชจ้า่ยการบรหิารสถานศกึษา คา่จดัการ
เรียนการสอน(เงนิรายหวั) ส าหรบันกัเรียนศนูย์พฒันาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลบา้นเหลา่ 

จ านวน 120,000 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัการเรียนการสอน(เงนิรายหวั) ส าหรบันกัเรียน
ศนูย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาลต าบลบา้นเหลา่  เชน่คา่สือ่การเรียน
การสอน  วสัดกุารศกึษา  เครือ่งเลน่พฒันาการ ฯลฯ ปรากฏใน
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม (00200)  แผนงาน
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การศกึษา (00210) งานระดบักอ่นวยัเรียนและ
ประถมศกึษา (00212) ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.
2561-2565) ประจ าปี 2563 ยทุธศาสตร์
ที ่2 ขอ้ 12 หน้า 214 (ต ัง้จ่ายจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป) 

    

13. โครงการสนบัสนุนคา่ใชจ้า่ยการบรหิารสถานศกึษา  
(คา่ใชจ้า่ยในการปรบัปรุงหลกัสตูรสถานศกึษาโรงเรียนอนุบาลฯ) 

จ านวน 20,000 บาท 

 

      

  เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในการพฒันา / ปรบัปรุงหลกัสูตร
สถานศกึษา เชน่ ประชุมเพือ่พฒันา/ปรบัปรุงหลกัสูตร   เป็น
ตน้ ปรากฏในดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม (00200)  แผนงาน
การศกึษา (00210) งานระดบักอ่นวยัเรียนและ
ประถมศกึษา  (00212) ปรากฏในแผนพฒันา
ทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) ประจ าปี 2563  ยุทธศาสตร์
ที ่2 ขอ้ 18 หน้า 216 (ต ัง้จ่ายจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป) 

      

 

    

14.  โครงการสนบัสนุนคา่ใชจ้า่ยการบรหิารสถานศกึษา  
(คา่ใชจ้า่ยอนิเตอร์เน็ตโรงเรียนอนุบาลฯ) 

จ านวน 9,600 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจดัหาหรือพฒันาระบบสารสนเทศ
ของสถานศกึษา เชน่ระบบ Adsl  ,ระบบ WIFI เป็นตน้ ปรากฏ
ในดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม (00200)  แผนงาน
การศกึษา  (00210)  งานระดบักอ่นวยัเรียนและ
ประถมศกึษา  (00212) ปรากฏในแผนพฒันา
ทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) ประจ าปี 2563  ยุทธศาสตร์
ที ่2 ขอ้ 19 หน้า 216 (ต ัง้จ่ายจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป) 

      

 

    

15. โครงการสนบัสนุนคา่ใชจ้า่ยการบรหิารสถานศกึษา  
(คา่ใชจ้า่ยในการพฒันา/ปรบัปรุงหอ้งสมดุโรงเรียนอนุบาลฯ) 

จ านวน 100,000 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการพฒันา/ปรบัปรุงหอ้งสมดุ
โรงเรียน เชน่ จดัซ้ือหนงัสือ วดัซ้ือวสัดอุุปกรณ์ในการซ่อม
หนงัสอืหรืออปุกรณ์ในการจดัท าบตัรรายการ เป็น
ตน้ หรือ  ปรากฏในดา้นบรกิารชุมชนและ
สงัคม (00200)  แผนงานการศกึษา  (00210)  งานระดบักอ่น
วยัเรียนและประถมศกึษา  (00212) ปรากฏในแผนพฒันา
ทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) ประจ าปี 2563  ยุทธศาสตร์
ที ่2 ขอ้ 20 หน้า 217(ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป) 

      

 

    

16.  โครงการสนบัสนุนคา่ใชจ้า่ยการบรหิารสถานศกึษา  
(คา่ใชจ้า่ยในการพฒันาแหลง่เรียนรูใ้นโรงเรียนอนุบาลฯ) 

จ านวน 50,000 บาท 

 

      

  เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในการพฒันาปรบัปรุงแหล่งเรียนรูใ้น
โรงเรียน หรือปรบัปรุงภมูทิศัน์ภายในโรงเรียน ปรากฏในดา้น
บรกิารชุมชนและสงัคม (00200)  แผนงาน
การศกึษา  (00210)  งานระดบักอ่นวยัเรียนและ
ประถมศกึษา  (00212) ปรากฏในแผนพฒันา
ทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) ประจ าปี 2563  ยุทธศาสตร์
ที ่2 ขอ้ 23 หน้า 217 (ต ัง้จ่ายจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป) 

      

 

    

17.  โครงการสนบัสนุนคา่ใชจ้า่ยการบรหิารสถานศกึษา  
(คา่ใชจ้า่ยในการรณรงค์การป้องกนัยาเสพตดิในสถานศกึษา
โรงเรียนอนุบาลฯ) 

จ านวน 15,000 บาท 

 

      

  เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในการรณรงค์การป้องกนัยาเสพตดิใน
สถานศกึษา ปรากฏในดา้นบรกิารชุมชนและ
สงัคม (00200)  แผนงานการศกึษา  (00210)  งานระดบักอ่น
วยัเรียนและประถมศกึษา  (00212) ปรากฏในแผนพฒันา
ทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) ประจ าปี 2563  ยุทธศาสตร์
ที ่2 ขอ้ 22 หน้า 217 (ต ัง้จ่ายจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป) 
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18. โครงการ สนบัสนุนคา่ใชจ้า่ยการบรหิารสถานศกึษา โครงการ
(English for kid) 

จ านวน 90,000 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนิน
กจิกรรม English for kid โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลบา้น
เหลา่  เชน่ คา่วสัดุอปุกรณ์  คา่ตอบแทนวทิยากร  คา่อาหาร
กลางวนั  คา่อาหารวา่ง  คา่ถา่ยเอกสาร และคา่ใช้จา่ยอืน่ๆที่
จ าเป็น ปรากฏในดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม (00200)แผนงาน
การศกึษา(00210) งานระดบักอ่นวยัเรียนและประถมศกึษา
(00212) ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561-2565)
ประจ าปี 2563  ยุทธศาสตร์ที ่2 ขอ้ 17 หน้า 216 (ต ัง้จ่ายจาก
เงนิอดุหนุนท ั่วไป)         

      

 

    

19. โครงการสนบัสนุนคา่ใชจ้า่ยการบรหิารสถานศกึษา (คา่ใชจ้า่ย
ในการพฒันาขา้ราชการครูของโรงเรียนอนุบาลฯ) 

จ านวน 9,000 บาท 

 

      

        เพือ่จา่ยเป็น คา่พฒันาครู (คา่ใชจ้า่ยในการพฒันา
ขา้ราชการครูของโรงเรียนอนุบาลฯ) อตัราคนละ 3,000-
บาท จ านวน 3 อตัรา เชน่ คา่ธรรมเนียม คา่ลงทะเบยีน คา่
พาหนะ ฯลฯ ปรากฏในดา้นบรกิารชุมชนและ
สงัคม (00200)  แผนงานการศกึษา  (00210)  งานระดบักอ่น
วยัเรียนและประถมศกึษา  (00212) ปรากฏในแผนพฒันา
ทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) ประจ าปี 2563   ยุทธศาสตร์
ที ่2 ขอ้ 21 หน้า 217  (ส านกัปลดั) (ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุน
ท ั่วไป)  

      

 

    

20. โครงการสนบัสนุนคา่ใชจ้า่ยการบรหิารสถานศกึษา (เงนิ
อดุหนุนส าหรบัพฒันาผูป้ระกอบวชิาชีพครูศนูย์พฒันาเด็กเล็ก) 

จ านวน 50,000 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ฝึกอบรมของครูศนูย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาลต าบล
บา้นเหลา่ ในอตัรา 10,000 บาท/คน/ปี ตาม
ประกาศ กทจ. เรือ่ง หลกัเกณฑ์และเงือ่นไขเกีย่วกบัการพฒันา
พนกังานครูและบคุลากรทางการศกึษาเทศบาล สายงานการ
สอบ (ฉบบัที ่2) พ.ศ.2562 ลงวนัที ่10 พฤษภาคม 2562 และ
ประกาศ ก.อบต.จงัหวดั เรือ่ง หลกัเกณฑ์และเงือ่นไขเกีย่วกบั
การพฒันาพนกังานครูและบคุลากรทางการศกึษาองค์การ
บรหิารสว่นต าบลสายงานการสอน (ฉบบัที ่2) พ.ศ.
2562 ปรากฏในดา้นบรกิารชุมชนและ
สงัคม (00200) แผนงานการศกึษา (00210) งานระดบักอ่นวยั
เรียนและประถมศกึษา (00212) (ต ัง้จา่ยจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป) 

      

 

    

21. โครงการสนบัสนุนคา่ใชจ้า่ยการบรหิารสถานศกึษา (เงนิ
อดุหนุนส าหรบัพฒันาผูป้ระกอบวชิาชีพครูโรงเรียนอนุบาล) 

จ านวน 40,000 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ฝึกอบรมของครูโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบล
บา้นเหลา่  ในอตัรา 10,000 บาท/คน/ปี  ตาม
ประกาศ กทจ. เรือ่ง หลกัเกณฑ์และเงือ่นไขเกีย่วกบัการพฒันา
พนกังานครูและบคุลากรทางการศกึษาเทศบาล สายงานการ
สอบ (ฉบบัที ่2) พ.ศ.2562 ลงวนัที ่10 พฤษภาคม 2562 และ
ประกาศ ก.อบต.จงัหวดั เรือ่ง หลกัเกณฑ์และเงือ่นไขเกีย่วกบั
การพฒันาพนกังานครูและบคุลากรทางการศกึษาองค์การ
บรหิารสว่นต าบลสายงานการสอน (ฉบบัที ่2) พ.ศ.
2562  ปรากฏในดา้นบรกิารชุมชนและ
สงัคม (00200) แผนงานการศกึษา (00210) งานระดบักอ่นวยั
เรียนและประถมศกึษา (00212)(ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป)  
 

      

 



81 
 

   
คา่วสัด ุ รวม 1,020,000 บาท 

 
   

วสัดสุ านกังาน จ านวน 30,000 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดุ
ส านกังาน เชน่ กระดาษ ปากกา ดนิสอ ยางลบ สแีทง่ ดนิ
น ้ามนั ฯลฯ ปรากฏในดา้นบรกิารชุมชนและ
สงัคม (00200) แผนงานการศกึษา (00210) งานระดบักอ่นวยั
เรียนและประถมศกึษา (00212)(ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป) 

      

 
   

คา่อาหารเสรมิ (นม) จ านวน 900,000 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ืออาหารเสรมิ (นม) แบบถุงและแบบ
กลอ่ง  ส าหรบันกัเรียนในโรงเรียนในเขตต าบลบา้นเหลา่ /
โรงเรียนอนุบาลฯ และศนูย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาลต าบลบา้น
เหลา่  ปรากฏในดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม (00200) แผนงาน
การศกึษา (00210) งานระดบักอ่นวยัเรียนและ
ประถมศกึษา (00212) ปรากฏในแผนพฒันา
ทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) ประจ าปี 2563  ยุทธศาสตร์
ที ่2 ขอ้ 6 หน้า 212 (ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป)  

      

 
   

วสัดกุอ่สรา้ง จ านวน 80,000 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดกุอ่สรา้งในศนูย์พฒันาเด็กเล็กและ
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลบา้นเหลา่ ปรากฏในดา้นบรกิาร
ชุมชนและสงัคม  (00200)  แผนงานการศกึษา  (00210) งาน
ระดบักอ่นวยัเรียนและประถมศกึษา (00212) (ต ัง้จา่ยจากเงนิ
อดุหนุนท ั่วไป) 

      

 
   

วสัดคุอมพวิเตอร์ จ านวน 10,000 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดคุอมพวิเตอร์ เชน่ แผน่ดสิต์ โปรแกรม
อืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัคอมพวิเตอร์ฯลฯ ปรากฏในดา้นบรกิาร
ชุมชนและสงัคม  (00200)  แผนงานการศกึษา  (00210) งาน
ระดบักอ่นวยัเรียนและประถมศกึษา (00212) (ต ัง้จา่ยจากเงนิ
อดุหนุนท ั่วไป) 

      

 
   

คา่สาธารณูปโภค รวม 106,000 บาท 

 
   

คา่ไฟฟ้า จ านวน 50,000 บาท 

 

      

  1. โครงการสนบัสนุนคา่ใช้จา่ยการบรหิารสถานศกึษา (คา่
ไฟฟ้า)   
       เพือ่จา่ยเป็นคา่โครงการสนบัสนุนคา่ใชจ้า่ยการบรหิาร
สถานศกึษาคา่ไฟฟ้าของ ศพด. ทต.บา้นเหลา่ ปรากฏในดา้น
บรกิารชุมชนและสงัคม  (00200)  แผนงาน
การศกึษา (00210) งานระดบักอ่นวยัเรียนและ
ประถมศกึษา (00212) (ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป)  

      

 
   

คา่น ้าประปา  จ านวน 20,000 บาท 

 

      

  1. โครงการสนบัสนุนคา่ใช้จา่ยการบรหิารสถานศกึษา (คา่
น ้าประปา)                                                                         
        เพือ่จา่ยเป็นคา่โครงการสนบัสนุนคา่ใชจ้า่ยการบรหิาร
สถานศกึษาเพือ่จา่ยเป็นคา่น ้าประปาของ ศพด.ทต.บา้น
เหลา่ ปรากฏในดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม  (00200) แผนงาน
การศกึษา (00210) งานระดบักอ่นวยั เรียนและ
ประถมศกึษา (00212) (ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป)  
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คา่บรกิารโทรศพัท์ จ านวน 36,000 บาท 

 

      

  1. โครงการสนบัสนุนคา่ใช้จา่ยการบรหิารสถานศกึษา   
 (คา่โทรศพัท์และอนิเตอร์เน็ต)          
         เพือ่จา่ยเป็นคา่โทรศพัท์และอนิเตอร์เน็ตของ ศพด. ทต.
บา้นเหลา่ ปรากฏในดา้นบรกิารชุมชนและ
สงัคม (00200) แผนงานการศกึษา (00210) งานระดบักอ่นวยั
เรียนและประถมศกึษา (00212) (ต ัง้จา่ยจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป) 

      

 
  

งบลงทุน รวม 299,000 บาท 

 
   

คา่ครุภณัฑ์ รวม 149,000 บาท 

 
   

ครุภณัฑ์ส านกังาน       

 
    

1. คา่จดัซ้ือตูเ้หล็กเก็บเอกสารบานเลือ่นกระจกทรงสงู จ านวน 13,000 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือตูเ้หล็กเก็บเอกสารบานเลือ่นกระจกทรงสงู
ขนาด 91.3 (W) X 45.7 (D) x 183 (H) เซนตเิมตร จ านวน 
2 หลงัๆละ 6,500-บาท คณุลกัษณะและราคาของครุภณัฑ์น้ีไม่
ปรากฏในบญัชีมาตรฐานครุภณัฑ์ ขอจดัซ้ือตามราคา
ทอ้งตลาด โดยประหยดั ปรากฏในดา้นบรกิารชุมชนและ
สงัคม (00200) แผนงานการศกึษา (00210) งานระดบักอ่นวยั
เรียนและประถมศกึษา (00212) (ต ัง้จา่ยจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป) 

      

 
   

ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร ่       

 
    

1. กลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดสาหรบัใชใ้นงานรกัษาความปลอดภยั
ท ั่วไป 

จ านวน 92,000 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดชนิดเครือขา่ย แบบ
มมุมองคงทีส่าหรบัตดิต ัง้ภายในอาคาร สาหรบัใชใ้นงานรกัษา
ความปลอดภยัท ั่วไป ราคาชุด
ละ 23,000 บาท จ านวน 4 ชุด เป็นเงนิ 92,000-บาท 
คณุลกัษณะพื้นฐาน  
- มคีวามละเอยีดของภาพสงูสดุไมน้่อย
กวา่ 1,920x1,080 pixel หรือไมน้่อยกวา่ 2,073,600 pixel  
- ม ีframe rate ไมน้่อยกว่า 25 ภาพตอ่
วนิาที (frame per second)  
- ใชเ้ทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ Infrared Cut-
off Removable (ICR) สาหรบัการบนัทกึภาพไดท้ ัง้กลางวนั
และกลางคนืโดยอตัโนมตั ิ 
- มคีวามไวแสงน้อยสดุ ไมม่ากกวา่ 0.25 LUX สาหรบัการ
แสดงภาพสี (Color) และไมม่ากกวา่ 0.05 LUX   
สาหรบัการแสดงภาพขาวดา (Black/White)  
- มขีนาดตวัรบัภาพ (Image Sensor) ไมน้่อยกวา่ 1/3 นิ้ว  
- มผีลตา่งคา่ความยาวโฟกสัต ่าสดุกบัคา่ความยาวโฟกสัสงูสดุไม่
น้อยกวา่ 4.5 มลิลเิมตร  
- สามารถตรวจจบัความเคลือ่นไหว
อตัโนมตั ิ(Motion Detection) ได ้ 
- สามารถแสดงรายละเอยีดของภาพทีม่คีวามแตกตา่งของแสง
มาก (Wide Dynamic Range หรือ Super Dynamic Ran
ge) ได ้ 
- สามารถสง่สญัญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงไดอ้ยา่ง
น้อย 2 แหลง่  
- ไดร้บัมาตรฐาน                     
Onvif (Open Network Video Interface Forum)  
- สามารถสง่สญัญาณภาพไดต้ามมาตรฐาน H.264 เป็นอยา่ง
น้อย  
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- สามารถใชง้านตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได ้ 
- มชีอ่งเชือ่มตอ่ระบบ
เครือขา่ย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือ
ดกีวา่ และ สามารถ  
ทางานไดต้าม
มาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power ove
r Ethernet) ในชอ่งเดยีวกนัได ้ 
- สามารถใชง้านกบั
มาตรฐาน HTTP, HTTPS, “NTP หรือ SNTP”, SNMP , R
TSP , IEEE802.1X ไดเ้ป็นอยา่งน้อย  
- มชีอ่งสาหรบับนัทกึขอ้มลูลงหน่วยความจ า
แบบ SD Card หรือ MicroSD Card หรือ Mini SD Card  
- ตอ้ง
ม ีSoftware Development Kit (SDK) หรือ Application 
Programming Interface (API) ในรูปแบบ
แผน่ CD หรือ DVD ทีม่ลีขิสทิธิถ์ูกตอ้ง หรือ
สามารถ Download จากเว็บไซต์ผูผ้ลติ  
- ไดร้บัมาตรฐานดา้นความปลอดภยัตอ่ผูใ้ชง้าน  
- ผูผ้ลติตอ้งไดร้บัมาตรฐานดา้นระบบการจดัการสิง่แวดลอ้ม  
- ผูผ้ลติตอ้งไดร้บัมาตรฐานดา้นการบรหิารจดัการหรือ
บรหิารงานทีม่คีณุภาพ  
- ราคาท ัง้หมดพรอ้มตดิต ัง้ 

      

           เกณฑ์ราคากลางและคณุลกัษณะพื้นฐานของระบบ
กลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด ฉบบัเดอืน
ตลุาคม 2561  ประกาศ ณ วนัที ่26 ตลุาคม 2561 
ปรากฏในดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม (00200) แผนงาน
การศกึษา (00210) งานระดบักอ่นวยั เรียนและ
ประถมศกึษา (00212) (ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป) 

      

 
 

   

2.  อปุกรณ์บนัทกึภาพผา่นเครือขา่ย จ านวน 22,000 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ืออุปกรณ์บนัทกึภาพผา่น
เครือขา่ย (Network Video Recorder) แบบ 8 ชอ่ง   
คณุลกัษณะพื้นฐาน  
- เป็นอปุกรณ์ทีผ่ลติมาเพือ่บนัทกึภาพจากกลอ้งโทรทศัน์วงจร
ปิดโดยเฉพาะ  
- สามารถบนัทกึและบบีอดัภาพไดต้าม
มาตรฐาน MPEG4 หรือ H.264 หรือดกีวา่  
- ไดร้บัมาตรฐาน                                                                                                  
Onvif (Open Network Video Interface Forum)  
- มชีอ่งเชือ่มตอ่ระบบ
เครือขา่ย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือ
ดกีวา่ จานวนไมน้่อยกวา่ 1 ชอ่ง  
- สามารถบนัทกึภาพและสง่ภาพเพือ่แสดงผลทีค่วามละเอยีดของ
ภาพสงูสดุไมน้่อยกวา่ 1,920x1,080 pixel หรือไมน้่อย
กวา่ 2,073,600 pixel  
- สามารถใชง้านกบั
มาตรฐาน HTTP, SMTP, “NTP หรือ SNTP”, SNMP , R
TSP ไดเ้ป็นอยา่งน้อย  
- มหีน่วยจดัเก็บขอ้มลูสาหรบักลอ้งวงจรปิด
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โดยเฉพาะ (Surveillance Hard Disk) ชนิด SATA ขนาด 
ความจุรวมไมน้่อยกวา่ 8 TB  
- มชีอ่งเชือ่มตอ่ (Interface) แบบ USB จานวนไมน้่อย
กวา่ 2 ชอ่ง  
- สามารถใชง้านตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได ้ 
- ตอ้ง
ม ีSoftware Development Kit (SDK) หรือ Application 
Programming Interface (API) ในรูปแบบ
แผน่ CD หรือ DVD ทีม่ลีขิสทิธิถ์ูกตอ้ง หรือ
สามารถ Download จากเว็บไซต์ผูผ้ลติ  
- สามารถแสดงภาพทีบ่นัทกึจากกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดผา่น
ระบบเครือขา่ยได ้ 
- ผูผ้ลติตอ้งไดร้บัมาตรฐานดา้นการบรหิารจดัการหรือ
บรหิารงานทีม่คีณุภาพ  
         เกณฑ์ราคากลางและคณุลกัษณะพื้นฐานของระบบ
กลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด ฉบบัเดอืน
ตลุาคม 2561  ประกาศ ณ วนัที ่26 ตลุาคม 2561ปรากฏใน
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม (00200) แผนงาน
การศกึษา (00210) งานระดบักอ่นวยั เรียนและ
ประถมศกึษา (00212) (ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป) 

   
ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์       

 
    

1. คา่จดัซ้ือเครือ่งคอมพวิเตอร์ ส าหรบังานประมวลผล จ านวน 22,000 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือเครือ่งคอมพวิเตอร์ ส าหรบังาน
ประมวลผล แบบที ่1  (จอขนาดไมน้่อยกวา่ 19 นิ้ว)
จ านวน 1 เครือ่ง โดยคณุลกัษณะพื้นฐาน ดงัตอ่ไปน้ี  
- มหีน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้่อยกวา่ 4 แกน
หลกั (4 core) โดยมคีวามเร็วสญัญาณนาฬกิาพ้ืนฐานไมน้่อย
กวา่ 2.8 GHz และมเีทคโนโลยีเพิม่สญัญาณนาฬกิาไดใ้นกรณี
ทีต่อ้งใชค้วามสามารถในการประมวลผลสูง จานวน 1 หน่วย  
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มหีน่วยความจา
แบบ Cache Memory รวมในระดบั (Level) เดยีวกนัขนาด
ไมน้่อยกวา่ 8 MB  
-มหีน่วยประมวลผลเพือ่แสดงภาพ โดยมคีณุลกัษณะอย่างใด
อยา่งหนึง่ หรือดกีวา่ ดงัน้ี  
1) เป็นแผงวงจรเพือ่แสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลกัทีม่หีน่วย
ความจา ขนาดไมน้่อยกวา่ 2 GB หรือ  
2) มหีน่วยประมวลผลเพือ่แสดงภาพตดิต ัง้อยูภ่ายในหน่วย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่
สามารถใชห้น่วยความจาหลกัในการแสดงภาพขนาดไมน้่อย
กวา่ 2 GB หรือ  
3) มหีน่วยประมวลผลเพือ่แสดงภาพทีม่คีวามสามารถในการใช้
หน่วยความจาหลกัในการแสดงภาพขนาดไมน้่อยกวา่ 2 GBมี
หน่วยความจาหลกั (RAM) ชนิด DDR4 หรือดกีวา่ มขีนาดไม่
น้อยกวา่ 4 GB  
-มหีน่วยจดัเก็บขอ้มลู ชนิด SATA หรือ ดกีวา่ ขนาดความจุไม่
น้อยกวา่ 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่
น้อยกวา่ 120 GB จานวน 1 หน่วย  
-มี DVD-RW หรือดกีวา่ จานวน 1 หน่วย  
-มชีอ่งเชือ่มตอ่ระบบ
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เครือขา่ย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-
T หรือดกีวา่ จานวนไมน้่อยกวา่ 1 ชอ่ง  
-มชีอ่งเชือ่มตอ่ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดกีวา่ ไมน้่อย
กวา่ 3 ชอ่ง  
-มแีป้นพมิพ์และเมาส์  
-มจีอแสดงภาพขนาดไมน้่อยกวา่ 19 นิ้ว จานวน 1 หน่วย  
       โดยจดัซ้ือตามเกณฑ์มาตรฐาน และคณุลกัษณะพื้นฐาน
ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ ประจ าปี 2562                                                             
ณ วนัที ่15 มนีาคม 2562 รายการที ่8/ หน้า 4 ปรากฏในดา้น
บรกิารชุมชนและสงัคม  (00200)  แผนงาน
การศกึษา (00210) งานระดบักอ่นวยั เรียนและ
ประถมศกึษา (00212) (ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป) 

        
 

      

 
   

คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง รวม 150,000 บาท 

 
   

คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปโภค       

 

    

1. โครงการส าหรบัสง่เสรมิศกัยภาพการจดัการศกึษาท้องถิน่  
(คา่ใชจ้า่ยในการปรบัปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคาร
ประกอบ) 

จ านวน 150,000 บาท 

 

      

  เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในการปรบัปรุง/ซอ่มแซมอาคารเรียน และ
อาคารประกอบ เชน่ ซอ่มแซมฝ้า เพดาน หลงัคา เป็น
ตน้ ปรากฏในดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม (00200) แผนงาน
การศกึษา (00210) งานระดบักอ่นวยัเรียนและ
ประถมศกึษา (00212)ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่(พ.ศ. 
2561 – 2565)ประจ าปี 2563 ยทุธศาสตร์ที ่1 ขอ้ 452 หน้า 
192 (ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป) 
 

      

 แผนงานสาธารณสขุ 

 
 

งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัสาธารณสขุ รวม 2,026,800 บาท 

 
  

งบบุคลากร รวม 1,293,000 บาท 

 
   

เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,293,000 บาท 

 
   

เงนิเดอืนพนกังาน จ านวน 1,200,000 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดอืนใหแ้กพ่นกังานเทศบาล
ต าบล จ านวน 4 อตัรา  ประกอบดว้ย ผูอ้ านวยการกอง
สาธารณสขุฯ หวัหน้าฝ่ายบรหิารงานสาธารณสขุฯ หวัหน้าฝ่าย
บรกิารงานสาธารณสขุฯ เจา้พนกังานสาธารณสขุฯ  ปรากฏใน
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม (00200) แผนงานสาธารณสขุ
(00220) งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัสาธารณสขุ(00221) ( ต ัง้
จา่ยจากเงนิรายได ้) 

      

 
   

เงนิเพิม่ตา่ง ๆ ของพนกังาน จ านวน 15,000 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิเพิม่พเิศษคา่ครองชีพช ั่วคราวใหแ้ก่
พนกังาน เงนิเพิม่ตามคณุวุฒทิี ่ก.พ.หรือคณะกรรมการกลาง
พนกังานเทศบาลรองรบัและเงนิ พสร.อืน่ๆเป็นคณุสมบตัเิฉพาะ
ต าแหน่งทีไ่ดร้บัการแตง่ต ัง้ใหไ้ดร้บัเงนิเพิม่ตาม
คณุวุฒ ิจ านวน 3 อตัรา ปรากฏในดา้นบรกิารชุมชนและ
สงัคม (00200) แผนงานสาธารณสขุ(00220) งานบรหิาร
ท ั่วไปเกีย่วกบัสาธารณสขุ(00221) (ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได)้ 
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เงนิประจ าต าแหน่ง จ านวน 78,000 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิประจ าต าแหน่งใหแ้กพ่นกังานทีค่วรไดร้บัตาม
ระเบยีบทีก่ าหนด จ านวน 3 อตัรา ปรากฏในดา้นบรกิารชุมชน
และสงัคม (00200) แผนงานสาธารณสขุ(00220) งานบรหิาร
ท ั่วไปเกีย่วกบัสาธารณสขุ(00221) (ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได)้ 

      

 
  

งบด าเนินงาน รวม 709,000 บาท 

 
   

คา่ตอบแทน รวม 114,000 บาท 

 
   

คา่เชา่บา้น จ านวน 114,000 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่เชา่บา้นพนกังานเทศบาลต าบล ทีม่สีทิธไิดร้บัการ
ชว่ยเหลือตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย  ปรากฏในดา้น
บรกิารชุมชนและสงัคม (00200) แผนงานสาธารณสุข
(00220) งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัสาธารณสขุ(00221) (ต ัง้
จา่ยจากเงนิรายได)้    

      

 
   

คา่ใชส้อย รวม 565,000 บาท 

 
   

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร       

 
    

1.  คา่จา้งเหมาบรกิาร จ านวน 20,000 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งเก็บรวบรวมและจดัการขยะอนัตรายใน
ชุมชน  ปรากฏในดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม
(00200) แผนงานสาธารณสขุ(00220) งานบรหิารท ั่วไป
เกีย่วกบัสาธารณสขุ(00221) ปรากฏในแผนพฒันา
ทอ้งถิน่ (2561-2565 ) ประจ าปี 2563 ยุทธศาสตร์
ที ่3 ขอ้ 3 หน้า 233 (ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได)้ 

      

 
    

2.  คา่จา้งเหมาบรกิาร จ านวน 468,000 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งเหมาบรกิาร ในการปฏบิตังิานทีร่บัผดิชอบ
ของกองสาธารณสุขและสิง่แวดลอ้ม หรือด าเนินกจิการทีเ่ป็น
ลกัษณะจา้งเหมาแรงงานอืน่ๆ  ปรากฏในดา้นบรกิารชุมชนและ
สงัคม(00200) แผนงานสาธารณสขุ(00220) งานบรหิารท ั่วไป
เกีย่วกบัสาธารณสขุ(00221) (ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได)้ 

      

 
    

3. คา่จา้งพน่หมอกควนัก าจดัยุง จ านวน 20,000 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งพน่หมอกควนัก าจดัยุงเพือ่ควบคมุการเกดิ
โรคและการระบาดของโรคไขเ้ลือดออก ปรากฏในดา้นบรกิาร
ชุมชนและสงัคม(00200) แผนงานสาธารณสขุ(00220) งาน
บรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัสาธารณสขุ (00221) ปรากฏใน
แผนพฒันาทอ้งถิน่ (2561- 2565) ประจ าปี 2563                                                                
ยุทธศาสตร์ที ่2  ขอ้ 5 หน้า 227 (ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได)้ 

      

 

    

4. คา่ใชจ้า่ยส าหรบัประกนัภยัรถยนต์ราชการและรถจกัรยานยนต์
ของเทศบาลต าบลบา้นเหลา่ 

จ านวน 2,000 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัท าประกนัภยั รถยนต์และรถจกัรยานยนต์ ตาม
หนงัสอื มท 0808.2/ว 2633 ลงวนัที ่14 สงิหาคม 2552 เรือ่ง
ซกัซอ้มความเขา้ใจเกีย่วกบัการเบกิจา่ยคา่ใชจ้า่ยในการ
ประกนัภยัรถราชการ ปรากฏในดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม
(00200)  แผนงานสาธารณสขุ(00220) งานบรหิารท ั่วไป
เกีย่วกบัสาธารณสขุ(00221) (ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได)้ 
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5.  คา่โฆษณาและเผยแพร ่ จ านวน 5,000 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัท าสือ่ วารสารรายงานผลการด าเนินงาน
ประจ าปี  ปฏทินิ จดหมายขา่ว แผน่พบั สิง่พมิพ์ตา่งๆ และคา่จา้ง
เหมาจดัท าป้ายประชาสมัพนัธ์ กจิการตามหน้าทีข่อง
เทศบาล เชน่ ป้ายประชาสมัพนัธ์งานสาธารณสขุฯ และงาน
ประชาสมัพนัธ์ของเทศบาลดา้นอืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้ง ฯลฯ  ปรากฏใน
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม (00200)  แผนงาน
สาธารณสขุ (00220) งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบั
สาธารณสขุ (00221) (ต ัง้จ่ายจากเงนิรายได)้ 

      

 

   

รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวด
อืน่ๆ 

      

 
    

1. คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ จ านวน 40,000 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการของพนกังาน
เทศบาลลูกจา้งและผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมายจาก
นายกเทศมนตรี  เชน่ คา่ธรรมเนียม คา่ลงทะเบยีน คา่เบีย้
เล้ียง คา่พาหนะ คา่เชา่ทีพ่กัและคา่ใชจ้า่ยทีจ่ าเป็นอืน่ๆ  ปรากฏ
ในดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม(00200) แผนงานสาธารณสขุ
(00220) งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัสาธารณสขุ(00221) (ต ัง้
จา่ยจากเงนิรายได)้ 

      

 
   

คา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซม จ านวน 10,000 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ซอ่มแซมบ ารุงรกัษาเพือ่ใหส้ามารถใชง้านได้
ตามปกต ิ หรือซอ่มแซมทรพัย์สนิวสัดคุรุภณัฑ์
ตา่งๆ ฯลฯ  ปรากฏในดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม
(00200)  แผนงานสาธารณสขุ(00220) งานบรหิารท ั่วไป
เกีย่วกบัสาธารณสขุ(00221) (ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได)้ 

      

 
   

คา่วสัด ุ รวม 30,000 บาท 

 
   

วสัดสุ านกังาน จ านวน 15,000 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดสุ านกังานเครือ่งเขยีนแบบ
พมิพ์ ตา่งๆ ฯลฯ ปรากฏในดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม
(00200) แผนงานสาธารณสขุ(00220) งานบรหิารท ั่วไป
เกีย่วกบัสาธารณสขุ(00221) (ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได)้  

      

 
   

วสัดโุฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 5,000 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดโุฆษณาและเผยแพร่  เชน่กระดาษ
โปสเตอร์ ป้ายประชาสมัพนัธ์และอืน่ๆ ฯลฯ ปรากฏในดา้น
บรกิารชุมชนและสงัคม (00200) แผนงาน
สาธารณสขุ (00220) งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบั
สาธารณสขุ (00221) (ต ัง้จ่ายจากเงนิรายได)้ 

      

 
   

วสัดคุอมพวิเตอร์ จ านวน 10,000 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดคุอมพวิเตอร์ เชน่ผงหมกึ อปุกรณ์เพิม่เตมิ
ฯลฯปรากฏในดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม(00200) แผนงาน
สาธารณสขุ(00220) งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัสาธารณสขุ
(00221) (ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได)้ 
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งบลงทุน รวม 24,800 บาท 

 
   

คา่ครุภณัฑ์ รวม 24,800 บาท 

 
   

ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนสง่       

 
    

1. คา่จดัซ้ือคอกกระบะรถยนต์ จ านวน 5,000 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ครุภณัฑ์คอกกระบะรถบรรทุกชนิดเหล็กแป๊บ
น ้า (อาบสงักะสี) ขนาด
กวา้ง 1.80 เมตร ยาว 2.50 เมตร สงู 0.90 เมตร (สงูจากพื้น
กระบะ) จ านวน 1 ชุด ๆ ละ 5,000 บาท คณุลกัษณะและราคา
ครุภณัฑ์ไมป่รากฏในบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์ ส านกั
งบประมาณ ธนัวาคม 2561 ขอจดัซ้ือตามราคาทอ้งตลาดโดย
ประหยดั  ปรากฏในดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม
(00200)  แผนงานสาธารณสขุ(00220) งานบรหิารท ั่วไป
เกีย่วกบัสาธารณสขุ (00221) ปรากฏในแผนพฒันา
ทอ้งถิน่ (2561-2565) ประจ าปี 2563 ยุทธศาสตร์
ที ่3 ขอ้ 6 หน้า  233 (ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได)้ 

      

 
   

ครุภณัฑ์การเกษตร       

 
    

1. คา่จดัซ้ือเครือ่งช ั่ง จ านวน 19,800 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือเครือ่งช ั่งแบบมตีุม้
ถว่ง ขนาด 1,000 กโิลกรมั จ านวน 1 เครือ่ง จดัซ้ือตามบญัชี
มาตรฐานครุภณัฑ์ ธนัวาคม 2561 ปรากฏในดา้นบรกิารชุมชน
และสงัคม(00200) แผนงานสาธารณสขุ(00220) งานบรหิาร
ท ั่วไปเกีย่วกบัสาธารณสขุ (00221) ปรากฏในแผนพฒันา
ทอ้งถิน่ (2561-2565) ประจ าปี 2563 ยุทธศาสตร์
ที ่3  ขอ้ 6  หน้า 233 (ต ัง้จ่ายจากเงนิรายได)้ 

      

 
 

งานบรกิารสาธารณสขุและงานสาธารณสุขอืน่ รวม 525,000 บาท 

 
  

งบด าเนินงาน รวม 245,000 บาท 

 
   

คา่ใชส้อย รวม 145,000 บาท 

 
   

รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวด
อืน่ๆ 

      

 
    

1.  คา่ใชจ้า่ยในการด าเนินกจิกรรมดา้นอนามยัสิง่แวดลอ้มใน
ชุมชน 

จ านวน 70,000 บาท 

 

      

  (โครงการบา้นสวยเมืองงามนามต าบลบา้นเหลา่ ) เพือ่จา่ยเป็น
คา่ใชจ้า่ยในการ อบรมประชาชน ในการจดัการขยะตาม
หลกั 3 R  และอืน่ๆ ปรากฏในดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม
(00200) แผนงานสาธารณสขุ(00220) งานบรกิารสาธารณสขุ
และงานสาธารณสขุอืน่ (00223) ปรากฏในแผนพฒันา
ทอ้งถิน่ (2561-2565) ประจ าปี 2563  ยุทธศาสตร์
ที ่3  ขอ้ 1 หน้า 232 (ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป) 

      

 
    

2. คา่ใชจ้า่ยในการควบคมุและป้องกนัโรคตดิตอ่และโรคอบุตัใิหม่ จ านวน 10,000 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการควบคุมป้องกนัโรคตดิตอ่และ
อืน่ๆ ปรากฏในดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม(00200)   แผนงาน
สาธารณสขุ(00220) งานบรกิารสาธารณสุขและงาน
สาธารณสขุอืน่ (00223) ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่ (2561-
2565) ประจ าปี 2563  ยุทธศาสตร์ที ่2 ขอ้ 4 หน้า 227 (ต ัง้
จา่ยจากเงนิรายได)้ 
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3. คา่ใชจ้า่ยในงานคุม้ครองผูบ้รโิภค ตามโครงการอบรม
ผูป้ระกอบการ 

จ านวน 10,000 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในสรา้งความรูค้วามเขา้ใจแก่
ผูป้ระกอบการสะสมและจ าหน่ายอาหาร ผูป้ระกอบกจิการทีเ่ป็น
อนัตรายตอ่ตอ่สขุภาพเพือ่เฝ้าระวงัดา้นความปลอดภยัของสนิคา้
และบรกิาร ทีจ่ะเกดิตอ่ตวัเองและผูบ้รโิภค  ปรากฏในดา้น
บรกิารชุมชนและสงัคม(00200) แผนงานสาธารณสุข
(00220) งานบรกิารสาธารณสขุและงานสาธารณสขุ
อืน่ (00223) ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่ (2561-
2565) ประจ าปี 2563 ยุทธศาสตร์ที ่2 ขอ้ 3 หน้า 227 (ต ัง้จา่ย
จากเงนิอดุหนุนท ั่วไป) 

      

 
    

5. คา่ใชจ้า่ยในการบรหิารจดัการและบ าบดัน ้าเสยีในชุมชน จ านวน 10,000 บาท 

 

      

  ( โครงการ การบรหิารจดัการน ้าเสยีใน
ชุมชน ประจ าปี 2563 ) เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในการอบรมให้
ความรูเ้กีย่วกบัการจดัการน ้าเสยีและสรา้งบอ่บ าบดัน ้าเสียแบบ
งา่ยในครวัเรือน และอืน่ๆ ปรากฏในดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม
(00200)  แผนงานสาธารณสขุ(00220) งานบรกิาร
สาธารณสขุและงานสาธารณสขุอืน่ (00223) ปรากฏใน
แผนพฒันาทอ้งถิน่ (2561-2565) ประจ าปี 2563 ยุทธศาสตร์
ที ่3 ขอ้ 4  หน้า 233 (ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป) 

      

 

    

6. โครงการสตัว์ปลอดโรค คนปลอดภยัจากโรคพษิสนุขับา้ตาม
พระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจา้ลูกเธอเจา้ฟ้าจุฬาภรณ์วลยัลกัษณ์ 
อคัรราชกุมารี 

จ านวน 45,000 บาท 

 

      

  เพือ่ด าเนินการส ารวจขึน้ทะเบยีนสนุขัและแมว จดัซ้ือวคัซีนและ
เพือ่สนบัสนุนการขบัเคลือ่นโครงการ ปรากฏในดา้นบรกิาร
ชุมชนและสงัคม(00200) แผนงานสาธารณสขุ(00220) งาน
บรกิารสาธารณสขุและงานสาธารณสขุอืน่ (00223) ปรากฏใน
แผนพฒันาทอ้งถิน่ (2561- 2565) ประจ าปี 2563                                                                
ยุทธศาสตร์ที ่ 2 ขอ้ 9 หน้า 228 (ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป) 

      

 
   

คา่วสัด ุ รวม 100,000 บาท 

 
   

วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ จ านวน 80,000 บาท 

 

      

  1. คา่วสัดเุชื้อเพลงิและหล่อลืน่             จ านวน  30,000  บาท                                                                    
เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดนุ ้ามนัเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ เชน่ น ้ามนั
ดเีซล เบนซนิ น ้ามนัหลอ่ลืน่ จารบี ฯลฯ ส าหรบัเครือ่งพ่นหมอก
ควนั  ปรากฏในดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม(00200) แผนงาน
สาธารณสขุ(00220) งานบรกิารสาธารณสุขและงาน
สาธารณสขุอืน่ (00223) (ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได)้ 
 
2. คา่วสัดเุชื้อเพลงิและหล่อลืน่         จ านวน  50,000  บาท                                                               
 เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดนุ ้ามนัเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ เชน่ น ้ามนั
ดเีซล เบนซนิ น ้ามนัหลอ่ลืน่ จารบี ฯลฯ ส าหรบั
รถยนต ์ รถจกัรยานยนต์และรถตา่ง ๆ  ปรากฏในดา้นบรกิาร
ชุมชนและสงัคม(00200)  แผนงานสาธารณสขุ(00220) งาน
บรกิารสาธารณสขุและงานสาธารณสขุอืน่ (00223) (ต ัง้จา่ยจาก
เงนิรายได)้ 
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วสัดวุทิยาศาสตร์หรือการแพทย์ จ านวน 20,000 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือน ้ายาเคมกี าจดัยุงลาย จดัซ้ือทรายอะเบท
ก าจดัลูกน ้ายุงลายในการควบคมุป้องกนัโรค ปรากฏในดา้น
บรกิารชุมชนและสงัคม(00200) แผนงานสาธารณสุข
(00220) งานบรกิารสาธารณสขุและงานสาธารณสขุ
อืน่ (00223) (ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได)้ 

      

 
  

งบเงนิอุดหนุน รวม 280,000 บาท 

 
   

เงนิอดุหนุน รวม 280,000 บาท 

 
   

เงนิอดุหนุนกจิการทีเ่ป็นสาธารณประโยชน์       

 
    

1. อดุหนุนโครงการพระราชด ารดิา้นสาธารณสขุมลูฐาน จ านวน 280,000 บาท 

 

      

  เพือ่อดุหนุนคณะกรรมการหมูบ่า้น จ านวน 14 หมู ่ๆ ละ                                                               
20,000 บาท ด าเนินการแกไ้ขปญัหาดา้นสาธารณสขุ แกไ้ข
ปญัหาโรคตดิตอ่และไมต่ดิตอ่ในพื้นที ่ปรากฏในดา้นบรกิาร
ชุมชนและสงัคม(00200) แผนงานสาธารณสขุ (00220) งาน
บรกิารสาธารณสขุและงานสาธารณสขุอืน่ (00223) ปรากฏใน
แผนพฒันาทอ้งถิน่ (2561- 2565) ประจ าปี 2563                                            
ยุทธศาสตร์ที ่ 2 ขอ้ 10 หน้า 229 (ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุน
ท ั่วไป) 

      

 แผนงานสงัคมสงเคราะห์ 

 
 

งานสวสัดกิารสงัคมและสงัคมสงเคราะห์ รวม 30,000 บาท 

 
  

งบด าเนินงาน รวม 30,000 บาท 

 
   

คา่ใชส้อย รวม 30,000 บาท 

 
   

รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวด
อืน่ๆ 

      

 

    

1) คา่ใชจ้า่ยในโครงการสง่เสรมิอาชีพคนพกิาร  ผูด้แูลคนพกิาร ผู้
ไดร้บัผลกระทบจากโรคเอดส์ และกลุม่พฒันาสตรีในเขตพื้นที่
เทศบาลต าบลบา้นเหลา่ 

จ านวน 30,000 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการอบรมใหค้วามรูโ้ครงการสง่เสรมิ
อาชีพคนพกิาร ผูด้แูลคนพกิาร ผูไ้ดร้บัผลกระทบจากโรค
เอดส์  และกลุม่พฒันาสตรี ในเขตพื้นทีเ่ทศบาลต าบลบา้น
เหลา่ ส าหรบัการพฒันายกระดบัคณุภาพชีวติ และเพิม่ความรู้
การประกอบอาชีพ ปรากฏในดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม
(00200)  แผนงานสงัคมสงเคราะห์(00230) งานสวสัดกิาร
สงัคมและสงัคมสงเคราะห์(00232) ปรากฏในแผนพฒันา
ทอ้งถิน่ (2561 – 2565) ประจ าปี 2563 ยุทธศาสตร์
ที ่1 ขอ้ 1 หน้าที ่200 (ต ัง้จ่ายจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป) 
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แผนงานเคหะและชุมชน 

 
 

งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน รวม 3,305,920 บาท 

 
  

งบบุคลากร รวม 1,851,520 บาท 

 
   

เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,851,520 บาท 

 
   

เงนิเดอืนพนกังาน จ านวน 1,300,000 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดอืนใหแ้กพ่นกังานเทศบาลพรอ้มท ัง้เงนิเดอืน
ของพนกังาน จ านวน 5 อตัรา  ประกอบดว้ย ผูอ้ านวยการกอง
ชา่ง หวัหน้าฝ่ายแบบแผนและกอ่สรา้ง  หวัหน้าฝ่ายโยธา  นาย
ชา่งโยธา  เจา้พนกังานธุรการ  ปรากฏในดา้นบรกิารชุมชนและ
สงัคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งาน
บรหิารงานท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน (00241) (ต ัง้จา่ยจาก
เงนิรายได)้    

      

 
   

เงนิประจ าต าแหน่ง จ านวน 60,000 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่เงนิประจ าต าแหน่ง ใหแ้กพ่นกังานเทศบาล ทีค่วร
ไดร้บัตามระเบยีบทีก่ าหนด จ านวน 2 อตัรา ปรากฏในดา้น
บรกิารชุมชนและสงัคม (00200) แผนงานเคหะและ
ชุมชน (00240) งานบรหิารงานท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะและ
ชุมชน (00241) (ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได)้ 

      

 
   

คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง จ านวน 477,000 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่เงนิเดอืนใหแ้กพ่นกังานจา้งตามภารกจิและ
พนกังานจา้งท ั่วไป  จ านวน 3 อตัรา   ปรากฏในดา้นบรกิาร
ชุมชนและสงัคม (00200) แผนงานเคหะและ
ชุมชน (00240) งานบรหิารงานท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะและ
ชุมชน (00241) (ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได)้    

      

 
   

เงนิเพิม่ตา่ง ๆของพนกังานจา้ง จ านวน 14,520 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ครองชีพช ั่วคราวใหแ้กพ่นกังานจา้งตามภารกจิ
และพนกังานจา้งท ั่วไป จ านวน 3 อตัรา ปรากฏในดา้นบรกิาร
ชุมชนและสงัคม (00200) แผนงานเคหะและ
ชุมชน (00240) งานบรหิารงานท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะและ
ชุมชน (00241) (ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได)้ 

      

 
  

งบด าเนินงาน รวม 1,436,000 บาท 

 
   

คา่ตอบแทน รวม 115,000 บาท 

 
   

คา่เชา่บา้น จ านวน 100,000 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่เชา่บา้นพนกังาน
เทศบาล จ านวน  2  อตัรา ปรากฏในดา้นบรกิารชุมชนและ
สงัคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งาน
บรหิารงานท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน (00241) (ต ัง้จา่ยจาก
เงนิรายได)้   

      

 
   

เงนิชว่ยเหลือการศกึษาบตุร จ านวน 15,000 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ชว่ยเหลือการศกึษาบตุรของพนกังาน
เทศบาล  ปรากฏในดา้นบรกิารชุมชนและ
สงัคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งาน
บรหิารงานท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน (00241) (ต ัง้จา่ยจาก
เงนิรายได)้     
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คา่ใชส้อย รวม 501,000 บาท 

 
   

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร       

 
    

1.  คา่จา้งเหมาบรกิาร จ านวน 216,000 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งเหมาบรกิารในการปฏบิตังิานทีร่บัผดิชอบของ
กองชา่ง  ปรากฏในดา้นบรกิารชุมชนและ
สงัคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งาน
บรหิารงานท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน (00241) (ต ัง้จา่ยจาก
เงนิรายได)้    

      

 
    

2. คา่จา้งเหมาบรกิารอืน่ ๆ จ านวน 50,000 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งเหมาด าเนินกจิการของเทศบาลทีเ่ป็นลกัษณะ
จา้งเหมาอืน่ ๆ  ซึง่มใิชเ่ป็นการประกอบ  ดดัแปลง  ตอ่
เตมิ  ครุภณัฑ์หรือสิง่กอ่สรา้งอยา่งใดและอยูใ่นความรบัผดิชอบ
ของผูร้บัจา้ง  ปรากฏในดา้นบรกิารชุมชนและ
สงัคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งาน
บรหิารงานท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน (00241) (ต ัง้จา่ยจาก
เงนิรายได)้ 

      

 
    

3. คา่รบับรกิารตรวจสอบคุณภาพน ้าประปา จ านวน 10,000 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ตรวจสอบคุณภาพน ้าประปา  ปรากฏในดา้น
บรกิารชุมชนและสงัคม (00200) แผนงานเคหะและ
ชุมชน (00240) งานบรหิารงานท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะและ
ชุมชน (00241) (ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได)้    

      

 

    

4.  คา่จา้งเหมาในการตรวจสอบแนวเขตทีด่นิสาธารณะประโยชน์
และทีด่นิทีจ่ะจดัท าโครงการกอ่สรา้ง 

จ านวน 10,000 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งเหมาแรงงานด าเนินกจิการของเทศบาลทีเ่ป็น
ลกัษณะจา้งเหมาอืน่ ๆ  ซึง่มใิชเ่ป็นการประกอบ  ดดัแปลง  ตอ่
เตมิ  ครุภณัฑ์หรือสิง่กอ่สรา้งอยา่งใดและอยูใ่นความรบัผดิชอบ
ของผูร้บัจา้ง  ปรากฏในดา้นบรกิารชุมชนและ
สงัคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งาน
บรหิารงานท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน (00241) (ต ัง้จา่ยจาก
เงนิรายได)้ 

      

 

    

5. คา่ใชจ้า่ยส าหรบัการท าประกนัภยัรถยนต์และรถจกัรยานยนต์
ของเทศบาลต าบลบา้นเหลา่ 

จ านวน 5,000 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยส าหรบัการท าประกนัภยัรถยนต์และ
รถจกัรยานยนต์ของเทศบาลต าบลบา้นเหลา่ ตามหนงัสอื
ที ่มท 0808.2/ว 2663 ลงวนัที ่14 สงิหาคม 2552 และตาม
ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการจดัท า
ประกนัภยัทรพัย์สนิขององค์กรปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2562 ปรากฏในดา้นบรกิารชุมชนและ
สงัคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งาน
บรหิารงานท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน (00241) (ต ัง้จา่ยจาก
เงนิรายได)้    
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รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวด
อืน่ๆ 

      

 
    

1. คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ จ านวน 60,000 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่เดนิทางไปราชการในราชอาณาจกัรของพนกังาน
เทศบาลและพนกังานจา้ง หรือผูท้ีอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ส ั่ง
ใหไ้ปปฏบิตัริาชการให้องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่โดยจา่ยเป็น
คา่เบีย้เล้ียง  คา่พาหนะ คา่เชา่ทีพ่กั  คา่ผา่นทางดว่น
พเิศษ คา่ธรรมเนียมในการใชส้นามบนิ คา่ลงทะเบยีนฝึกอบรม
สมัมนา ประชุมตา่ง ๆ และคา่ใชจ้า่ยทีจ่ าเป็นอืน่ ๆ ปรากฏใน
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม (00200) แผนงานเคหะและ
ชุมชน (00240) งานบรหิารงานท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะและ
ชุมชน (00241) (ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได)้ 

      

 
   

คา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซม จ านวน 150,000 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ซอ่มแซม บ ารุงรกัษาวสัดุ ครุภณัฑ์หรือทรพัย์สนิ
อืน่ ๆ เพือ่ใหส้ามารถใชง้านไดต้ามปกต ิตามแผนพฒันา
ทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) ประจ าปี 2563 ยุทธศาสตร์
ที ่5 สง่เสรมิการบรหิารจดัการตามหลกัธรรมาภบิาล              
ขอ้ 2 หน้า 249 ปรากฏในดา้นบรกิารชุมชนและ
สงัคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งาน
บรหิารงานท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน (00241) (ต ัง้จา่ยจาก
เงนิรายได)้    

      

 
   

คา่วสัด ุ รวม 640,000 บาท 

 
   

วสัดสุ านกังาน จ านวน 10,000 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ซ้ือวสัดุส านกังาน  ปรากฏในดา้นบรกิารชุมชน
และสงัคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งาน
บรหิารงานท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน (00241) (ต ัง้จา่ยจาก
เงนิรายได)้   

      

 
   

วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ จ านวน 120,000 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดไุฟฟ้า เชน่ฟิวส์เบรก
เกอร์  คอนเดนเซอร์  สวติซ์ไฟ  หลอด
ไฟฟ้า  สายไฟฟ้า ปล ัก๊ไฟ ฯลฯ  ปรากฏในดา้นบรกิารชุมชนและ
สงัคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งาน
บรหิารงานท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน (00241) (ต ัง้จา่ยจาก
เงนิรายได)้  

      

 
   

วสัดกุอ่สรา้ง จ านวน 250,000 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัช้ือวสัดุ
กอ่สรา้ง เชน่  เหล็ก ไม ้ปนูซีเมนต์  หนิ ทราย ทอ่ระบาย
น ้า ฯลฯ อปุกรณ์ใชใ้นการกอ่สรา้ง และวสัดอุปุกรณ์
ประปา  ปรากฏในดา้นบรกิารชุมชนและ
สงัคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งาน
บรหิารงานท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน (00241) (ต ัง้จา่ยจาก
เงนิรายได)้ 

      

 
   

วสัดยุานพาหนะและขนสง่ จ านวน 15,000 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือแบตเตอรี่ ยางใน  ยางนอก ปะ
ยาง  ฯลฯ  ปรากฏในดา้นบรกิารชุมชนและ
สงัคม (00200) ปรากฏในดา้นบรกิารชุมชนและ
สงัคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งาน
บรหิารงานท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน (00241) (ต ัง้จา่ยจาก
เงนิรายได)้    
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วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ จ านวน 180,000 บาท 

 

      

  1. คา่เชื้อเพลงิและหล่อลืน่           จ านวน   80,000.- บาท  
        เพือ่จา่ยเป็นคา่ชื้อน ้ามนัดเีซล , น ้ามนัเบนซนิ สนบัสนุน
เครือ่งจกัรกลขององค์การบรหิารสว่นจงัหวดัและสว่นราชการ
อืน่ ปรากฏในดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม (00200) แผนงาน
เคหะและชุมชน (00240) งานบรหิารงานท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะ
และชุมชน (00241) (ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได)้ 
 
2. คา่เชื้อเพลงิและหล่อลืน่          จ านวน  100,000.-บาท    
        เพือ่จา่ยเป็นคา่ชื้อน ้ามนัดเีซล , น ้ามนัเบนซนิ  ปรากฏใน
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม (00200) แผนงานเคหะและ
ชุมชน (00240) งานบรหิารงานท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะและ
ชุมชน (00241) (ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได)้    

      

 
   

วสัดวุทิยาศาสตร์หรือการแพทย์ จ านวน 50,000 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือปนูขาว สารสม้ คลอรีน น ้ายาวเิคราะห์
สารเคมหีลงเหลือในน ้า และคา่วสัดุอืน่ ๆ  ปรากฏในดา้นบรกิาร
ชุมชนและสงัคม (00200) แผนงานเคหะและ
ชุมชน (00240) งานบรหิารงานท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะและ
ชุมชน (00241) (ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได)้ 

      

 
   

วสัดคุอมพวิเตอร์ จ านวน 15,000 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือคอมพวิเตอร์ เชน่แผน่ดสิก์   โปรแกรม
อืน่ ๆ  ทีเ่กีย่วขอ้งกบัคอมพวิเตอร์ ฯลฯ  ปรากฏในดา้นบรกิาร
ชุมชนและสงัคม (00200) แผนงานเคหะและ
ชุมชน (00240) งานบรหิารงานท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะและ
ชุมชน (00241) (ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได)้ 

      

 
   

คา่สาธารณูปโภค รวม 180,000 บาท 

 
   

คา่ไฟฟ้า จ านวน 180,000 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ไฟฟ้าส าหรบัระบบผลติประปาหมูบ่า้น  ปรากฏ
ในดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม (00200) แผนงานเคหะและ
ชุมชน (00240) งานบรหิารงานท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะและ
ชุมชน (00241) (ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได)้ 

      

 
  

งบลงทุน รวม 18,400 บาท 

 
   

คา่ครุภณัฑ์ รวม 18,400 บาท 

 
   

ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์       

 
    

1. คา่จดัซ้ือเครือ่งคอมพวิเตอร์ จ านวน 17,000 บาท 

 

      

        เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือเครือ่งคอมพวิเตอร์ ส าหรบังาน
ส านกังาน * (จอแสดงภาพขนาดไมน้่อย
กวา่ 19 นิ้ว) จ านวน 1 เครือ่งๆละ  17,000 บาท  คณุลกัษณะ
พื้นฐาน ดงัน้ี 
           - มหีน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้่อยกวา่ 4 แกน
หลกั (4 core) มคีวามเร็วสญัญาณนาฬกิาพ้ืนฐาน ไมน้่อย
กวา่ 3.1 GHz หรือดกีวา่ จ านวน 1 หน่วย   
           - มหีน่วยความจ าหลกั (RAM) ชนิด DDR4 หรือ
ดกีวา่ มขีนาดไมน้่อยกวา่ 4 GB   
         - มหีน่วยจดัเก็บขอ้มูล ชนิด SATA หรือดกีวา่ ขนาด
ความจุไมน้่อยกวา่ 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาด
ความจุไมน้่อยกวา่ 120 GB จ านวน 1 หน่วย  
           - ม ีDVD-RW หรือดกีวา่ จ านวน 1 หน่วย  
           - มชีอ่งเชือ่มตอ่ระบบ
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เครือขา่ย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-
T หรือดกีวา่ จ านวน ไมน้่อยกวา่ 1 ชอ่ง  
           - มชีอ่งเชือ่มตอ่ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือ
ดกีวา่ ไมน้่อยกวา่ 3 ชอ่ง 
           - มแีป้นพมิพ์และเมาส์  
           - มจีอแสดงภาพขนาดไมน้่อย
กวา่ 19 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย    
          คณุลกัษณะและราคาของครุภณัฑ์ ปรากฏในบญัชี
มาตรฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ ฉบบัเดอืน
มนีาคม 2562 ประกาศ ณ วนัที ่15 มนีาคม 2562  ปรากฏใน
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม (00200) แผนงานเคหะและ
ชุมชน (00240) งานบรหิารงานท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะและ
ชุมชน (00241) (ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป)  
 

    

2. คา่จดัซ้ืออปุกรณ์อา่นบตัรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card 
Reader) 

จ านวน 1,400 บาท 

 

      

        เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ืออปุกรณ์อา่นบตัรแบบ
อเนกประสงค์ (Smart Card Reader) จ านวน 2 เครือ่ง ๆ ละ 
700 บาท คณุลกัษณะพื้นฐาน ดงัน้ี 
- สามารถอา่นและเขยีนขอ้มลูในบตัรแบบ
อเนกประสงค์ (Smart Card) ตาม
มาตรฐาน ISO/IEC 7816 ได ้
- มคีวามเร็วสญัญาณนาฬกิาไมน้่อยกวา่ 4.8 MHz  
- สามารถใชง้านผา่นชอ่งเชือ่มตอ่ (Interface) แบบ USB ได ้ 
- สามารถใชก้บับตัรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ทีใ่ช้
แรงดนัไฟฟ้าขนาด 5 Volts, 3 Volts และ  1.8 Volts ไดเ้ป็น
อยา่งน้อย   
       คณุลกัษณะและราคาของครุภณัฑ์ ปรากฏในบญัชี
มาตรฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ ฉบบัเดอืน
มนีาคม 2562 ประกาศ ณ วนัที ่15 มนีาคม 2562  ปรากฏใน
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม (00200) แผนงานเคหะและ
ชุมชน (00240) งานบรหิารงานท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะและ
ชุมชน (00241) (ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป)  

      

 
 

งานไฟฟ้าถนน รวม 4,689,100 บาท 

 
  

งบลงทุน รวม 4,519,100 บาท 

 
   

คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง รวม 4,519,100 บาท 

 
   

คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปโภค       

 
    

1. โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก หมูท่ี ่1บา้นเหลา่ออ้ย จ านวน 40,500 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก หมูท่ี ่1 ต าบล
บา้นเหลา่ อ าเภอแมใ่จ จงัหวดัพะเยา ขนาดผวิจราจร
กวา้ง 2.50 เมตร ยาว 28.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นทีไ่มน้่อยกวา่ 70 ตารางเมตร โดยมจุีดเริม่ตน้จากถนน
คอนกรีตเดมิของเทศบาล ถงึ บรเิวณบา้นนายพงษ์สวสัดิ ์ แสน
สองเมอืง รายละเอยีดตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลบา้น
เหลา่ ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) 
(ประจ าปี 2563) ยุทธศาสตร์ที ่1 พฒันาระบบ
เศรษฐกจิ ขอ้ 4 หน้า 50 ปรากฏในดา้นบรกิารชุมชนและ
สงัคม (00200)  แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้า
ถนน (00242) (ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป) 
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2. โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก หมูท่ี ่1บา้นเหลา่ออ้ย จ านวน 59,600 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก หมูท่ี ่1 ต าบล
บา้นเหลา่ อ าเภอแมใ่จ จงัหวดัพะเยา ขนาดผวิจราจร
กวา้ง 4.00 เมตร ยาว 26.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นทีไ่มน้่อยกวา่ 104 ตารางเมตร โดยมจุีดเริม่ตน้จาก
ถนนลาดยางสาย พย 1014 ถงึ บรเิวณบา้นนางซอ้น       
 จนิะวรรณ์ รายละเอยีดตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลบา้น
เหลา่ ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) 
(ประจ าปี 2563) ยุทธศาสตร์ที ่1 พฒันาระบบ
เศรษฐกจิ ขอ้ 3 หน้า 50 ปรากฏในดา้นบรกิารชุมชนและ
สงัคม (00200)  แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้า
ถนน (00242) (ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป) 

      

 
    

3. โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก หมูท่ี ่3 บา้นเหลา่เกา่ จ านวน 218,300 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก หมูท่ี ่3 ต าบล
บา้นเหลา่ อ าเภอแมใ่จ จงัหวดัพะเยา ขนาดผวิจราจร
กวา้ง 3.00 เมตร ยาว 130.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นทีไ่มน้่อยกวา่ 390 ตารางเมตร โดยมจุีดเริม่ตน้จากบรเิวณ
ถนนคอนกรีตเดมิ ถงึ Sta 0+130 บรเิวณหน้าบา้นนาย
ประสงค์  วงค์ใส รายละเอยีดตามแบบแปลนของเทศบาลต าบล
บา้นเหลา่ พรอ้มตดิต ัง้ป้ายโครงการ จ านาน 1 ป้าย ตาม
แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) (ประจ าปี 2563)                                                       
ยุทธศาสตร์ที ่1 พฒันาระบบเศรษฐกจิ ขอ้ 18 หน้า 53 ปรากฏ
ในดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม (00200)  แผนงานเคหะและ
ชุมชน (00240) งานไฟฟ้าถนน (00242) (ต ัง้จา่ยจากเงนิ
อดุหนุนท ั่วไป) 

      

 
    

4. โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก หมูท่ี ่4 บา้นเหลา่ธาต ุ จ านวน 230,900 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก หมูท่ี ่4 ต าบล
บา้นเหลา่ อ าเภอแมใ่จ จงัหวดัพะเยา ขนาดผวิจราจร
กวา้ง 4.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นทีไ่มน้่อยกวา่ 400 ตารางเมตร โดยมจุีดเริม่ตน้จากบรเิวณ
หน้าบานนางน้อย  เกตเุรือน ถงึ บรเิวณหน้าบา้นนางปนดัดา    
 อปุะละ รายละเอยีดตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลบา้น
เหลา่ พรอ้มตดิต ัง้ป้ายโครงการ จ านาน 1 ป้าย ตามแผนพฒันา
ทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) (ประจ าปี 2563) ยุทธศาสตร์
ที ่1 พฒันาระบบเศรษฐกจิ ขอ้ 25 หน้า 56 ปรากฏในดา้น
บรกิารชุมชนและสงัคม (00200)  แผนงานเคหะและ
ชุมชน (00240) งานไฟฟ้าถนน (00242) (ต ัง้จา่ยจากเงนิ
อดุหนุนท ั่วไป) 

      

 
    

5. โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กหมูท่ี ่8บา้นสนัก าแพง จ านวน 103,900 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก หมูท่ี ่8 ต าบล
บา้นเหลา่ อ าเภอแมใ่จ จงัหวดัพะเยา ขนาดผวิจราจร
กวา้ง 3.00 เมตร ยาว 60.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นทีไ่มน้่อยกวา่ 180 ตารางเมตร โดยมจุีดเริม่ตน้จากบรเิวณ
ถนนคอนกรีตของเทศบาลขา้งวดัสนัก าแพง ถงึ Sta 0 + 060                                                           
รายละเอยีดตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลบา้นเหลา่ พรอ้ม
ตดิต ัง้ป้ายโครงการ จ านาน 1 ป้าย ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่                            
(พ.ศ.2561 – 2565) (ประจ าปี 2563) ยุทธศาสตร์ ที ่1                                                                                                           
พฒันาระบบเศรษฐกจิ ขอ้ 38 หน้า 59 ปรากฏในดา้นบรกิาร
ชุมชนและสงัคม (00200)  แผนงานเคหะและชุมชน (00240)                                             
งานไฟฟ้าถนน (00242) (ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป) 
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6. โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก หมูท่ี ่10 บา้นรอ้งศรี
ดอนมลู 

จ านวน 85,000 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก หมูท่ี ่10 ต าบล
บา้นเหลา่ อ าเภอแมใ่จ จงัหวดัพะเยา ขนาดผวิจราจร
กวา้ง 3.00 เมตร ยาว 44.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นทีไ่มน้่อยกวา่ 132 ตารางเมตร โดยมจุีดเริม่ตน้จากบรเิวณ
ถนนคอนกรีตเดมิบา้นนายเหมย  สาอดุ ถงึ บา้นนายอนนัต ์ ใจ
จุมปู รายละเอยีดตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลบา้น
เหลา่ ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) ฉบบัแกไ้ข 
คร ัง้ที ่1 พ.ศ. 2562 (ประจ าปี 2563) ยุทธศาสตร์ที ่1 พฒันา
ระบบเศรษฐกจิ ขอ้ 1 หน้า 11 ปรากฏในดา้นบรกิารชุมชนและ
สงัคม (00200)  แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้า
ถนน (00242) (ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป) 

      

 
    

7.โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก หมูท่ี1่2 บา้นเหลา่พฒันา จ านวน 39,900 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก หมูท่ี ่12 ต าบล
บา้นเหลา่ อ าเภอแมใ่จ จงัหวดัพะเยา ขนาดผวิจราจร
กวา้ง 3.00 เมตร ยาว 23.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นทีไ่มน้่อยกวา่ 69 ตารางเมตร โดยมจุีดเริม่ตน้จากบรเิวณ
หน้าบา้นนายจ านงค์  ไชยป๋าน ถงึ บรเิวณหน้าบา้นนาย
อว้น  วงค์แพทย์ รายละเอยีดตามแบบแปลนของเทศบาลต าบล
บา้นเหลา่ ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561 –
 2565) (ประจ าปี 2563) ยุทธศาสตร์ที ่1 พฒันาระบบ
เศรษฐกจิ ขอ้ 50 หน้า 62 ปรากฏในดา้นบรกิารชุมชนและ
สงัคม (00200)  แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้า
ถนน (00242) (ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป) 

      

 
    

8. โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก หมูท่ี ่13 บา้นเดน่โพธิท์อง จ านวน 168,700 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก หมูท่ี ่13 ต าบล
บา้นเหลา่ อ าเภอแมใ่จ จงัหวดัพะเยา ขนาดผวิจราจร
กวา้ง 3.00 เมตร ยาว 97.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นทีไ่มน้่อยกวา่ 291 ตารางเมตร โดยมจุีดเริม่ตน้จากบรเิวณ
หน้าบา้นนายเมธา  ใจป้อ ถงึ ถนนคอนกรีตเดมิสายศาลปู่
เจา้ รายละเอยีดตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลบา้น
เหลา่ พรอ้มตดิต ัง้ป้ายโครงการ จ านาน 1 ป้าย ตามแผนพฒันา
ทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) (ประจ าปี 2563) ยุทธศาสตร์
ที ่1 พฒันาระบบเศรษฐกจิ ขอ้ 58 หน้า 65 ปรากฏในดา้น
บรกิารชุมชนและสงัคม (00200)  แผนงานเคหะและ
ชุมชน (00240) งานไฟฟ้าถนน (00242) (ต ัง้จา่ยจากเงนิ
อดุหนุนท ั่วไป) 

      

 

    

9. โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก หมูท่ี ่14 บา้นเหลา่
ศรีดอนตนั 

จ านวน 281,200 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก หมูท่ี ่14 ต าบล
บา้นเหลา่ อ าเภอแมใ่จ จงัหวดัพะเยา ขนาดผวิจราจร
กวา้ง 5.50 เมตร ยาว 80.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นทีไ่มน้่อยกวา่ 440 ตารางเมตร โดยมจุีดเริม่ตน้จาก
ถนนลาดยางสาย พย 1014 ถงึ Sta 0+080 (เชือ่มถนนคลอง
ชลประทาน) รายละเอยีดตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลบา้น
เหลา่ พรอ้มตดิต ัง้ป้ายโครงการ จ านาน 1 ป้าย ตามแผนพฒันา
ทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) (ประจ าปี 2563) ยุทธศาสตร์
ที ่1 พฒันาระบบเศรษฐกจิ ขอ้ 66 หน้า 67 ปรากฏในดา้น
บรกิารชุมชนและสงัคม (00200)  แผนงานเคหะและ
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ชุมชน (00240) งานไฟฟ้าถนน (00242) (ต ัง้จา่ยจากเงนิ
อดุหนุนท ั่วไป) 

    
10. โครงการปรบัปรุงถนนสายการเกษตร หมูท่ี ่8 บา้นสนัก าแพง จ านวน 71,800 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ปรบัปรุงถนนสายการเกษตร หมูท่ี ่8 ต าบลบา้น
เหลา่ อ าเภอแมใ่จ จงัหวดัพะเยา ขนาดผวิจราจรกวา้ง
เฉลีย่ 3.00 เมตร ยาว 300.00 เมตร ลงหนิคลุกหนา
เฉลีย่ 0.10 เมตร หรือมปีรมิาณหนิคลุกไมน้่อย
กวา่ 90  ลูกบาศก์เมตร พรอ้มเกลีย่แตง่เรียบ โดยมจุีดเริม่ตน้
จากถนนลาดยางสาย พย 1014 ถงึ บรเิวณหน้าบา้นนาย
สมชาย  ธยิะ รายละเอยีดตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลบา้น
เหลา่ ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) ฉบบัแกไ้ข 
คร ัง้ที ่1 พ.ศ. 2562 (ประจ าปี 2563) ยุทธศาสตร์ที ่1 พฒันา
ระบบเศรษฐกจิ ขอ้ 2 หน้า 12 ปรากฏในดา้นบรกิารชุมชนและ
สงัคม (00200)  แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้า
ถนน (00242) (ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป) 

      

 
    

11. โครงการปรบัปรุงถนนสายการเกษตร หมูท่ี ่9 บา้นดงอนิตาไต ้ จ านวน 239,500 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ปรบัปรุงถนนสายการเกษตร หมูท่ี ่9 ต าบลบา้น
เหลา่ อ าเภอแมใ่จ จงัหวดัพะเยา ขนาดผวิจราจรกวา้ง
เฉลีย่ 3.00 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร ลงหนิคลุกหนา
เฉลีย่ 0.10 เมตร หรือมปีรมิาณหนิคลุกไมน้่อย
กวา่ 300 ลูกบาศก์เมตร พรอ้มเกลีย่แตง่เรียบ โดยมจุีดเริม่ตน้
จากบรเิวณขา้งทีน่านายอนิตา  อตุตะมะ ถงึ Sta 1+000
รายละเอยีดตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลบา้นเหลา่ พรอ้ม
ตดิต ัง้ป้ายโครงการ จ านาน 1 ป้าย ตามแผนพฒันา
ทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) (ประจ าปี 2563) ยุทธศาสตร์
ที ่1 พฒันาระบบเศรษฐกจิ ขอ้ 159 หน้า 94 ปรากฏในดา้น
บรกิารชุมชนและสงัคม (00200)  แผนงานเคหะและ
ชุมชน (00240) งานไฟฟ้าถนน (00242) (ต ัง้จา่ยจากเงนิ
อดุหนุนท ั่วไป) 

      

 
    

12. โครงการปรบัปรุงถนนสายการเกษตร หมูท่ี ่13 บา้นเดน่โพธิท์อง จ านวน 96,000 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ปรบัปรุงถนนสายการเกษตร หมูท่ี ่13 ต าบลบา้น
เหลา่ อ าเภอแมใ่จ จงัหวดัพะเยา ขนาดผวิจราจรกวา้ง
เฉลีย่ 2.50 เมตร ยาว 660.00 เมตร ลงหนิคลุกหนา
เฉลีย่ 0.07 เมตร หรือมปีรมิาณหนิคลุกไมน้่อย
กวา่ 116  ลูกบาศก์เมตร พรอ้มเกลีย่แตง่เรียบ โดยมจุีดเริม่ตน้
จากสะพานขา้มล าน ้าปืม หน้าบา้นนายบญุสง่  พรหม
จนัทร์ ถงึ ทอ่ลอดเหลีย่ม หมู ่13 เชือ่มต าบลรวมใจ
พฒันา รายละเอยีดตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลบา้น
เหลา่ ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) ฉบบัแกไ้ข 
คร ัง้ที ่1 พ.ศ. 2562 (ประจ าปี 2563) ยุทธศาสตร์ที ่1 พฒันา
ระบบเศรษฐกจิ ขอ้ 3 หน้า 12 ปรากฏในดา้นบรกิารชุมชนและ
สงัคม (00200)  แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้า
ถนน (00242) (ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป) 

      

 
    

13. โครงการปรบัปรุงถนนสายการเกษตร หมูท่ี ่8 บา้นสนัก าแพง จ านวน 29,600 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ปรบัปรุงถนนสายการเกษตร หมูท่ี ่8 ต าบลบา้น
เหลา่ อ าเภอแมใ่จ จงัหวดัพะเยา ขนาดผวิจราจรกวา้ง
เฉลีย่ 4.00 เมตร ยาว 120.00 เมตร ลงลูกรงัหนา
เฉลีย่ 0.30 เมตร หรือมปีรมิาณลูกรงัไมน้่อย
กวา่ 144  ลูกบาศก์เมตร พรอ้มเกลีย่แตง่เรียบ โดยมจุีดเริม่ตน้
จากถนนบรเิวณหน้าบา้นนายเพลนิ  มายะเลศิ ถงึ บรเิวณนานาย
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วเิชียร  ขุย่ค า รายละเอยีดตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลบา้น
เหลา่ ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) ฉบบัแกไ้ข 
คร ัง้ที ่1 พ.ศ. 2562 (ประจ าปี 2563) ยุทธศาสตร์ที ่1 พฒันา
ระบบเศรษฐกจิ ขอ้ 4 หน้า 13 ปรากฏในดา้นบรกิารชุมชนและ
สงัคม (00200)  แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้า
ถนน (00242) (ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป) 

    
14. โครงการวางทอ่ระบายน ้าพรอ้มบอ่พกั หมูท่ี ่1 บา้นเหลา่ออ้ย จ านวน 194,000 บาท 

 

      

   เพือ่จา่ยเป็นคา่วางทอ่พรอ้มบอ่พกั หมูท่ี ่1 ต าบลบา้น
เหลา่ อ าเภอแมใ่จ จงัหวดัพะเยา วางทอ่ระบายน ้า คสล.ขนาด
เสน้ผา่นศนูย์กลาง  0.40 เมตร พรอ้มบอ่พกัคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก ขนาด 0.85 x 0.85 เมตร หนา 0.10 เมตร ลกึ
เฉลีย่ 0.80 เมตร จ านวน 11 บอ่ ยาวรวมบอ่
พกั 109.00 เมตร โดยมจุีดเริม่ตน้จากบรเิวณนาย
เชีย่วชาญ  วงค์ชมภู ถงึ บรเิวณหน้าบา้นนายบญุมา  ทอ่น
ค า รายละเอยีดตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลบา้น
เหลา่ พรอ้มตดิต ัง้ป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย ตามแผนพฒันา
ทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) (ประจ าปี 2563) ยุทธศาสตร์
ที ่1 พฒันาระบบเศรษฐกจิ ขอ้ 187 หน้า 103 ปรากฏในดา้น
บรกิารชุมชนและสงัคม (00200)  แผนงานเคหะและ
ชุมชน (00240) งานไฟฟ้าถนน (00242) (ต ัง้จา่ยจากเงนิ
อดุหนุนท ั่วไป) 

      

 
    

15. โครงการกอ่สรา้งรางระบายน ้า หมูท่ี ่2 บา้นหนองบวั จ านวน 174,300 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งรางระบายน ้า (ราง U ไมม่ฝีาปิด) ภายใน
หมูบ่า้น หมูท่ี ่2 ต าบลบา้นเหลา่ อ าเภอแมใ่จ  จงัหวดั
พะเยา ขนาดปากกวา้งเฉลีย่ 0.50 เมตร ลกึ
เฉลีย่ 0.70 เมตร หนา 0.12 เมตร ยาวรวม 54.00 เมตร โดยมี
จุดเริม่ตน้จากบรเิวณบา้นนางแกว้ดี  ใจยะสขุ ถงึ บรเิวณบา้น
นายศรีมลู  ใจยะสขุ รายละเอยีดตามแบบแปลนของเทศบาล
ต าบลบา้นเหลา่ พรอ้มตดิต ัง้ป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย ตาม
แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) 
(ประจ าปี 2563) ยุทธศาสตร์ที ่1 พฒันาระบบ
เศรษฐกจิ ขอ้ 282 หน้า 135 ปรากฏในดา้นบรกิารชุมชนและ
สงัคม (00200)  แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้า
ถนน (00242) (ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป) 

      

 
    

16. โครงการกอ่สรา้งรางระบายน ้า หมูท่ี ่5 บา้นไรอ่อ้ย จ านวน 290,900 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งรางระบายน ้า (ราง U มฝีาปิด) ภายใน
หมูบ่า้น หมูท่ี ่5 ต าบลบา้นเหลา่ อ าเภอแมใ่จ จงัหวดั
พะเยา ขนาดปากกวา้ง 0.30 เมตร ลกึ
เฉลีย่ 0.40 เมตร หนา 0.10 เมตร ความยาว
รวม 127.00 เมตร โดยมจุีดเริม่ตน้จากบรเิวณหน้าบา้นนาย
พุทธ  บญุหลง ถงึ บรเิวณหน้าบา้นนายแกว้  ใจยะ
สขุ รายละเอยีดตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลบา้น
เหลา่ พรอ้มตดิต ัง้ป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย ตามแผนพฒันา
ทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) (ประจ าปี 2563) ยุทธศาสตร์
ที ่1 พฒันาระบบเศรษฐกจิ ขอ้ 298 หน้า 141 ปรากฏในดา้น
บรกิารชุมชนและสงัคม (00200)  แผนงานเคหะและ
ชุมชน (00240) งานไฟฟ้าถนน (00242) (ต ัง้จา่ยจากเงนิ
อดุหนุนท ั่วไป) 
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17. โครงการกอ่สรา้งรางระบายน ้า หมูท่ี ่6 บา้นดงอนิตา จ านวน 229,300 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งรางระบายน ้า (ราง U ไมม่ฝีาปิด) ภายใน
หมูบ่า้น หมูท่ี ่6 ต าบลบา้นเหลา่ อ าเภอแมใ่จ จงัหวดั
พะเยา ขนาดปากกวา้ง 0.20 เมตร ลกึ
เฉลีย่ 0.35 เมตร หนา 0.08 เมตร ความยาว
รวม 150.00 เมตร โดยมจุีดเริม่ตน้จากบรเิวณหน้าบา้นนายบญุ
มา  อตุตะมะ ถงึ บรเิวณหน้าบา้นนายชุม  อตุตะมะ รายละเอยีด
ตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลบา้นเหลา่ พรอ้มตดิต ัง้ป้าย
โครงการ จ านวน 1 ป้าย ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561 –
 2565) ฉบบัแกไ้ข คร ัง้ที ่1 พ.ศ. 2562 
(ประจ าปี 2563) ยุทธศาสตร์ที ่1 พฒันาระบบ
เศรษฐกจิ ขอ้ 5 หน้า 13 ปรากฏในดา้นบรกิารชุมชนและ
สงัคม (00200)  แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้า
ถนน (00242) (ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป) 

      

 
    

18. โครงการกอ่สรา้งรางระบายน ้า หมูท่ี ่10 บา้นรอ้งศรีดอนมูล จ านวน 195,200 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งรางระบายน ้า (ราง U มฝีาปิด) ภายใน
หมูบ่า้น หมูท่ี ่10 ต าบลบา้นเหลา่ อ าเภอแมใ่จ จงัหวดั
พะเยา ขนาดปากกวา้ง 0.30 เมตร ลกึ
เฉลีย่ 0.40 เมตร หนา 0.10 เมตร ความยาว
รวม 85.00 เมตร โดยมจุีดเริม่ตน้จากบรเิวณหน้าบา้นนาย
ขจร  เดชถี ถงึ บรเิวณหน้าบา้นนายถนอม  ลือชยั รายละเอยีด
ตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลบา้นเหลา่ พรอ้มตดิต ัง้ป้าย
โครงการ จ านวน 1 ป้าย ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561 –
 2565) (ประจ าปี 2563) ยุทธศาสตร์ที ่1 พฒันาระบบ
เศรษฐกจิ ขอ้ 328 หน้า 151 ปรากฏในดา้นบรกิารชุมชนและ
สงัคม (00200)  แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้า
ถนน (00242) (ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป) 

      

 
    

19. โครงการกอ่สรา้งรางระบายน ้า หมูท่ี ่11 บา้นดงอนิตาเหนือ จ านวน 261,900 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งรางระบายน ้า (ราง U ไมม่ฝีาปิด) ภายใน
หมูบ่า้น หมูท่ี ่11 ต าบลบา้นเหลา่ อ าเภอแมใ่จ จงัหวดั
พะเยา ขนาดปากกวา้ง 0.30 เมตร ลกึ
เฉลีย่ 0.40 เมตร หนา 0.10 เมตร ความยาวราง
149.00 เมตร พรอ้มวางทอ่ระบายน ้า คสล.ขนาดเสน้ผา่น
ศนูย์กลาง 0.30 เมตร จ านวน 2 จุด รวม 22 ทอ่น รวมความ
ยาวท ัง้หมด 171.00 เมตรโดยมจุีดเริม่ตน้จากบรเิวณหน้าบา้น
บา้นนายศรีวยั  นวลวงค์อนิ ถงึ Sta 0+171 รายละเอยีดตาม
แบบแปลนของเทศบาลต าบลบา้นเหลา่ พรอ้มตดิต ัง้ป้าย
โครงการ จ านวน 1 ป้าย ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561 –
 2565) (ประจ าปี 2563) ยุทธศาสตร์ที ่1 พฒันาระบบ
เศรษฐกจิ ขอ้ 341 หน้า 155 ปรากฏในดา้นบรกิารชุมชนและ
สงัคม (00200)  แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้า
ถนน (00242) (ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป) 

      

 
    

20. โครงการกอ่สรา้งรางระบายน ้า หมูท่ี ่12 บา้นเหลา่พฒันา จ านวน 126,800 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งรางระบายน ้า (ราง U มฝีาปิด) ภายใน
หมูบ่า้น หมูท่ี ่12 ต าบลบา้นเหลา่ อ าเภอแมใ่จ จงัหวดั
พะเยา ขนาดปากกวา้ง 0.30 เมตร ลกึ
เฉลีย่ 0.40 เมตร หนา 0.10 เมตร ความยาว
รวม 55.00 เมตร โดยมจุีดเริม่ตน้จากบรเิวณหน้าบา้นนาง
มนิตรา  ใจเย็น ถงึ บรเิวณหน้าบา้นนายมี  ถาเกีย๋ง รายละเอยีด
ตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลบา้นเหลา่ พรอ้มตดิต ัง้ป้าย

      

 



101 
 

โครงการ จ านวน 1 ป้าย ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561 –
 2565) (ประจ าปี 2563) ยุทธศาสตร์ที ่1 พฒันาระบบ
เศรษฐกจิ ขอ้ 342 หน้า 156 ปรากฏในดา้นบรกิารชุมชนและ
สงัคม (00200)  แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้า
ถนน (00242) (ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป) 

    
21. โครงการกอ่สรา้งคลองสง่น ้าดาดคอนกรีต หมูท่ี ่7 บา้นดงบญุนาค จ านวน 196,200 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งรางระบายน ้า (ราง V) เขา้สูพ่ื้นที่
การเกษตร หมูท่ี ่7 ต าบลบา้นเหลา่ อ าเภอแมใ่จ จงัหวดั
พะเยา ขนาดปากกวา้งเฉลีย่ 2.00 เมตร ลกึ
เฉลีย่ 0.60 เมตร ทอ้งกวา้งเฉลีย่ 1.00 เมตร ยาว 216.00                                                                  
เมตร โดยมจุีดเริม่ตน้จากบรเิวณนานายศรีทน    
จนิาเฟย ถงึ ถนนลาดยางสาย พย 1014 รายละเอยีดตามแบบ
แปลนของเทศบาลต าบลบา้นเหลา่  พรอ้มตดิต ัง้ป้าย
โครงการ จ านวน 1 ป้ายตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561 –
 2565) ฉบบัแกไ้ข คร ัง้ที ่1 พ.ศ. 2562 
(ประจ าปี 2563) ยุทธศาสตร์ที ่1 พฒันาระบบ
เศรษฐกจิ ขอ้ 6 หน้า 14 ปรากฏในดา้นบรกิารชุมชนและ
สงัคม (00200)  แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้า
ถนน (00242) (ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป) 

      

 

    

22. โครงการกอ่สรา้งร ัว้และปรบัปรุงป้ายส านกังานเทศบาลต าบล
บา้นเหลา่ 

จ านวน 482,700 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งร ัว้และปรบัปรุงป้ายส านกังานเทศบาล
ต าบลบา้นเหลา่ อ าเภอแมใ่จ จงัหวดัพะเยา กอ่สรา้งขนาดร ัว้
ความสูง 2.80 เมตร ยาว 208.00 เมตร พรอ้มประตูร ัว้ขนาด
กวา้ง 3.00 เมตร สงู 1.49 เมตรและปรบัปรุงป้ายส านกังาน
เทศบาลต าบลบา้นเหลา่ ขนาดกวา้ง 2.50 เมตร สงู 2.00 เมตร                                                                                                                            
รายละเอยีดตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลบา้นเหลา่ พรอ้ม
ตดิต ัง้ป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย ตามแผนพฒันา
ทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) (ประจ าปี 2563) ยุทธศาสตร์
ที ่1 พฒันาระบบเศรษฐกจิ ขอ้ 469 หน้า 197 ปรากฏในดา้น
บรกิารชุมชนและสงัคม (00200)  แผนงานเคหะและ
ชุมชน (00240) งานไฟฟ้าถนน (00242) (ต ัง้จา่ยจากเงนิ
อดุหนุนท ั่วไป) 

      

 

    

23. โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กส านกังานเทศบาล
ต าบลบา้นเหลา่ 

จ านวน 183,900 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก ส านกังาน
เทศบาลต าบลบา้นเหลา่ อ าเภอแมใ่จ จงัหวดัพะเยา ขนาดผวิ
จราจร กวา้ง 5.00 เมตร ยาว 67.00 เมตร หนา 0.15 เมตร                                                                                                                                                                                                   
หรือมพีื้นทีไ่มน้่อยกวา่ 335 ตารางเมตร โดยมจุีดเริม่ตน้จาก
บรเิวณถนนคอนกรีตเดมิของเทศบาล ถงึ ถนนลาดยาง
สาย 1014 รายละเอยีดตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลบา้น
เหลา่ พรอ้มตดิต ัง้ป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย ตามแผนพฒันา
ทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) (ประจ าปี 2563) ยุทธศาสตร์
ที ่1 พฒันาระบบเศรษฐกจิ ขอ้ 460 หน้า 194 ปรากฏในดา้น
บรกิารชุมชนและสงัคม (00200)  แผนงานเคหะและ
ชุมชน (00240) งานไฟฟ้าถนน (00242) (ต ัง้จา่ยจากเงนิ
อดุหนุนท ั่วไป) 
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24. โครงการกอ่สรา้งบอร์ดประชาสมัพนัธ์ส านกังานเทศบาลต าบล
บา้นเหลา่ 

จ านวน 55,000 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งบอร์ดประชาสมัพนัธ์ส านกังานเทศบาล
ต าบลบา้นเหลา่ อ าเภอแมใ่จ จงัหวดัพะเยา กอ่สรา้งบอร์ด
ประชาสมัพนัธ์ขนาด
กวา้ง 4.80 เมตร สงู 2.40 เมตร รายละเอยีดตามแบบแปลน
ของเทศบาลต าบลบา้นเหลา่ ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.
2561 – 2565) (ประจ าปี 2563) ยุทธศาสตร์ที ่1 พฒันาระบบ
เศรษฐกจิ ขอ้ 466 หน้า 196 ปรากฏในดา้นบรกิารชุมชนและ
สงัคม (00200)  แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้า
ถนน (00242) (ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป) 

      

 
    

25. โครงการซอ่มแซมอาคารส านกังานเทศบาลต าบลบา้นเหลา่ จ านวน 464,000 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ซอ่มแซมอาคารส านกังานเทศบาลต าบลบา้น
เหลา่ อ าเภอแมใ่จ จงัหวดัพะเยา โดยทาสอีาคาร
ส านกังาน จ านวน 2 หลงั เปลีย่นกระเบือ้งมงุหลงัคา เปลีย่นฝ้า
เพดาน และทาสหีอ้งประชุม จ านวน 1 หลงั รายละเอยีดตาม
แบบแปลนของเทศบาลต าบลบา้นเหลา่ ตามแผนพฒันา
ทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) (ประจ าปี 2563) ยุทธศาสตร์
ที ่1 พฒันาระบบเศรษฐกจิ ขอ้ 450 หน้า 191 ปรากฏในดา้น
บรกิารชุมชนและสงัคม (00200)  แผนงานเคหะและ
ชุมชน (00240) งานไฟฟ้าถนน (00242) (ต ัง้จา่ยจากเงนิ
อดุหนุนท ั่วไป) 

      

 
  

งบเงนิอุดหนุน รวม 170,000 บาท 

 
   

เงนิอดุหนุน รวม 170,000 บาท 

 
   

เงนิอดุหนุนสว่นราชการ       

 
    

1. อดุหนุนส านกังานการประปาสว่นภมูภิาคสาขาพาน (คา่ขยาย
เขตประปาสว่นภูมภิาค หมู ่12 บา้นเหลา่พฒันา) 

จ านวน 170,000 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ขยายเขตประปาสว่นภมูภิาค หมู ่12 บา้นเหลา่
พฒันา ต าบลบา้นเหลา่ อ าเภอแมใ่จ จงัหวดัพะเยา โดยวางทอ่
เมน HPD ขนาดเสน้ผา่นศูนย์กลาง 2 นิ้ว ยาว 400 เมตร โดยมี
จุดเริม่ตน้จากบรเิวณหน้าบา้น นายจ ารสั  จ ามะ
เทวี ถงึ sta 0 + 400 รายละเอยีดตามแบบแปลนของการ
ประปาสว่นภูมภิาค ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561 –
 2565) (ประจ าปี 2563) โครงการเกนิศกัยภาพขององค์กร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ ยุทธศาสตร์ที ่1 พฒันาระบบ
เศรษฐกจิ ขอ้ 35 หน้า 264 ปรากฏในดา้นบรกิารชุมชนและ
สงัคม (00200)  แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้า
ถนน (00242) (ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป) 
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แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน 

 
 

งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน รวม 100,000 บาท 

 
  

งบด าเนินงาน รวม 100,000 บาท 

 
   

คา่ใชส้อย รวม 100,000 บาท 

 
   

รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวด
อืน่ๆ 

      

 
    

1) คา่ใชจ้า่ยในการจดัโครงการโรงเรียนครอบครวัพื้นทีเ่รียนรูเ้พือ่
ครอบครวัทุกชว่งวยั 

จ านวน 60,000 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนวทิยากร คา่สถานที ่ คา่ป้าย
โครงการ และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีจ่ าเป็นส าหรบัการด าเนินโครงการ
โรงเรียนครอบครวัพื้นทีเ่รียนรูเ้พือ่ครอบครวัทุกชว่งวยั ให้
สมาชกิในครอบครวัมีความรู ้และทกัษะในการด าเนินชีวติที่
เหมาะสมในแตล่ะช่วงวยัต ัง้แตก่อ่นแตง่งาน  จนถงึวยั
ผูส้งูอายุ ประกอบไปดว้ย  ครอบครวัทีเ่ตรียมความพรอ้มจะมี
ครอบครวั  ครอบครวัมีสมาชกิต ัง้ครรภ์หรือคลอดบตุร
ใหม ่ ครอบครวัท ั่วไป  ครอบครวัทีม่ีผูส้งูอายุ ปรากฏในดา้น
บรกิารชุมชนและสงัคม(00200) แผนงานสรา้งความเขม้แข็ง
ของชุมชน(00250) งานบรหิารท ั่วไป เกีย่วกบัการสรา้งความ
เขม้แข็งของชุมชน(00251) ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่
ปี (2561 – 2565) ประจ าปี 2563 ยุทธศาสตร์
ที ่2 ขอ้ 6 หน้าที ่220 (ต ัง้จ่ายจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป)          

      

 
    

2) คา่ใชจ้า่ยในการจดัโครงการสบืสานคลงัภมูปิญัญาท้องถิน่ จ านวน 40,000 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในโครงการสบืสานคลงัภมูปิญัญา
ทอ้งถิน่  เชน่  คา่สมนาคณุวทิยากร คา่อาหาร อาหารวา่ง คา่วสัดุ
การฝึกอบรม  คา่ป้ายโครงการ  และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ฯลฯ ในการ
สง่เสรมิการน าประสบการณ์ความรูข้องภมูปิญัญาทอ้งถิน่
ใน 22 สาขา มาสูก่ารถา่ยทอดและการเรียนรู ้ ปรากฏในดา้น
บรหิารงานท ั่วไป (00100) แผนงานสรา้งเขม้แข็งของชุมชน
(00250)  งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัการสรา้งความเขม้แข็งของ
ชุมชน(00251) ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่ (2561 –
 2565) ประจ าปี 2563 ยุทธศาสตร์ที ่2 ขอ้ 1 หน้าที ่218 (ต ัง้
จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป) 

      

 
 

งานสง่เสรมิและสนบัสนุนความเขม้แข็งชุมชน รวม 5,000 บาท 

 
  

งบด าเนินงาน รวม 5,000 บาท 

 
   

คา่ใชส้อย รวม 5,000 บาท 

 
   

รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวด
อืน่ๆ 

      

 

    

1.)  คา่ใชจ้า่ยในการจดัโครงการประชุมเชงิปฏบิตักิารพฒันา
ประสทิธภิาพการจดัท าแผนชุมชน/หมูบ่า้นและการจดัท า / ทบทวน 
/ เพิม่เตมิ / เปลีย่นแปลงแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) 
ของเทศบาลต าบลบา้นเหลา่ 

จ านวน 5,000 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจดัโครงการประชุมเชงิปฏบิตักิาร
พฒันาประสทิธภิาพการจดัท าแผนชุมชน/หมูบ่า้นและการจดัท า/
ทบทวน/แกไ้ข/ เพิม่เตมิ/เปลีย่นแปลงแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.
2561 – 2565) ของเทศบาลต าบลบา้นเหลา่  เชน่ การจดั
ประชาคมการจดัท า/การเพิม่เตมิ/การเปลีย่นแปลง/การแกไ้ข
แผนพฒันาทอ้งถิน่ระดบัชุมชน/ระดบัต าบล การประชุมของ
คณะกรรมการตา่ง ๆ ท ัง้ 3 คณะทีเ่กีย่วกบัแผนพฒันาทอ้งถิน่
ของเทศบาลต าบลบา้นเหลา่ โดยจา่ยเป็นคา่อาหาร คา่อาหารวา่ง/
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เครือ่งดืม่  คา่ป้ายโครงการ  คา่วสัดุ /อปุกรณ์ตา่ง ๆในการจดัท า
แผนชุมชน/หมูบ่า้น และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ของแตล่ะหมูบ่า้นในเขต
พื้นทีต่ าบลบา้นเหลา่ 14 หมูบ่า้น ตลอดจนคา่ใชจ้า่ย
อืน่ ๆ เกีย่วกบัการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถิน่ทุกระดบัทีบ่รูณาการ
รว่มกบัหน่วยงานอืน่ฯลฯ ปรากฏในดา้นบรกิารชุมชนและ
สงัคม (00200)แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน
(00250) งานสง่เสรมิและสนบัสนุนความเขม้แข็ง
ชุมชน (00252)ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561 -
 2565) ประจ าปี 2563 ยุทธศาสตร์ที ่2 ขอ้ 5 หน้าที ่220 และ
ตามหนงัสอืที ่มท.0810.2/ว 0600 ลง
วนัที ่29 มกราคม 2559 เรือ่ง แนวทางและหลกัเกณฑ ์ การ
จดัท าแผนและประสานแผนพฒันาทอ้งถิน่ขององค์กรปกครอง
สว่นทอ้งถิน่ (ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป)  

แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ 

 
 

งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ รวม 95,000 บาท 

 
  

งบด าเนินงาน รวม 95,000 บาท 

 
   

คา่ใชส้อย รวม 95,000 บาท 

 
   

รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวด
อืน่ๆ 

      

 
    

1. โครงการจดังานสปัดาห์สง่เสรมิพระพุทธศาสนาเน่ืองในเทศกาล
วนัอาสาฬหบูชา ศาสนาด ารงม ั่น 

จ านวน 45,000 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่โครงการจดังานสปัดาห์สง่เสรมิพระพุทธศาสนา
เน่ืองในเทศกาลวนัอาสาฬหบชูาศาสนาด ารงม ั่น  ปี  2563 เชน่
อบรมใหค้วามรู ้คา่ตอบแทนวทิยากร คา่อาหาร  คา่
เครือ่งดืม่ วสัดอุุปกรณ์และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ฯลฯ ปรากฏในดา้น
บรกิารชุมชนและสงัคม  (00200) แผนงานดา้นศาสนา
วฒันธรรมและนนัทนาการ (00260) งานบรหิารงานท ั่วไป
เกีย่วกบัศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ (00261) ปรากฏใน
แผนพฒันาทอ้งถิน่(พ.ศ. 2561-2565)ประจ าปี 2563                                        
ยุทธศาสตร์ที ่2 ขอ้ 6 หน้า 209 (ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป) 

      

 
    

2. โครงการวฒันธรรมไทยสายใยชุมชนต าบลบา้นเหลา่ จ านวน 25,000 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่โครงการวฒันธรรมไทยสายใยชุมชนต าบลบา้น
เหลา่  เชน่อบรมใหค้วามรู ้คา่ตอบแทนวทิยากร คา่อาหาร  คา่
เครือ่งดืม่ วสัดอุุปกรณ์และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ฯลฯ ปรากฏในดา้น
บรกิารชุมชนและสงัคม  (00200)แผนงานดา้นศาสนา
วฒันธรรมและนนัทนาการ(00260) งานบรหิารงานท ั่วไป
เกีย่วกบัศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ(00261) ปรากฏใน
แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561-2565)ประจ าปี 2563
ยุทธศาสตร์ที ่2 ขอ้ 4 หน้า 208 (ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป) 

      

 
    

3. โครงการสง่เสรมิพระพุทธศาสนาวนัอาทติย์ จ านวน 25,000 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่โครงการสง่เสรมิพระพุทธศาสนาวนัอาทติย์
ส าหรบัเยาวชนในพ้ืนทีต่ าบลบา้นเหลา่   เชน่อบรมให้
ความรู ้คา่ตอบแทนวทิยากร คา่อาหาร  คา่เครือ่งดืม่ วสัดุ
อปุกรณ์และคา่ใช้จา่ยอืน่ๆ ฯลฯ ปรากฏในดา้นบรกิารชุมชนและ
สงัคม  (00200)  แผนงานดา้นศาสนาวฒันธรรมและ
นนัทนาการ(00260) งานบรหิารงานท ั่วไปเกีย่วกบัศาสนา
วฒันธรรมและนนัทนาการ(00261) ปรากฏในแผนพฒันา
ทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561-2565 ) ประจ าปี 2563  ยุทธศาสตร์ 
ที ่2 ขอ้ 5 หน้า 209 (ส านกัปลดั) (ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป) 
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งานกีฬาและนนัทนาการ รวม 150,000 บาท 

 
  

งบด าเนินงาน รวม 150,000 บาท 

 
   

คา่ใชส้อย รวม 150,000 บาท 

 
   

รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวด
อืน่ๆ 

      

 
    

1.  โครงการจดัการแขง่ขนักีฬาประชาชนต าบลบา้นเหลา่ และ
สง่เสรมิการเลน่กีฬา 

จ านวน 150,000 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยจดัการแขง่ขนักีฬา  สง่เสรมิและสนบัสนุน
การเลน่กีฬา  ประเภทอืน่ๆ  การจดัสง่นกักีฬาประเภท
เยาวชน หรือประชาชนเขา้ร่วมการแขง่ขนักีฬาใน ระดบั
ต าบล หรือ อ าเภอ หรือระดบัจงัหวดั  หรือการแขง่ขนักีฬาของ
บคุลากรของทอ้งถิน่ ปรากฏในดา้นบรกิารชุมชนและ
สงัคม  (00200) แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและ
นนัทนาการ (00260) งานกีฬาและนนัทนาการ
(00262) ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561-2565)
ประจ าปี 2563 ยุทธศาสตร์ที ่2 ขอ้ 8 หน้า 209 (ต ัง้จา่ยจากเงนิ
รายได)้ 

      

 
 

งานศาสนาวฒันธรรมทอ้งถิน่ รวม 240,000 บาท 

 
  

งบด าเนินงาน รวม 240,000 บาท 

 
   

คา่ใชส้อย รวม 240,000 บาท 

 
   

รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวด
อืน่ๆ 

      

 
    

1. โครงการอนุรกัษ์วฒันธรรมและประเพณีทอ้งถิน่ จ านวน 140,000 บาท 

 

      

  เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในงานประเพณีทางศาสนาหรืองานประเพณี
ประจ าปี  เชน่ 
1.1 โครงการสง่เสรมิประเพณีลอยกระทง จ านวน 50,000.-                           
บาท 
ปรากฏในดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม (00200)  แผนงานการ
ศาสนา  วฒันธรรมและนนัทนาการ  (00260)  งานศาสนาและ
วฒันธรรมทอ้งถิน่ (00263) ปรากฏในแผนพฒันา
ทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) ประจ าปี 2563 ยุทธศาสตร์
ที ่2 ขอ้ 1 หน้า 207 (ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได)้  
 
1.2 โครงการประเพณีสบืชะตาล าน ้าแมปื่ม                                        
                                                  จ านวน     50,000.- บาท 
ปรากฏในดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม (00200)  แผนงานการ
ศาสนา  วฒันธรรมและนนัทนาการ  (00260)  งานศาสนาและ
วฒันธรรมทอ้งถิน่ (00263) ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่
(พ.ศ. 2561-2565) ประจ าปี 2563 ยุทธศาสตร์
ที ่2 ขอ้ 1  หน้า 207 (ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได)้  
 
1.3 โครงการประเพณีสบืชะตาหนองเล็งทราย                    
                                                  จ านวน     30,000.- บาท 
ปรากฏในดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม (00200) แผนงานการ
ศาสนา  วฒันธรรมและนนัทนาการ  (00260) งานศาสนาและ
วฒันธรรมทอ้งถิน่ (00263) ปรากฏในแผนพฒันา
ทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) ประจ าปี 2563 ยุทธศาสตร์
ที ่2 ขอ้ 1 หน้า 207 (ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได)้  
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1.4  โครงการสง่เสรมิประเพณีแหเ่ทียนพรรษา                                             
                                                 จ านวน    10,000.-  บาท 
ปรากฏในดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม (00200)  แผนงานการ
ศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ  (00260)  งานศาสนาและ
วฒันธรรมทอ้งถิน่ (00263) ปรากฏในแผนพฒันา
ทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) ประจ าปี 2563 ยุทธศาสตร์
ที ่2 ขอ้ 1 หน้า 207 (ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได)้  

    

2. โครงการฝึกอบรมสง่เสรมิคณุธรรมจรยิธรรมเพือ่พฒันา
คณุภาพชีวติและสขุภาพทีด่ีของผูส้งูวยั 

จ านวน 100,000 บาท 

 

      

  เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในโครงการฝึกอบรมสง่เสรมิคณุธรรม
จรยิธรรมเพือ่พฒันาคณุภาพชีวติและสขุภาพทีด่ขีองผูส้งูวยั เชน่
อบรมใหค้วามรู ้คา่ตอบแทนวทิยากร คา่อาหาร  คา่
เครือ่งดืม่ วสัดอุุปกรณ์และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ฯลฯ ปรากฏในดา้น
บรกิารชุมชนและสงัคม (00200) แผนงานการ
ศาสนา  วฒันธรรมและนนัทนาการ (00260) งานศาสนาและ
วฒันธรรมทอ้งถิน่ (00263) ปรากฏในแผนพฒันา
ทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) ประจ าปี 2563 ยุทธศาสตร์
ที ่2 ขอ้ 7 หน้า 209 (ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได)้     

      

 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 

งานกอ่สรา้งโครงสรา้งพื้นฐาน รวม 80,000 บาท 

 
  

งบลงทุน รวม 80,000 บาท 

 
   

คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง รวม 80,000 บาท 

 
   

คา่ออกแบบ คา่ควบคุมงานทีจ่า่ยใหแ้กเ่อกชน นิตบิคุคลหรือ
บคุคลภายนอกเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่สิง่กอ่สรา้ง 

      

 
    

1. คา่จา้งออกแบบ/คา่จา้งควบคมุงาน จ านวน 80,000 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งออกแบบ จา้งควบคมุงาน ทีจ่า่ยใหเ้อกชนและ
นิตบิคุคลในงานกอ่สรา้งทาง สะพานและทอ่ลอดเหลีย่ม งาน
กอ่สรา้งชลประทาน  ปรากฏในดา้นการเศรษฐกจิ
(00300) แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา (00310) งาน
กอ่สรา้งโครงสรา้งพื้นฐาน(00312) (ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได)้  

      

 แผนงานการเกษตร 

 
 

งานสง่เสรมิการเกษตร รวม 105,000 บาท 

 
  

งบด าเนินงาน รวม 105,000 บาท 

 
   

คา่ใชส้อย รวม 75,000 บาท 

 
   

รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวด
อืน่ๆ 

      

 
    

1.)  โครงการสง่เสรมิและพฒันาการผลติขา้วคณุภาพครบวงจร จ านวน 20,000 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ฝึกอบรม/ศกึษาดงูาน เชน่ คา่อาหาร/อาหารวา่ง/
เครือ่งดืม่ คา่วทิยากร คา่วสัดอุปุกรณ์ในการฝึกอบรม และ
คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีเ่กีย่วเน่ืองกบัโครงการ ปรากฏในดา้นการ
เศรษฐกจิ (00300) แผนงานการเกษตร (00320) งานสง่เสรมิ
การเกษตร (00321) ปรากฏในแผนพฒันา
ทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561-2565)ประจ าปี  2563 ยุทธศาสตร์
ที ่1 ขอ้ 2 หน้า 201 (ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป) 
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2. โครงการสง่เสรมิอาชีพการเล้ียงสตัว์ จ านวน 20,000 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ฝึกอบรม/ศกึษาดงูาน เชน่ คา่อาหาร/อาหารวา่ง/
เครือ่งดืม่ คา่วทิยากร คา่วสัดอุปุกรณ์ในการฝึกอบรม และ
คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีเ่กีย่วเน่ืองกบัโครงการ ปรากฏในดา้นการ            
เศรษฐกจิ (00300) แผนงานการเกษตร (00320) งานสง่เสรมิ
การเกษตร (00321) ปรากฏในแผนพฒันา
ทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) ประจ าปี  2563 ยุทธศาสตร์
ที ่1 ขอ้ 4 หน้า 202 (ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป) 

      

 

    

3.) โครงการขยายผลตามแนวพระราชด าร ิองค์พระบาทสมเด็จ
พระเจา้อยูห่วัรชัการที ่9  มติเิศรษฐกจิ 

จ านวน 15,000 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ฝึกอบรม/ศกึษาดงูาน เชน่ คา่อาหาร/อาหารวา่ง/
เครือ่งดืม่ คา่วทิยากร คา่วสัดอุปุกรณ์ในการฝึกอบรม และ
คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีเ่กีย่วเน่ืองในการน้อมน าหลกัปรชัญาเศรษฐกจิ
พอเพียง ไปสูก่ารปฏบิตั ิเพือ่พฒันาการเกษตรอยา่ง
ย ั่งยืน ปรากฏในดา้นการเศรษฐกจิ (00300) แผนงาน
การเกษตร (00320) งานสง่เสรมิการเกษตร (00321) ปรากฏ
ในแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561-2565)ประจ าปี
2563 ยุทธศาสตร์ที ่2 ขอ้ 1หน้า 206 (ต ัง้จา่ยจากเงนิอุดหนุน
ท ั่วไป) 

      

 

    

4. โครงการขยายผลตามแนวพระราชด ารอิงค์พระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยูห่วัในมติบิรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

จ านวน 20,000 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ฝึกอบรม/ศกึษาดงูาน เชน่ คา่อาหาร/อาหารวา่ง/
เครือ่งดืม่ คา่วทิยากร คา่วสัดอุปุกรณ์ในการฝึกอบรม และ
คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีเ่กีย่วเน่ืองในการน้อมน าหลกัปรชัญา
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัรชักาลที ่9 ไปสูก่ารปฏบิตั ิเพือ่
อนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม ปรากฏในดา้นการ
เศรษฐกจิ (00300) แผนงานการเกษตร (00320) งานสง่เสรมิ
การเกษตร (00321) ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่
(พ.ศ. 2561-2565) ประจ าปี  2563 ยุทธศาสตร์
ที ่3 ขอ้ 2 หน้า 234 (ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป) 

      

 
   

คา่วสัด ุ รวม 30,000 บาท 

 
   

วสัดกุารเกษตร จ านวน 30,000 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดกุารเกษตร เชน่ สปรงิเกลอร์ ปุ๋ ย ยา
ป้องกนัและก าจดัศตัรูพืช วชัพืช  ไมด้อกไมป้ระดบั วสัดเุพาะ
ช า อปุกรณ์ในการขยายพนัธุ์พืช ผา้ใบหรือผา้พลาสตกิ และวสัดุ
อืน่ๆ ปรากฏในดา้นการเศรษฐกจิ (00300) แผนงาน
การเกษตร (00320) งานสง่เสรมิการเกษตร (00321)  (ต ัง้จา่ย
จากเงนิรายได)้ 
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แผนงานงบกลาง 

 
 

งบกลาง รวม 18,120,380 บาท 

 
  

งบกลาง รวม 18,120,380 บาท 

 
   

งบกลาง รวม 18,120,380 บาท 

 
   

คา่ช าระหน้ีเงนิตน้ จ านวน 1,200,000 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ช าระหน้ีเงนิตน้เงนิกูย้ืมใหก้บัธนาคารเพือ่
การเกษตรและสหกรณ์สาขาแมใ่จ ตามโครงการยกระดบั
คณุภาพชีวติประชาชนต าบลบา้นเหลา่ ของเทศบาลต าบลบา้น
เหลา่ ตามหนงัสืออนุมตัใิหกู้เ้งนิที ่พย.0037.3/15212
ลว 28 ธนัวาคม 2555 และหนงัสอืสญัญาการกูเ้งนิ เลขที.่...
800052315981...ปรากฏในดา้นการด าเนินงาน
อืน่ๆ (00400) แผนงานงบกลาง (00410) งานงบ
กลาง (00411) (ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป) 

      

 
   

คา่ช าระดอกเบีย้ จ านวน 150,000 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ช าระดอกเบีย้เงนิกูย้ืมใหก้บัธนาคารเพือ่
การเกษตรและสหกรณ์สาขาแมใ่จ ตามโครงการยกระดบั
คณุภาพชีวติประชาชนต าบลบา้นเหลา่ ของเทศบาลต าบลบา้น
เหลา่ ตามหนงัสืออนุมตัใิหกู้เ้งนิที ่พย.0037.3/15212
ลว 28 ธนัวาคม 2555 และหนงัสอืสญัญาการกูเ้งนิ เลขที.่..
800052315981..ปรากฏในดา้นการด าเนินงาน
อืน่ๆ (00400) แผนงานงบกลาง (00410) งานงบ
กลาง (00411) (ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป) 

      

 
   

เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม จ านวน 130,000 บาท 

 
      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคมของพนกังาน
จา้ง ปรากฏในดา้นการด าเนินงานอืน่ๆ (00400) แผนงานงบ
กลาง (00410) งานงบกลาง (00411) (ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได)้ 

      

 
   

เบีย้ยงัชีพผูสู้งอายุ จ านวน 12,500,000 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่เบีย้ยงัชีพผูสู้งอายุในเขตเทศบาลต าบลบา้น
เหลา่ ตามประกาศของเทศบาลต าบลบา้นเหลา่ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยหลกัเกณฑ์การจา่ยเงนิเบีย้ยงัชีพ
ผูส้งูอายุขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2552  และ
ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยหลกัเกณฑ์การจา่ยเงนิเบีย้ยงั
ชีพผูส้งูอายุขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ (ฉบบัที ่2) พ.ศ.
2560,(ฉบบัที ่3) พ.ศ.2561  และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ ปรากฏใน
ดา้นการด าเนินงานอืน่ ๆ (00400)  แผนงานงบ
กลาง (00410) งานงบกลาง (00411) ปรากฏในแผนพฒันา
ทอ้งถิน่ (2561 – 2565) ประจ าปี 2563 ยุทธศาสตร์
ที ่2 ขอ้ 2 หน้าที ่230 (ต ัง้จ่ายจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป)      

      

 
   

เบีย้ยงัชีพคนพกิาร จ านวน 2,650,000 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่เบีย้ความพกิารทีไ่ดล้งทะเบยีนไว้ ตามประกาศ
เทศบาลต าบลบา้นเหลา่  ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ย
หลกัเกณฑ์การจา่ยเบีย้ความพกิารใหค้นพกิารขององค์กร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2553 และระเบยีบกระทรวงมหาด                                                                                          
ไทยวา่ดว้ยหลกัเกณฑ์การจา่ยเบีย้ความพกิารใหค้นพกิารของ
องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่(ฉบบัที ่2) พ.ศ.2559 และทีแ่กไ้ข
เพิม่เตมิ ปรากฏในดา้นการด าเนินงานอืน่ๆ(00400) แผนงาน                                                                                                         
งบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411) ปรากฏในแผนพฒันา
ทอ้งถิน่ (2561 – 2565)ประจ าปี 2563 ยุทธศาสตร์
ที ่2 ขอ้ 2 หน้าที ่230(ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป) 
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เบีย้ยงัชีพผูป่้วยเอดส์ จ านวน 400,000 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่เงนิสงเคราะห์เพือ่การยงัชีพผูป่้วยเอดส์ในเขต
เทศบาลต าบลบา้นเหลา่ ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ย
การจา่ยเงนิสงเคราะห์เพือ่การยงัชีพขององค์กรปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ พ.ศ.2548 ปรากฏในดา้นการด าเนินงานอืน่ ๆ
(00400) แผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411)                                             
ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่ (2561 – 2565)ประจ าปี 2563
ยุทธศาสตร์ที ่2 ขอ้ 2 หน้าที ่230(ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป) 
      

      

 
   

ส ารองจา่ย จ านวน 341,530 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในกรณีจ าเป็น หรือบรรเทาความ
เดอืดรอ้น ของประชาชน การแกไ้ขปญัหาพืชผลทาง
การเกษตร การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั ฯลฯ ปรากฏใน
ดา้นการด าเนินงานอืน่ ๆ (00400) แผนงานงบกลาง (00410) 
งานงบกลาง  (00411) ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่ (2561 –
 2565) ประจ าปี 2563 ยุทธศาสตร์ที ่4 ขอ้ 1 หน้าที ่242 (ต ัง้
จา่ยจากเงนิรายได)้ 

      

 
   

รายจา่ยตามขอ้ผกูพนั       

 
    

1. คา่ใชจ้า่ยโครงการสนบัสนุนการจดัสวสัดกิารชุมชนต าบลบา้น
เหลา่ 

จ านวน 100,000 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยโครงการสนบัสนุนการจดัสวสัดกิารชุมชน
ต าบลบา้นเหลา่  ในการสรา้งหลกัประกนัความม ั่นคงของชุมชน
ฐานราก  ฟ้ืนฟูทุนทางสงัคม  เสรมิสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน
และสงัคมในการจดัการดแูลชว่ยเหลือเกื้อกูลกนั เพือ่พฒันาคน
และสงัคมใหม้คีณุภาพ  น าสูก่ารมคีณุภาพชีวติทีด่ี ปรากฏใน
ดา้นการด าเนินงานอืน่ ๆ (00400) แผนงานงบกลาง(00410)                                           
งานงบกลาง (00411) อา้งถงึหนงัสอืดว่นทีสุ่ด ที ่
มท 0891.4.3/ว 2502 ลว 20 ส.ค.2553  เรือ่ง แนวทาง
สนบัสนุนการด าเนินงานกองทุนสวสัดกิารชุมชนขององค์กร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ และ ที ่มท 0808.2/ว 560 ลว 27 ก.พ.
2561 เรือ่ง การด าเนินการสมทบกองทุนสวสัดกิาร
ชุมชน ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่ (2561 – 2565)
ประจ าปี 2563 ยุทธศาสตร์ที ่2 ขอ้ 3 หน้าที ่230(ต ัง้จา่ยจาก
เงนิอดุหนุนท ั่วไป) 

      

 
    

2. เงนิคา่บ ารุงสมาคมสนันิบาตเทศบาลแหง่ประเทศไทย(ส.ท.ท.) จ านวน 33,850 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่บ ารุงสนันิบาตเทศบาลแหง่ประเทศไทย
ประจ าปี 2563 โดยค านวณตามระเบยีบขอ้บงัคบัสมาคม
สนันิบาตเทศบาลแหง่ประเทศไทย พ.ศ. 2541 ขอ้16 โดย
พจิารณาจากรายรบัจรงิทีผ่า่นมาไมร่วมเงนิอดุหนุน เงนิจา่ยขาด
เงนิสะสม เงนิอดุหนุนท ั่วไป และเงนิอดุหนุนเฉพาะกจิ แต่
จะตอ้งไมน้่อยกวา่รอ้ยละเศษหนึ่งสว่นหกของประมาณการ
รายรบัดงักลา่ว  ปรากฏในดา้นการด าเนินงานอืน่ ๆ
(00400) แผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411)(ต ัง้
จา่ยจากเงนิรายได)้ 

      

 
    

3. เงนิสมทบกองทุนหลกัประกนัสขุภาพระดบัต าบล จ านวน 160,000 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการสง่เสรมิสขุภาพประชาชนในการ
สมทบงบประมาณจากการรองรบัภารกจิถา่ยโอน การจดัต ัง้
กองทุนหลกัประกนัสขุภาพระดบัต าบล   ปรากฏในดา้นการ
ด าเนินงานอืน่ ๆ (00400) แผนงานงบกลาง (00410) งานงบ
กลาง (00411)ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561 –
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 2565)ประจ าปี 2563 ยุทธศาสตร์ที ่2 ขอ้ 1 หน้าที ่230 (ต ัง้
จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป) 

    
4. เงนิสมทบกองทุนเงนิทดแทน จ านวน 7,000 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่เงนิสมทบกองทุนเงนิทดแทน  ของพนกังาน
จา้ง ตามพระราชบญัญตัเิงนิทดแทน (ฉบบัที ่2 ) พ.ศ.
2561 ปรากฏในดา้นการด าเนินงานอืน่ ๆ (00400)  แผนงาน
งบกลาง (00410) งานงบกลาง  (00411) (ต ัง้จา่ยจากเงนิ
รายได)้   
 

      

 
   

เงนิสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่ (กบท.) จ านวน 448,000 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิสมทบใหแ้กส่ านกังานเงนิกองทุน
บ าเหน็จ บ านาญขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่ (กบท.) ในอตัรารอ้ย
ละ 2 ของประมาณการรายรบัประจ าปี 2563 ไมร่วมเงนิกู ้ เงนิ
อดุหนุนท ั่วไป  ปรากฏในดา้นการด าเนินงาน
อืน่ ๆ (00400)  แผนงานงบกลาง (00410)  งานงบ
กลาง  (00411) (ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได)้ 

      

 

                   


