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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตาบลบ้านเหล่า
อาเภอ แม่ใจ จังหวัดพะเยา
ประมาณการรายจ่ายรวมทัง้ สิน
้ 53,500,000 บาท จ่ายจากรายได้จดั เก็บเอง หมวดภาษี จดั สรรและหมวดเงิน
อุดหนุนทั่วไป แยกเป็ น
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
รวม 11,966,440 บาท
8,775,680 บาท
งบบุคลากร
รวม
2,514,240 บาท
เงินเดือน (ฝ่ ายการเมือง)
รวม
695,520 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก
จานวน
เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินเดือนของนายกเทศมนตรี เดือน
ละ 27,600 บาท เป็ นเงิน 331,200 บาท จ่ายเป็ นเงินเดือนของ
รองนายก เทศมนตรี 2 คน เดือนละ 15,180 บาท/คน เป็ น
เงิน 364,320 บาท ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิน
่ ด่วนทีส
่ ด
ุ ที่ มท 0809.7/ว 2084 ลง
วันที่ 30 กันยายน 2554 ปรากฏในด้านบริหารงาน
ทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งาน
บริหารทั่วไป (00111) (สานักปลัด) (ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้)
120,000 บาท
เงินค่าตอบแทนประจาตาแหน่ งนายก/รองนายก
จานวน
เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินค่าตอบแทนประจาตาแหน่ ง
นายกเทศมนตรี เดือนละ 4,000 บาท เป็ น
เงิน 48,000 บาท ค่าตอบแทนประจาตาแหน่ งรอง
นายกเทศมนตรี 2 คน เดือนละ 3,000 บาท/คน เป็ น
เงิน 72,000 บาท ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิน
่ ด่วนทีส
่ ด
ุ ที่ มท 0809.7/ว 2084 ลง
วันที่ 30 กันยายน 2554 ปรากฏในด้านบริหารงาน
ทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งาน
บริหารทั่วไป (00111) (สานักปลัด) (ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้)
120,000 บาท
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก
จานวน
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี เดือน
ละ 4,000 บาท เป็ นเงิน 48,000 บาท ค่าตอบแทนพิเศษรอง
นายกเทศมนตรี 2 คน เดือนละ 3,000 บาท/คน เป็ น
เงิน 72,000 บาท ปรากฏในด้านบริหารงาน
ทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งาน
บริหารทั่วไป (00111) (สานักปลัด) (ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้)
198,720 บาท
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีป
่ รึกษานายกเทศมนตรี
จานวน
เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินค่าตอบแทนให้เลขานุการนายกเทศมนตรีเดือน
ละ 9,660 บาท เป็ นเงิน 115,920 บาท และจ่ายให้ทป
ี่ รึกษา
นายกเทศมนตรีเดือนละ 6,900 บาท เป็ น
เงิน 82,800 บาท ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิน
่ ด่วนทีส
่ ด
ุ ที่ มท 0809.7/
ว 2084 ลง วันที่ 30 กันยายน 2554 ปรากฏในด้าน
บริหารงานทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) (สานักปลัด) (ตัง้
จ่ายจากเงินรายได้)
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เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าตอบแทนให้แก่ประธานสภาเทศบาล เดือน
ละ 15,180 บาท เป็ นเงิน 182,160 บาท รองประธานสภา
เทศบาล เดือนละ 12,420 บาท เป็ นเงิน 149,040 บาท สมาชิก
สภาเทศบาลเดือนละ 9,660 บาท เป็ น
เงิน 1,043,280 บาท ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิน
่ ด่วนทีส
่ ด
ุ ที่ มท 0809.7/ว 2084 ลง
วันที่ 30 กันยายน 2554ปรากฏในด้านบริหารงาน
ทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งาน
บริหารทั่วไป (00111) (สานักปลัด) (ตัง้ จ่ายจากเงิน
รายได้ จานวน 1,241,220 บาท , ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป จานวน 138,780 บาท)
เงินเดือน (ฝ่ ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าเงินเดือนพนักงานเทศบาลพร้อมเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจาปี ตามแผนอัตรากาลัง3 ปี
จานวน 15 อัตรา ประกอบด้วย ปลัดเทศบาล หัวหน้าสานัก
ปลัด หัวหน้าฝ่ ายอานวยการ หัวหน้าฝ่ ายปกครอง นัก
ทรัพยากรบุคคล นักจัดการงานทั่วไป นักวิชาการ
เกษตร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักพัฒนาชุมชน นิติ
กร นักจัดการงานทะเบียนและบัตร นักวิชาการ
ศึกษา นักวิชาการประชาสัมพันธ์ เจ้าพนักงานธุรการ เจ้า
พนักงานป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปรากฏในด้าน
บริหารงานทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) (สานักปลัด) (ตัง้
จ่ายจากเงินรายได้)
เงินเพิม
่ ต่าง ๆ ของพนักงาน
เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินเพิม
่ พิเศษค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงาน
เทศบาล เงินเพิม
่ ตามคุณวุฒท
ิ ี่ ก.พ.หรือคณะกรรมการกลาง
พนักงานเทศบาลรองรับว่าคุณวุฒน
ิ น
้ ั และเงิน พสร. อืน
่ ๆ เป็ น
คุณสมบัตเิ ฉพาะตาแหน่ งทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ ให้ได้รบั เงินเพิม
่
ตามคุณวุฒจิ านวน 2 อัตรา ปรากฏในด้านบริหารงาน
ทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งาน
บริหารทั่วไป (00111) (สานักปลัด) (ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้)
เงินประจาตาแหน่ ง
เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินประจาตาแหน่ ง และค่าตอบแทนพิเศษของ
พนักงานทีค
่ วรได้รบั ตามระเบียบทีก
่ าหนด ปรากฏในด้าน
บริหารงานทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) (สานักปลัด) (ตัง้
จ่ายจากเงินรายได้)
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจ้างพนักงานจ้าง พร้อมทัง้ เงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจาปี ทีม
่ อ
ี ยูใ่ นสังกัด จานวน 6 อัตรา ประกอบด้วย นักการ
ภารโรง ผูช
้ ว่ ยผูด
้ แ
ู ลเด็ก ผูช
้ ว่ ยเจ้าพนักงานพัฒนา
ชุมชน คนงานทั่วไป พนักงานขับรถยนต์ ( 2 อัตรา) ปรากฏ
ในด้านบริหารงานทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) (สานักปลัด) (ตัง้
จ่ายจากเงินรายได้)

จานวน

1,380,000

บาท

รวม
จานวน

6,261,440

จานวน

20,000

บาท

จานวน

290,000

บาท

จานวน

820,000

บาท

บาท
5,051,440 บาท
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เงินเพิม
่ ต่าง ๆของพนักงานจ้าง
เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินเพิม
่ พิเศษค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง
เทศบาล เงินเพิม
่ ตามคุณวุฒท
ิ ี่ ก.พ.หรือคณะกรรมการกลาง
พนักงานเทศบาลรองรับว่าคุณวุฒน
ิ น
้ ั เป็ นคุณสมบัตเิ ฉพาะ
ตาแหน่ งทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ ให้ได้รบั เงินเพิม
่ ตามคุณวุฒิ
จานวน 6 อัตรา ปรากฏในด้านบริหารงาน
ทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งาน
บริหารทั่วไป (00111) (สานักปลัด) (ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้)
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผูป
้ ฏิบตั ริ าชการอันเป็ นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน
่
1.) ประเภทค่าเงินประโยชน์ตอบแทนอืน
่ เป็ นกรณี พเิ ศษให้แก่
พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างและลูกจ้างประจา ของเทศบาล
ตาบลบ้านเหล่า ทุกตาแหน่ ง ทุกสานัก ทุกกอง (รหัส
(รหัสบัญชี 310100)
จานวน 150,000.- บาท
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าเงินประโยชน์ตอบแทนอืน
่ เป็ นกรณี พเิ ศษ
ให้แก่พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างและลูกจ้างประจา ของ
เทศบาลตาบลบ้านเหล่า ทุกตาแหน่ ง ทุกสานัก ทุกกอง ตาม
หนังสือ ที่ มท 0868.11/ว 46 ลง
วันที่ 20 มกราคม 2548 ปรากฏในด้านบริหารงาน
ทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งาน
บริหารทั่วไป (00111) (สานักปลัด) (ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้)
ค่าเบีย้ ประชุม
1.ค่าเบีย้ ประชุมคณะกรรมการสภาท้องถิน
่ จานวน 10,000.บาท
เพือ
่ จ่ายให้กรรมการในคณะกรรมการสามัญ คณะกรรมการ
วิสามัญ และคณะกรรมการสามัญประจาสภาเทศบาล เฉพาะครัง้
ทีม
่ าประชุม เช่น คณะกรรมการแปรญัตติ คณะกรรมการตรวจ
บันทึกการประชุมสภา ฯลฯ ปรากฏในด้านบริหารงาน
ทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งาน
บริหารทั่วไป (00111) (สานักปลัด) (ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้)
ค่าเช่าบ้าน
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าเช่าบ้านพนักงานเทศบาลตาบล ทีม
่ ส
ี ท
ิ ธิเบิกได้
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของ
ข้าราชการท้องถิน
่ พ.ศ. 2548 และทีแ
่ ก้ไขจนถึง
ปัจจุบน
ั ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป (00100) แผนงาน
บริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) (สานัก
ปลัด) (ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้)
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของผูบ
้ ริหารและ
พนักงานเทศบาล ตามระเบียบว่าด้วยเงินสวัสดิการเกีย่ วกับ
การศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิน
่ พ.ศ. 2541 และทีแ
่ ก้ไข
จนถึงปัจจุบน
ั ปรากฏในด้านบริหารงาน
ทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งาน
บริหารทั่วไป (00111) (สานักปลัด) (ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้)

จานวน

80,000

บาท

รวม
รวม

2,963,600
590,200

บาท
บาท

จานวน

150,000

บาท

จานวน

10,000

บาท

จานวน

355,200

บาท

จานวน

75,000

บาท
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ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพือ
่ ให้ได้มาซึง่ บริการ
1.) ค่าเย็บหนังสือ,ค่าถ่ายเอกสาร,ค่าเข้าปกรูปเล่มต่างๆ
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าเย็บหนังสือถ่ายเอกสาร ค่าเข้าปกรูปเล่มเอกสาร
ต่างๆ ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป (00100) แผนงาน
บริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) (สานัก
ปลัด) (ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้)
2.) ค่าจ้างเหมาบริการทาความสะอาดสานักงานเทศบาล
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจ้างเหมาบริการทาความสะอาดห้องน้า ห้อง
ประชุมและ อาคารต่างๆ ฯลฯ ของเทศบาลตาบลบ้านเหล่า ราคา
นี้รวมค่าภาษี ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ตา่ งๆ ในการให้บริการ
แล้ว ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป (00100) แผนงาน
บริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) (ตัง้ จ่าย
จากเงินรายได้)
3.) ค่าจ้างเหมาบริการ
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจ้างเหมาบริการในการปฏิบตั งิ านทีร่ บ
ั ผิดชอบของ
สานักปลัด ค่าจ้างเหมาอัดรูป หรือค่าจ้างเหมาดาเนินกิจการของ
เทศบาลทีเ่ ป็ นลักษณะจ้างเหมาอืน
่ ๆ ปรากฏในด้านบริหารงาน
ทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งาน
บริหารทั่วไป (00111) (สานักปลัด) (ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้)
4.) ค่าจ้างเหมาสารวจความพึงพอใจของผูร้ บ
ั บริการ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน
่
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจ้างเหมาสารวจความพึงพอใจของผูร้ บั บริการ
ของเทศบาลตาบลบ้านเหล่า ปรากฏในด้านบริหารงาน
ทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งาน
บริหารทั่วไป (00111) (ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
5.) ค่าโฆษณาและเผยแพร่
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดทาสือ
่ วารสารรายงานผลการดาเนินงาน
ประจาปี ปฏิทน
ิ จดหมายข่าว แผ่นพับ สิง่ พิมพ์ตา่ งๆ และค่าจ้าง
เหมาจัดทาป้ ายประชาสัมพันธ์ กิจการตามหน้าทีข
่ อง
เทศบาล เช่น ป้ ายประชาสัมพันธ์งานป้ องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย งานพัฒนาชุมชน งานการศึกษา งานกิจการสภาและ
งานประชาสัมพันธ์ของเทศบาลด้านอืน
่ ๆทีเ่ กีย่ วข้อง ฯลฯ ปรากฏ
ในด้านบริหารงานทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) สานักปลัด (ตัง้ จ่าย
จากเงินรายได้)
6.) ค่าจ้างเหมาดูแลเว็บไซด์
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจ้างเหมาดูแลเว็บไซด์รายปี และค่าต่ออายุโดเมน
เนม พร้อมค่าเช่าพื้นทีเ่ ว็บไซด์ ปรากฏในด้านบริหารงาน
ทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งาน
บริหารทั่วไป (00111) (สานักปลัด) (ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้)
7.) ค่าใช้จา่ ยสาหรับทาประกันภัยรถยนต์ราชการและจักรยานยนต์
ของเทศบาลตาบลบ้านเหล่า
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยสาหรับการทาประกันภัยรถยนต์ราชการ
และรถจักรยานยนต์ของเทศบาลตาบลบ้านเหล่า ตาม
หนังสือ มท.0808.2/ว 2663 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2552 และ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จา่ ยในการจัดทา
ประกันภัยทรัพย์สน
ิ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่ พ.ศ.
2562 ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป (00100) แผนงาน

รวม

1,646,400

บาท

จานวน

20,000

บาท

จานวน

120,000

บาท

จานวน

180,000

บาท

จานวน

20,000

บาท

จานวน

80,000

บาท

จานวน

15,000

บาท

จานวน

6,400

บาท
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บริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) (สานัก
ปลัด) (ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้)
8.) ค่าใช้จา่ ยในการช่วยเหลือประชาชน
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน
่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
ใช้จา่ ยเพือ
่ ช่วยเหลือประชาชนตามอานาจหน้าทีข
่ ององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน
่ พ.ศ. 2560 และทีแ
่ ก้ไขเพิม
่ เติมถึง (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2561 ปรากฏในด้านบริหารงาน
ทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งาน
บริหารทั่วไป (00111) (สานักปลัด) (ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้)
รายจ่ายเกีย่ วกับการรับรองและพิธีการ
1. ค่าใช้จา่ ยในงานรัฐพิธี/ราชพิธี
ต่างๆ
จานวน 20,000 บาท
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในงานรัฐพิธีตา่ งๆ เช่นงานวันคล้าย
วันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ,วัน
เฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห
่ วั ,งานวันปิ ยะ
มหาราช,วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
ฯ สยามบรมราชกุมารี ,วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนาง
เจ้าสิรก
ิ ต
ิ ิ ์ พระบรมราชินีนาถ และวันสาคัญต่างๆ ในราช
วงค์ ฯลฯ และงานราชพิธีตา่ ง ๆปรากฏในปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิน
่ (พ.ศ.2561-2565) ประจาปี 2563 ยุทธศาสตร์
ที่ 4 ข้อ 1 หน้า 235 ปรากฎในด้านบริหารงาน
ทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งาน
บริหารทั่วไป (00111) ) (สานักปลัด) (ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้)
2. ค่ารับรอง
จานวน 10,000 บาท
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะโดย
ตัง้ ได้ไม่เกิน 1% ของรายได้จริง (ไม่รวมเงินอุดหนุนเฉพาะ
กิจ เงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสมและเงินทีม
่ ผ
ี อ
ู้ ท
ุ ศ
ิ ให้) ปรากฏใน
ด้านบริหารงานทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) ) (สานักปลัด) (ตัง้
จ่ายจากเงินรายได้)
3. ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาเทศบาลตาบลบ้าน
เหล่า
จานวน 10,000 บาท
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าเลี้ยงรับรอง เช่นค่าอาหาร อาหารว่าง/
เครือ
่ งดืม
่ ต่าง ๆ เครือ
่ งใช้ในการเลี้ยงรับรองและค่าบริการ
อืน
่ ๆ ซึง่ จาเป็ นต้องจ่ายเกีย่ วกับค่าเลี้ยงรับรองในการ
ประชุม ทัง้ นี้ให้รวมถึงผูเ้ ข้าร่วมประชุมอืน
่ ๆ และ เจ้าหน้าทีท
่ ี่
่
เกีย่ วข้องซึงเข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลตาบลบ้านเหล่า ปรากฏ
ในด้านบริหารงานทั่วไป(00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป
(00110) งานบริหารทั่วไป (00111) (ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้)

จานวน

50,000

บาท

จานวน

40,000

บาท
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รายจ่ายเกีย่ วเนื่องกับการปฏิบตั ริ าชการทีไ่ ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อืน
่ ๆ
01.) ค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการ
เพือ
่ จ่ายเป็ น ค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการของพนักงาน
เทศบาล,พนักงานจ้าง , ผูบ
้ ริหารและสมาชิกสภาเทศบาล หรือผู้
ทีอ
่ งค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่ สั่งให้ไปปฏิบตั ริ าชการ ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน
่ เช่น ค่าเบีย้ เลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่า
ทีพ
่ กั ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วน
พิเศษ ค่าธรรมเนียมการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆและ
ค่าใช้จา่ ยอืน
่ ๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนา
ของเจ้าหน้าทีท
่ อ
้ งถิน
่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วย ค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการฯ พ.ศ. 2555 แก้ไข
เพิม
่ เติมถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จา่ ยในการฝึ กอบรมและการเข้า
รับการฝึ กอบรมของเจ้าหน้าทีท
่ อ
้ งถิน
่ พ.ศ. 2557 ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท. 0808.2/ ว 2052 ลง
วันที่ 7 เมษายน 2558 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท. 0808.2/ ว 4122 ลง
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 ปรากฏในด้านบริหารงาน
ทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งาน
บริหารทั่วไป (00111) (สานักปลัด) (ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้)
02.) ค่าใช้จา่ ยโครงการพัฒนาศักยภาพของผูบ
้ ริหาร สมาชิกสภา
เทศบาลพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาลตาบลบ้าน
เหล่า และผูน
้ าชุมชนกลุม
่ องค์กรชุมชนต่างๆ เพือ
่ พัฒนาท้องถิน
่
อย่างมีสว่ นร่วม
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการฝึ กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศ
ของผูบ
้ ริหาร สมาชิกสภาเทศบาตาบล พนักงานเทศบาลและ
พนักงานจ้างผูน
้ าชุมชน ฯลฯ เช่น ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่
พัก ฯลฯ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน
่ (พ.ศ.25612565) ประจาปี 2563 ยุทธศาสตร์
ที่ 5 ข้อ 8 หน้า 246 ปรากฏในด้านบริหารงาน
ทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งาน
บริหารทั่วไป (00111) (สานักปลัด) (ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป)
03.) โครงการเลือกตัง้ ทั่วไปหรือเลือกตัง้ ซ่อมผูบ
้ ริหารท้องถิน
่ /
สมาชิกสภาท้องถิน
่ เทศบาลตาบลบ้านเหล่า
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยโครงการเลือกตัง้ ทั่วไปหรือเลือกตัง้ ซ่อม
ผูบ
้ ริหารท้องถิน
่ /สมาชิกสภาท้องถิน
่ เทศบาลตาบลบ้าน
เหล่า ประจาปี 2563 เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการ/
อนุกรรมการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง/เครือ
่ งดืม
่ ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าใช้จา่ ยในพิธีเปิ ด – ปิ ด ค่าวัสดุอป
ุ กรณ์ ตา่ ง และ
ค่าใช้จา่ ยอืน
่ ๆ ในการฝึ กอบรมฯลฯ ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิน
่ (พ.ศ. 2561-2565) ประจาปี 2563 ยุทธศาสตร์
ที่ 5 ข้อ 2 หน้า 243 ปรากฏในด้านบริหารงาน
ทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งาน
บริหารทั่วไป (00111) (สานักปลัด) (ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้)

จานวน

250,000

บาท

จานวน

250,000

บาท

จานวน

400,000

บาท
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04.) โครงการฝึ กอบรมความรูเ้ กีย่ วกับกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับการ จานวน
ปฏิบตั งิ านขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่ และหลักธรรมาภิบาลใน
การปฏิบตั ริ าชการ
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในโครงการฝึ กอบรมความรูเ้ กีย่ วกับ
กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับการปฏิบตั งิ านขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน
่ และหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบตั ริ าชการ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจัดทาป้ าย
ประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครือ
่ งดืม
่ ค่าเช่า
สถานที่ ค่าวัสดุอป
ุ กรณ์ ตา่ งๆทีใ่ ช้ในการอบรม และค่าใช้จา่ ย
อืน
่ ๆ ฯลฯ ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป (00100) แผนงาน
บริหารงานทั่วไป(00110) งานบริหารทั่วไป(00111) ปรากฏ
ในแผนพัฒนาท้องถิน
่ (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 5 ข้อ
12 หน้า 248 (สานักปลัด)(ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
05.) โครงการเทศบาลเคลือ
่ นทีเ่ ทศบาลตาบลบ้านเหล่า
จานวน
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการดาเนินโครงการเทศบาลเคลือ
่ นทีใ่ น
การให้บริการประชาชนในพื้นทีต
่ าบลบ้านเหล่า ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิน
่ (พ.ศ.2561-2565)
ประจาปี 2563 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ข้อ 1 หน้าที่ 243 ปรากฏใน
ด้านบริหารงานทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) (สานักปลัด) (ตัง้
จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

10,000

บาท

20,000

บาท

06.) โครงการอบรมเสริมสร้างวินยั คุณธรรม จริยธรรม และ
ป้ องกันการทุจริตในการปฏิบตั งิ านของผูบ
้ ริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล และพนักงานเทศบาล พนักงานจ้างและผูน
้ าชุมชน กลุม
่
องค์กรต่างๆ
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่าง/
เครือ
่ งดืม
่ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าใช้จา่ ยในพิธีเปิ ด-ปิ ด ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ตา่ งๆ และค่าใช้จา่ ยอืน
่ ๆ ในการฝึ กอบรม ฯลฯ ปรากฏ
ในด้านบริหารงานทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิน
่ (พ.ศ.2561-2565)
ประจาปี 2563 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ข้อ 15 หน้าที่ 225 (สานัก
ปลัด) (ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
07.) โครงการฝึ กอบรมให้ความรูก
้ ฎหมายสามัญประจาบ้าน และ
ต่อต้านทุจริตคอร์รปั ชั่นภาครัฐ
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยโครงการฝึ กอบรมให้ความรูก
้ ฎหมาย
สามัญประจาบ้าน และต่อต้านทุจริตคอร์รปั ชั่นภาครัฐ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจัดทาป้ าย
ประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครือ
่ งดืม
่ ค่าเช่า
สถานที่ ค่าวัสดุอป
ุ กรณ์ ตา่ งๆทีใ่ ช้ในการอบรม และค่าใช้จา่ ย
อืน
่ ๆ ฯลฯ ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป (00100) แผนงาน
บริหารงานทั่วไป(00110) งานบริหารทั่วไป(00111) ปรากฏ
ในแผนพัฒนาท้องถิน
่ (พ.ศ. 2561-2565)
ประจาปี 2563 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ข้อ 3 หน้า 205 (สานัก
ปลัด) (ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

จานวน

20,000

บาท

จานวน

15,000

บาท
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ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าซ่อมแซมบารุงรักษาวัสดุ ครุภณ
ั ฑ์หรือทรัพย์สน
ิ
อืน
่ ๆ ทีอ
่ ยูใ่ นความดูแลของเทศบาลตาบล เพือ
่ ให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ ปรากฏในด้านบริหารงาน
ทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งาน
บริหารทั่วไป (00111) (สานักปลัด) (ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้)
ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน
1.) ค่าจัดซื้อวัสดุสานักงานเช่น กระดาษ,ปากกา, ดินสอ
ฯลฯ
จานวน 120,000.- บาท
ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป (00100) แผนงาน
บริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) (สานัก
ปลัด) (ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้)
2.) ค่าจัดซื้อวัสดุเอกสารงานทะเบียน
ราษฎร์
จานวน 10,000 .- บาท
ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป (00100) แผนงาน
บริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) (สานัก
ปลัด) (ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้)
วัสดุงานบ้านงานครัว
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น จัดซื้อน้าสะอาด ไม้
กวาด มีด และอืน
่ ๆ ฯลฯ ใช้ในสานักงานและเพือ
่ บริการ
ประชาชนผูม
้ าติดต่อราชการ ปรากฏในด้านบริหารงาน
ทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งาน
บริหารทั่วไป (00111) (สานักปลัด) (ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้)
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและ
ขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หัวเทียน ไขควง หม้อ
น้ารถยนต์ แม่แรง สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟ
ฉุ กเฉิน กรวยจราจร ฯลฯ เป็ นต้น ปรากฏในด้านบริหารงาน
ทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป(00110) งานบริหาร
ทั่วไป(00111) (ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้)
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน
่
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน
่ เช่น น้ามัน
เบนซิน น้ามันดีเซล น้ามันหล่อลืน
่ ,จารบี ฯลฯ ปรากฏในด้าน
บริหารงานทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) (สานักปลัด) (ตัง้
จ่ายจากเงินรายได้)
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
เพือ
่ จ่ายเป็ น ค่าจัดซื้อ วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษ
โปสเตอร์ ฟิ ล์มถ่ายรูป ม้วนเทป วีดโี อ รูปสี ขาว - ดาทีไ่ ด้จาก
การล้าง อัด หรือ ขยาย ป้ ายประชาสัมพันธ์ตา่ ง ๆ ฯลฯ ปรากฏ
ในด้านบริหารงานทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) (สานักปลัด) (ตัง้
จ่ายจากเงินรายได้)
วัสดุคอมพิวเตอร์
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ โปรแกรม
อืน
่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ปรากฏในด้านบริหารงาน
ทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งาน
บริหารทั่วไป (00111) (สานักปลัด)(ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้)

จานวน

150,000

บาท

รวม
จานวน

355,000

จานวน

15,000

บาท

จานวน

20,000

บาท

จานวน

140,000

บาท

จานวน

5,000

บาท

จานวน

45,000

บาท

บาท
130,000 บาท
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ค่าสาธารณู ปโภค
ค่าไฟฟ้ า
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าไฟฟ้ าของสานักงานเทศบาลตาบลบ้าน
เหล่า ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป (00100) แผนงาน
บริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) (สานัก
ปลัด) (ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้)
ค่าน้าประปา
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าน้าประปา สานักงานเทศบาลตาบลบ้าน
เหล่า ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป (00100) แผนงาน
บริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) (สานัก
ปลัด) (ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้)
ค่าบริการโทรศัพท์
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าโทรศัพท์ทใี่ ช้ในการติดต่อราชการและค่าบริการ
อินเตอร์เน็ต ปรากฏในด้านบริหารงาน
ทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งาน
บริหารทั่วไป (00111) (สานักปลัด) (ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้)
ค่าบริการไปรษณี ย์
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าไปรษณี ย์ แสตมป์ และอืน
่ ๆเป็ นต้น ปรากฏใน
ด้านบริหารงานทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) (สานักปลัด) (ตัง้
จ่ายจากเงินรายได้)
งบลงทุน
ค่าครุภณ
ั ฑ์
ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน
1. ค่าจัดซื้อพัดลมติดผนัง
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซื้อพัดลมติดผนัง จานวน 3 ตัวๆละ 1,420.บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
- พัดลมติดใบพัดขนาด 16 นิ้ว
- ปรับแรงลมได้ 3 ระดับ
- ดีไซน์สายดึงสองเส้น
- ควบคุมการส่ายลมให้ตอ
่ เนื่อง
- เทอร์โมฟิ ว ตัดไฟอัตโนมัตเิ มือ่ มอเตอร์มีอณ
ุ หภูมสิ ูงเกิน
- รับประกันมอเตอร์ 5 ปี
คุณลักษณะและราคาของครุภณ
ั ฑ์นี้ไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐาน
ครุภณ
ั ฑ์ สานักงบประมาณ ธันวาคม 2561 ขอจัดซื้อตาม
ราคาท้องตลาด โดยประหยัด ปรากฏในด้านบริหารงาน
ทั่วไป (00100) ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป
(00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหาร
ทั่วไป (00111) (สานักปลัด) (ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
ครุภณ
ั ฑ์งานบ้านงานครัว
1. ค่าจัดซื้อเครือ
่ งตัดหญ้าแบบข้อแข็ง
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซื้อเครือ
่ งตัดหญ้าแบบข้อแข็ง คุณลักษณะและ
ราคาครุภณ
ั ฑ์นี้ปรากฏ ในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภณ
ั ฑ์ ธันวาคม 2561 และปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิน
่ (พ.ศ. 2561-2565) ประจาปี 2563 ตาม
แบบ ผ 03 บัญชีครุภณ
ั ฑ์ ข้อ 6 หน้า 268 ปรากฏในด้าน
บริหารงานทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) สานักปลัด (ตัง้ จ่าย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป)

รวม
จานวน

372,000

บาท
220,000 บาท

จานวน

22,000

บาท

จานวน

115,000

บาท

จานวน

15,000

บาท

รวม
รวม

202,160

จานวน

4,260

บาท

จานวน

9,500

บาท

บาท
102,160 บาท
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ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์
1.ค่าจัดชื้อเครือ
่ งคอมพิวเตอร์ สาหรับประมวลผล
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซื้อเครือ
่ งคอมพิวเตอร์ สาหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 1 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อย
กว่า 19 นิ้ว) จานวน 1 เครือ
่ งๆละ 22,000 บาท คุณลักษณะ
พื้นฐาน ดังนี้
- มีหน่ วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกน
ิ า พื้นฐานไม่น้อย
หลัก (4 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬก
ิ าได้ในกรณี
กว่า 2.8 GHz และมีเทคโนโลยีเพิม
่ สัญญาณนาฬก
ทีต
่ อ
้ งใช้ความสามารถใน การประมวลผลสูง จานวน 1 หน่ วย
- หน่ วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่ วยความจา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาด
ไม่น้อยกว่า 8 MB
- มีหน่ วยประมวลผลเพือ
่ แสดงภาพ โดยมีคณ
ุ ลักษณะอย่างใด
อย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
1) เป็ นแผงวงจรเพือ
่ แสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักทีม
่ ี
หน่ วยความจา ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
2) มีหน่ วยประมวลผลเพือ
่ แสดงภาพติดตัง้ อยูภ
่ ายในหน่ วย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่
สามารถใช้หน่ วยความจาหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อย
กว่า 2 GB หรือ
3) มีหน่ วยประมวลผลเพือ
่ แสดงภาพทีม
่ ค
ี วามสามารถในการใช้
หน่ วยความจาหลักในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
– มีหน่ วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาด
ไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่ วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า 120 GB จานวน 1 หน่ วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จานวน 1 หน่ วย
- มีชอ
่ งเชือ
่ มต่อระบบ
เครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 BaseT หรือดีกว่า จานวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีชอ
่ งเชือ
่ มต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่
น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีแป้ นพิมพ์และเมาส์
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จานวน 1 หน่ วย
คุณลักษณะและราคาของครุภณ
ั ฑ์ ปรากฏในบัญชีมาตรฐาน
ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน
มีนาคม 2562 ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562 ปรากฏใน
ด้านบริหารทั่วไป(00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป
(00110) งานบริหารทั่วไป (00111) (ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป)
2. ค่าจัดซื้อเครือ
่ งคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค
๊ สาหรับงานประมวลผล
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซื้อเครือ
่ งคอมพิวเตอร์ (โน้ตบุก
๊ ) สาหรับงาน
ประมวลผล จานวน 1 เครือ
่ ง ๆ ละ 22,000 บาท คุณลักษณะ
พื้นฐาน ดังนี้
- มีหน่ วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกน
หลัก (4 core) จานวน 1 หน่ วย โดยมีคณ
ุ ลักษณะ อย่างใดอย่าง
หนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้

จานวน

22,000

บาท

จานวน

22,000

บาท
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1. ในกรณี ทม
ี่ ห
ี น่ วยความจา แบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อย กว่า 4 MB ต้องมี
ิ าพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.2 GHz และมี
ความเร็วสัญญาณนาฬก
หน่ วยประมวลผล ด้าน
กราฟิ ก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อย
กว่า 10 แกน หรือ
2. ในกรณี ทม
ี่ ห
ี น่ วยความจา แบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อย กว่า 6 MB ต้องมี
ิ าพื้นฐานไม่น้อยกว่า 1.6 GHz และมี
ความเร็วสัญญาณนาฬก
ิ าได้ในกรณี ทต
เทคโนโลยีเพิม
่ สัญญาณนาฬก
ี่ อ
้ งใช้
ความสามารถในการประมวลผลสูง
- มีหน่ วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาด
ไม่น้อยกว่า 8 GB
- มีหน่ วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 120 GB จานวน 1 หน่ วย
- มีจอภาพทีร่ องรับความละเอียดไม่น้อย
กว่า 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว
- มีชอ
่ งเชือ
่ มต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่
น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีชอ
่ งเชือ
่ มต่อแบบ HDMI หรือ VGA จานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง
- มีชอ
่ งเชือ
่ มต่อระบบ
เครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 BaseT หรือดีกว่า จานวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า WiFi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth
คุณลักษณะและราคาของครุภณ
ั ฑ์ ปรากฏในบัญชีมาตรฐาน
ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน
มีนาคม 2562 ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562 ปรากฏใน
ด้านบริหารทั่วไป(00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป
(00110) งานบริหารทั่วไป (00111) (ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป)
3. ค่าจัดซื้อเครือ
่ งพิมพ์ Multifunction เลเซอร์
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซื้อ
เครือ
่ งพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาว
ดา จานวน 2 เครือ
่ ง ๆ ละ 9,000 บาท คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- เป็ นอุปกรณ์ ทม
ี่ ค
ี วามสามารถ
เป็ น Printer, Copier, Scanner และ Fax ภายในเครือ
่ ง
เดียวกัน
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์สาหรับกระดาษ A4 ไม่น้อย
กว่า 28 หน้าต่อนาที (ppm)
- มีหน่ วยความจา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 256 MB
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อย
กว่า 1,200x1,200 dpi
- มีถาดป้ อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สามารถถ่ายสาเนาเอกสารได้
- สามารถทาสาเนาได้สงู สุดไม่น้อยกว่า 99 สาเนา

จานวน

18,000

บาท
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- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
- มีชอ
่ งเชือ
่ มต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือ
ดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีชอ
่ งเชือ
่ มต่อระบบ
เครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือ
ดีกว่า จานวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
- สามารถใช้ได้กบั A4, Letter, Legal และ Custom
คุณลักษณะและราคาของครุภณ
ั ฑ์ ปรากฏในบัญชีมาตรฐาน
ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน
มีนาคม 2562 ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562 ปรากฏใน
ด้านบริหารทั่วไป(00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป
(00110) งานบริหารทั่วไป (00111) (ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป)
4. ค่าจัดซื้ออุปกรณ์ อา่ นบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card
Reader)
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซื้ออุปกรณ์ อา่ นบัตรแบบ
อเนกประสงค์ (Smart Card Reader) จานวน 2 เครือ
่ ง ๆ ละ
700 บาท คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- สามารถอ่านและเขียนข้อมูลในบัตรแบบ
อเนกประสงค์ (Smart Card) ตาม
มาตรฐาน ISO/IEC 7816 ได้
ิ าไม่น้อยกว่า 4.8 MHz
- มีความเร็วสัญญาณนาฬก
- สามารถใช้งานผ่านช่องเชือ
่ มต่อ (Interface) แบบ USB ได้
- สามารถใช้กบั บัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ทีใ่ ช้
แรงดันไฟฟ้ าขนาด 5 Volts, 3 Volts และ 1.8 Volts ได้เป็ น
อย่างน้อย
คุณลักษณะและราคาของครุภณ
ั ฑ์ ปรากฏในบัญชีมาตรฐาน
ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน
มีนาคม 2562 ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562 ปรากฏใน
ด้านบริหารทั่วไป(00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป
(00110) งานบริหารทั่วไป (00111) (ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป)
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภณ
ั ฑ์
1.) ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภณ
ั ฑ์
เพือ
่ จ่ายเป็ นรายจ่ายเพือ
่ ซ่อมแซมบารุงรักษาโครงสร้างของ
ครุภณ
ั ฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครือ
่ งจักรกล และยานพาหนะ เป็ น
ต้น ซึง่ ไม่รวมถึงค่าซ่อมบารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง รวมถึง
รายจ่ายทีต
่ อ
้ งชาระพร้อมกับค่าครุภณ
ั ฑ์ เช่น ค่าขนส่ง ค่า
ภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตัง้ เป็ นต้น ปรากฏในด้านบริหารงาน
ทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งาน
บริหารทั่วไป (00111) (สานักปลัด) (ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้)

จานวน

1,400

บาท

จานวน

25,000

บาท
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ค่าทีด
่ น
ิ และสิง่ ก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างสิง่ สาธารณู ปโภค
1. โครงการจัดทาซุม
้ เฉลิมพระเกียรติฯ
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดทาซุ่มเฉลิมพระเกียรติฯ พร้อมไฟประดับ
ตกแต่ง เพือ
่ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ขา่ วสารกิจกรรมและวัน
สาคัญต่างๆ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน
่ (พ.ศ. 2561 –
2565) ยุทธศาสตร์ที่ 5 ข้อ 6 หน้าที่ 245 ปรากฏในด้าน
บริหารงานทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) สานักปลัด (ตัง้ จ่าย
จากเงินรายได้) (รายละเอียดตามแบบแปลนกองช่าง)
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่
1.) อุดหนุนทีท
่ าการปกครองอาเภอแม่ใจ
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าดาเนินงานตามโครงการจัดตัง้ ศูนย์ปฎิบตั ก
ิ ารร่วม
ในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่ ระดับ
อาเภอ ณ ทีว่ า่ การอาเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา(สานักงานส่งเสริม
การปกครองท้องถิน
่ อาเภอแม่ใจ) และหน่ วยงานท้องถิน
่
อืน
่ ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป (00100) แผนงาน
บริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)ปรากฏ
ในแผนพัฒนาท้องถิน
่ (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์
ที่ 2 ข้อ 5 หน้าที่ 205 และตามหนังสือทีว่ า่ การอาเภอแม่
ใจ ที่ พย. 0023.14 / ว 712 ลง
วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เรือ
่ ง ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณเงินอุดหนุน ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 (สานักปลัด) (ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้)
งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินเดือนให้แก่พนักงานพร้อมทัง้ เงินปรับปรุง
เงินเดือนของพนักงาน ตามแผน
อัตรากาลัง 3 ปี จานวน 8 อัตรา ประกอบด้วย ผูอ
้ านวยการกอง
คลัง หัวหน้าฝ่ ายบริหารงานคลัง หัวหน้าฝ่ ายพัฒนา
รายได้ นักวิชาการเงินและบัญชี นักวิชาการคลัง นักวิชาการ
พัสดุ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ เจ้าพนักงานพัสดุ ปรากฏใน
ด้านบริหารทั่วไป(00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป
(00110) งานบริหารงานคลัง (00113) (ตัง้ จ่ายจากเงิน
รายได้)
เงินประจาตาแหน่ ง
เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินประจาตาแหน่ ง และค่าตอบแทนพิเศษของ
พนักงานทีค
่ วรได้รบั ตามระเบียบทีก
่ าหนด ปรากฏในด้าน
บริหารทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป
(00110) งานบริหารงานคลัง (00113) (ตัง้ จ่ายจากเงิน
รายได้)

รวม

100,000

บาท

จานวน

100,000

บาท

รวม
รวม

25,000

จานวน

25,000

รวม
รวม
รวม
จานวน

3,250,720

จานวน

78,000

บาท
25,000 บาท
บาท

บาท
2,478,000 บาท
2,478,000 บาท
2,400,000 บาท

บาท
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งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผูป
้ ฏิบตั ริ าชการอันเป็ นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน
่
1.1 ค่าตอบแทนคณะกรรมการดาเนินการซื้อหรือ
จ้าง คณะกรรมการตรวจรับการจ้างและผูค
้ วบคุมงานก่อสร้าง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่
จานวน 50,000.-บาท
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าตอบแทนให้กบั คณะกรรมการในการ
ดาเนินการซื้อหรือจ้าง คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง
คณะกรรมการกาหนดราคากลาง ฯลฯ และผูค
้ วบคุมงานก่อสร้าง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่ ตามพระราชบัญญัตก
ิ ารจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 (ตามหนังสือสั่ง
การกระทรวงการคลัง ด่วนทีส
่ ด
ุ ที่ กค 0402.5/ว 85 ลง
วันที่ 6 กันยายน 2561 เรือ
่ ง หลักเกณฑ์การเบิกจ่าย
ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ) ปรากฏในด้านบริหาร
ทั่วไป(00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป(00110) งาน
บริหารงานคลัง (00113) (ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้)
ค่าเช่าบ้าน
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าเช่าบ้านพนักงานเทศบาลตาบล ทีม
่ ส
ี ท
ิ ธิได้รบั
การช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้าน
ของข้าราชการส่วนท้องถิน
่ พ.ศ. 2548 และทีแ
่ ก้ไขจนถึง
ปัจจุบน
ั ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป(00100) แผนงาน
บริหารงานทั่วไป(00110) งานบริหารงานคลัง (00113) (ตัง้
จ่ายจากเงินรายได้)
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล
ตาบล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เกีย่ วกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วน
ท้องถิน
่ พ.ศ. 2541 และทีแ
่ ก้ไขถึงปัจจุบน
ั ปรากฏในด้าน
บริหารทั่วไป(00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป
(00110) งานบริหารงานคลัง (00113) (ตัง้ จ่ายจากเงิน
รายได้)
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพือ
่ ให้ได้มาซึง่ บริการ
1.) ค่าจ้างเหมาจัดทาป้ ายประชาสัมพันธ์กจิ การตามหน้าทีข
่ อง
เทศบาล
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจ้างเหมาจัดทาป้ ายประชาสัมพันธ์กจิ การตาม
หน้าทีข
่ องเทศบาล เช่นป้ ายเชิญชวนไปเสียภาษี ,ป้ าย
ประชาสัมพันธ์การใช้จา่ ยงบประมาณและอืน
่ ๆ ฯลฯ ปรากฏใน
ด้านบริหารทั่วไป(00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป
(00110) งานบริหารงานคลัง (00113) (ตัง้ จ่ายจากเงิน
รายได้)
2.) ค่าจ้างเหมาบริการ
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจ้างเหมาบริการในการปฏิบตั งิ านที่
รับผิดชอบของกองคลัง หรือดาเนินกิจการทีเ่ ป็ นลักษณะจ้าง
เหมาแรงงานอืน
่ ๆ ฯลฯ ปรากฏในด้านบริหาร
ทั่วไป (00100) แผนงานบริหารทั่วไป (00110) งาน
บริหารงานคลัง (00113) ( ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้ )

รวม
รวม

706,000

บาท
245,000 บาท

จานวน

50,000

บาท

จานวน

180,000

บาท

จานวน

15,000

บาท

รวม

386,000

บาท

จานวน

15,000

บาท

จานวน

108,000

บาท
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รายจ่ายเกีย่ วเนื่องกับการปฏิบตั ริ าชการทีไ่ ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อืน
่ ๆ
1. ค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการ
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรของ
พนักงานและพนักงานจ้างหรือผูท
้ อ
ี่ งค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่ สั่ง
ให้ไปปฏิบตั ริ าชการ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่ โดยจ่าย
เป็ นค่าเบีย้ เลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพ
่ กั ค่าผ่านทางด่วน
พิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนฝึ กอบรม
สัมมนา ประชุมต่าง ๆ และค่าใช้จา่ ยทีจ่ าเป็ นอืน
่ ๆ ฯลฯ ปรากฏ
ในด้านบริหารทั่วไป(00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป
(00110) งานบริหารงานคลัง (00113) (ตัง้ จ่ายจากเงิน
รายได้)
2. ค่าใช้จา่ ยโครงการปรับปรุงงานแผนทีภ
่ าษี และทะเบียนทรัพย์สน
ิ
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าปรับปรุงและดูแลงานแผนทีภ
่ าษี และทะเบียน
ทรัพย์สน
ิ และค่าใช้จา่ ยในการออกสารวจภาษี โรงเรือนและทีด
่ น
ิ
, ภาษี ป้าย , ภาษี บารุงท้องที่ , ค่าถ่ายเอกสารโฉนดทีด
่ น
ิ ,ค่าจ้าง
เหมาพนักงานจ้าง ฯลฯ ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป
(00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป(00110) งานบริหารงาน
คลัง (00113) (ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้)
3. ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร
เพือ
่ จ่ายเป็ น ค่าเย็บหนังสือ, ค่าถ่ายเอกสาร, ค่าเข้าปก
รูปเล่มต่างๆ ฯลฯ ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป
(00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงาน
คลัง (00113) (ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้)
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าบารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สน
ิ ประเภท
วัสดุและครุภณ
ั ฑ์ตา่ ง ๆ เช่น ค่าซ่อมคอมฯ ,เครือ
่ งถ่ายเอกสาร ,
โต๊ะ, เก้าอี้ ฯลฯ เพือ
่ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ปรากฏใน
ด้านบริหารทั่วไป(00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป
(00110) งานบริหารงานคลัง (00113) (ตัง้ จ่ายจากเงิน
รายได้)
ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าวัสดุ
สานักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ ฯลฯ ปรากฏในด้าน
บริหารทั่วไป(00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป(00110) งาน
บริหารงานคลัง (00113) (ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้)
วัสดุงานบ้านงานครัว
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซื้อวัสดุเกีย่ วกับงานบ้านงานครัว เช่น ไม้
กวาด น้ายาล้างห้องน้า น้ายาขัดพื้น ทีเ่ ช็ดรองเท้า ถ้วย
กาแฟ แก้วน้า ฯลฯ ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป
(00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป(00110) งานบริหารงาน
คลัง (00113) (ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้)
วัสดุคอมพิวเตอร์
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ โปรแกรม
อืน
่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ปรากฏในด้านบริหาร
ทั่วไป(00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป(00110) งาน
บริหารงานคลัง (00113) (ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้)

จานวน

100,000

บาท

จานวน

150,000

บาท

จานวน

5,000

บาท

จานวน

8,000

บาท

รวม
จานวน

75,000

จานวน

10,000

บาท

จานวน

25,000

บาท

บาท
40,000 บาท
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งบลงทุน
ค่าครุภณ
ั ฑ์
ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน
1. ค่าจัดซื้อตูเ้ ก็บเอกสาร 2 บานเปิ ด มือบิด
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซื้อตูเ้ ก็บเอกสารแบบ 2 บานเปิ ด, มีมือ
จับชนิดบิด, มีแผ่นชัน
้ ปรับระดับ 3 ชิน
้ ,คุณสมบัตต
ิ ามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อต
ุ สาหกรรม( มอก.) จานวน 4 หลัง ๆ ละ 5,500 .บาท คุณลักษณะและราคาของครุภณ
ั ฑ์นี้ปรากฏในบัญชี
มาตรฐานครุภณ
ั ฑ์ ธันวาคม 2561 หน้า 22 คุณลักษณะเฉพาะ
สังเขป หน้า 74 รายการที่ 10.16 ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป
(00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป(00110) งานบริหารงาน
คลัง (00113) (ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
2. ค่าจัดซื้อชัน
้ เก็บเอกสาร 20 ช่อง
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซื้อชัน
้ เก็บเอกสาร 20 ช่อง ขนาด
ยาว 91.70 ซม. กว้าง 31 ซม. สูง 96.20 ซม. จานวน 1 หลัง
ๆ ละ 4,500.-บาท คุณลักษณะและราคาของครุภณ
ั ฑ์นี้ไม่
ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภณ
ั ฑ์ ขอจัดซื้อตามราคา
ท้องตลาด โดยประหยัด ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป
(00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป(00110) งานบริหารงาน
คลัง (00113) (ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
3. ค่าจัดซื้อพัดลมติดผนัง
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซื้อพัดลมติดผนัง จานวน 6 ตัว โดยมี
รายละเอียดดังนี้
- ใบพัดขนาด 16 นิ้ว
- ปรับแรงลมได้ 3 ระดับ
- ดีไซน์ สายดึงสองเส้น
- เทอร์โมฟิ ว ตัดไฟฟ้ าอัตโนมัตเิ มือ่ มอเตอร์มอ
ี ณ
ุ หภูมสิ งู เกิน
- Timing Motor ควบคุมการส่ายลมให้ตอ
่ เนื่อง
- รับประกันมอเตอร์ 5 ปี
คุณลักษณะและราคาครุภณ
ั ฑ์นี้ไม่ปรากฏในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภณ
ั ฑ์ สานักงบประมาณ ธันวาคม 2561 ขอจัดซื้อ
ตามราคาท้องตลาดโดยประหยัด จานวน 6 ตัว ๆ ละ 1,420.บาท เป็ นเงิน 8,520.-บาท(แปดพันห้าร้อยยีส
่ บ
ิ บาท
ถ้วน) ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป(00100) แผนงาน
บริหารงานทั่วไป(00110) งานบริหารงานคลัง (00113) (ตัง้
จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์
1. ค่าจัดซื้อเครือ
่ งคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซื้อเครือ
่ งคอมพิวเตอร์สาหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อย
กว่า 19 นิ้ว) จานวน 1 เครือ
่ ง งบประมาณตัง้
ไว้ 22,000 บาท โดยคุณลักษณะพื้นฐาน ดังต่อไปนี้
- มีหน่ วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกน
ิ าพื้นฐานไม่น้อย
หลัก (4 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬก
ิ าได้ในกรณี
กว่า 2.8 GHz และมีเทคโนโลยีเพิม
่ สัญญาณนาฬก
ทีต
่ อ
้ งใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จานวน 1 หน่ วย
- หน่ วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่ วยความจา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาด
ไม่น้อยกว่า 8 MB

รวม
รวม

66,720

บาท
66,720 บาท

จานวน

22,000

บาท

จานวน

4,500

บาท

จานวน

8,520

บาท

จานวน

22,000

บาท
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- มีหน่ วยประมวลผลเพือ
่ แสดงภาพ โดยมีคณ
ุ ลักษณะอย่างใด
อย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
1) เป็ นแผงวงจรเพือ
่ แสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักทีม
่ ี
หน่ วยความจาขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
2) มีหน่ วยประมวลผลเพือ
่ แสดงภาพติดตัง้ อยู่ภายในหน่ วย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics
Processing Unit ทีส
่ ามารถใช้หน่ วยความจาหลักในการแสดง
ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
3) มีหน่ วยประมวลผลเพือ
่ แสดงภาพทีม
่ ค
ี วามสามารถในการ
ใช้หน่ วยความจาหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
- มีหน่ วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มี
ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่ วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า 120 GB จานวน 1 หน่ วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จานวน 1 หน่ วย
- มีชอ
่ งเชือ
่ มต่อระบบ
เครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 BaseT หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีชอ
่ งเชือ
่ มต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่
น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีแป้ นพิมพ์และเมาส์
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จานวน 1 หน่ วย
โดยจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปี 2562 ณ วันที่ 15 มีนาคม
2562 รายการ ที่ 8 หน้า 4 ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป
(00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป(00110) งานบริหารงาน
คลัง (00113) (ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
2. ค่าจัดซื้อเครือ
่ งพิมพ์ Multifunction เลเซอร์
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซื้อ
เครือ
่ งพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาว
ดา จานวน 1 เครือ
่ ง ๆ ละ 9,000 บาท คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- เป็ นอุปกรณ์ ทม
ี่ ค
ี วามสามารถ
เป็ น Printer, Copier, Scanner และ Fax ภายในเครือ
่ ง
เดียวกัน
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์สาหรับกระดาษ A4 ไม่น้อย
กว่า 28 หน้าต่อนาที (ppm)
- มีหน่ วยความจา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 256 MB
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อย
กว่า 1,200x1,200 dpi
- มีถาดป้ อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สามารถถ่ายสาเนาเอกสารได้
- สามารถทาสาเนาได้สงู สุดไม่น้อยกว่า 99 สาเนา
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
- มีชอ
่ งเชือ
่ มต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือ
ดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีชอ
่ งเชือ
่ มต่อระบบ

จานวน

9,000

บาท
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เครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือ
ดีกว่า จานวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
- สามารถใช้ได้กบั A4, Letter, Legal และ Custom
คุณลักษณะและราคาของครุภณ
ั ฑ์ ปรากฏในบัญชีมาตรฐาน
ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน
มีนาคม 2562 ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562 ปรากฏใน
ด้านบริหารทั่วไป(00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป
(00110) งานบริหารงานคลัง (00113) (ตัง้ จ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป)
3. ค่าจัดซื้ออุปกรณ์ อา่ นบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card
Reader)
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซื้ออุปกรณ์ อา่ นบัตรแบบ
อเนกประสงค์ (Smart Card Reader) จานวน 1 เครือ
่ ง ๆ ละ
700 บาท คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- สามารถอ่านและเขียนข้อมูลในบัตรแบบ
อเนกประสงค์ (Smart Card) ตาม
มาตรฐาน ISO/IEC 7816 ได้
ิ าไม่น้อยกว่า 4.8 MHz
- มีความเร็วสัญญาณนาฬก
- สามารถใช้งานผ่านช่องเชือ
่ มต่อ (Interface) แบบ USB ได้
- สามารถใช้กบั บัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ทีใ่ ช้
แรงดันไฟฟ้ าขนาด 5 Volts, 3 Volts และ 1.8 Volts ได้เป็ น
อย่างน้อย
คุณลักษณะและราคาของครุภณ
ั ฑ์ ปรากฏในบัญชี
มาตรฐานครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน
มีนาคม 2562 ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562 ปรากฏใน
ด้านบริหารทั่วไป(00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป
(00110) งานบริหารงานคลัง (00113) (ตัง้ จ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป)
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกีย่ วกับการรักษาความสงบภายใน
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผูป
้ ฏิบตั ริ าชการอันเป็ นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน
่
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าเงินรางวัลค่าตอบแทนอาสาสมัครป้ องกันภัยฝ่ าย
พลเรือน (อปพร.) และผูท
้ ป
ี่ ฏิบตั ริ าชการอันเป็ นประโยชน์แก่
เทศบาลตาบลบ้านเหล่า ปรากฏในด้านบริหารงาน
ทั่วไป (00100) แผนงานการรักษาความสงบภายใน
(00120) งานบริหารทั่วไปเกีย่ วกับการรักษาความสงบภายใน
(00121) (ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้)

จานวน

700

รวม
รวม
รวม

673,000

จานวน

30,000

บาท

บาท
642,000 บาท
30,000 บาท
บาท
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ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพือ
่ ให้ได้มาซึง่ บริการ
1.1 ค่าจ้างเหมาบริการ
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจ้างเหมาบริการเพือ
่ ช่วยปฏิบตั งิ านในงานป้ องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยภัยพิบตั ต
ิ า่ งๆ หรือดาเนินกิจการทีเ่ ป็ น
ลักษณะจ้างเหมาแรงงานอืน
่ ๆ ปรากฏในด้านบริหารงาน
ทั่วไป (00100) แผนงานการรักษาความสงบภายใน
(00120) งานบริหารทั่วไปเกีย่ วกับการรักษาความสงบภายใน
(00121) (ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้)
งบลงทุน
ค่าครุภณ
ั ฑ์
ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์
1. ค่าจัดซื้อเครือ
่ งคอมพิวเตอร์
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซื้อเครือ
่ งคอมพิวเตอร์ สาหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 1 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อย
กว่า 19 นิ้ว) จานวน 1 เครือ
่ งๆละ 22,000 บาท คุณลักษณะ
พื้นฐาน ดังนี้
- มีหน่ วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกน
ิ า พื้นฐานไม่น้อย
หลัก (4 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬก
ิ าได้ในกรณี
กว่า 2.8 GHz และมีเทคโนโลยีเพิม
่ สัญญาณนาฬก
ทีต
่ อ
้ งใช้ความสามารถใน การประมวลผลสูง จานวน 1 หน่ วย
- หน่ วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่ วยความจา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาด
ไม่น้อยกว่า 8 MB
- มีหน่ วยประมวลผลเพือ
่ แสดงภาพ โดยมีคณ
ุ ลักษณะอย่างใด
อย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
1) เป็ นแผงวงจรเพือ
่ แสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักทีม
่ ี
หน่ วยความจา ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
2) มีหน่ วยประมวลผลเพือ
่ แสดงภาพติดตัง้ อยูภ
่ ายในหน่ วย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่
สามารถใช้หน่ วยความจาหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อย
กว่า 2 GB หรือ
3) มีหน่ วยประมวลผลเพือ
่ แสดงภาพทีม
่ ค
ี วามสามารถในการใช้
หน่ วยความจาหลักในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
– มีหน่ วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาด
ไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่ วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า 120 GB จานวน 1 หน่ วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จานวน 1 หน่ วย
- มีชอ
่ งเชือ
่ มต่อระบบ
เครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 BaseT หรือดีกว่า จานวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีชอ
่ งเชือ
่ มต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่
น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีแป้ นพิมพ์และเมาส์
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จานวน 1 หน่ วย
คุณลักษณะและราคาของครุภณ
ั ฑ์ ปรากฏในบัญชีมาตรฐาน
ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน

รวม

612,000

บาท

จานวน

612,000

บาท

รวม
รวม

31,000

จานวน

22,000

บาท
31,000 บาท
บาท
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มีนาคม 2562 ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562 ปรากฏใน
ด้านบริหารงานทั่วไป (00100) แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน(00120) งานบริหารทั่วไปเกีย่ วกับการรักษาความสงบ
ภายใน(00121) (ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
2. ค่าจัดซื้อเครือ
่ งพิมพ์ Multifunction เลเซอร์
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซื้อ
เครือ
่ งพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาว
ดา จานวน 1 เครือ
่ ง ๆ ละ 9,000 บาท คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- เป็ นอุปกรณ์ ทม
ี่ ค
ี วามสามารถ
เป็ น Printer, Copier, Scanner และ Fax ภายในเครือ
่ ง
เดียวกัน
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์สาหรับกระดาษ A4 ไม่น้อย
กว่า 28 หน้าต่อนาที (ppm)
- มีหน่ วยความจา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 256 MB
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อย
กว่า 1,200x1,200 dpi
- มีถาดป้ อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สามารถถ่ายสาเนาเอกสารได้
- สามารถทาสาเนาได้สงู สุดไม่น้อยกว่า 99 สาเนา
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
- มีชอ
่ งเชือ
่ มต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือ
ดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีชอ
่ งเชือ
่ มต่อระบบ
เครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือ
ดีกว่า จานวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
- สามารถใช้ได้กบั A4, Letter, Legal และ Custom
คุณลักษณะและราคาของครุภณ
ั ฑ์ ปรากฏในบัญชีมาตรฐาน
ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน
มีนาคม 2562 ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562 ปรากฏใน
ด้านบริหารงานทั่วไป (00100) แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน(00120) งานบริหารทั่วไปเกีย่ วกับการรักษาความสงบ
ภายใน(00121) (ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

จานวน

9,000

งานป้ องกันภัยฝ่ ายพลเรือนและระงับอัคคีภยั
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกีย่ วเนื่องกับการปฏิบตั ริ าชการทีไ่ ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อืน
่ ๆ
1.1 โครงการป้ องกันและควบคุมไฟป่ าแก้ไขปัญหาหมอกควัน
เพือ
่ เป็ นค่าใช้จา่ ยในการดาเนินการฝึ กอบรม เช่น ค่า
วิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครือ
่ งดืม
่ ค่าเช่า
สถานที่ ค่าใช้จา่ ยในพิธีเปิ ด-ปิ ด ค่าสมนาคุณ ค่าวัสดุอุปกรณ์
ต่างๆและค่าใช้จา่ ยอืน
่ ๆ ในการฝึ กอบรม ฯลฯ ปรากฏในด้าน
บริหารงานทั่วไป (00100) แผนงานการรักษาความสงบภายใน
(00120) งานป้ องกันภัยฝ่ ายพลเรือนและระงับอัคคีภยั

รวม
รวม
รวม

491,800

จานวน

15,000

บาท

บาท
185,800 บาท
70,000 บาท
บาท
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(00123) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน
่ (พ.ศ. 25612565) ประจาปี 2563 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ข้อ 1 หน้า 231 (ตัง้
จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
1.2 โครงการฝึ กอบรมเพิม
่ ศักยภาพ อปพร.
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการฝึ กอบรมเพิม
่ ประสิทธิภาพของ อป
้
พร.ให้มค
ี วามรูแ
้ ละทักษะเพิม
่ มากขึน เช่น ค่า
วิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครือ
่ งดืม
่ ค่าเช่า
สถานที่ ค่าใช้จา่ ยในพิธีเปิ ด-ปิ ด ค่าสมนาคุณ ค่าวัสดุอุปกรณ์
ต่างๆและค่าใช้จา่ ยอืน
่ ๆ ในการฝึ กอบรม ฯ ปรากฏในด้าน
บริหารงานทั่วไป (00100) แผนงานการรักษาความสงบภายใน
(00120) งานป้ องกันภัยฝ่ ายพลเรือนและระงับอัคคีภยั
(00123) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน
่ (พ.ศ. 25612565) ประจาปี 2563 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ข้อ 9 หน้า 240 (ตัง้ จ่าย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป)
1.3 โครงการป้ องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในตาบลบ้านเหล่า
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการให้ความรูใ้ นการป้ องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครือ
่ งดืม
่ ค่าเช่าสถานที่ ค่าใช้จา่ ยในพิธีเปิ ด-ปิ ด ค่า
สมนาคุณ ค่าวัสดุอป
ุ กรณ์ ตา่ งๆและค่าใช้จา่ ยอืน
่ ๆ ในการ
ฝึ กอบรม ฯ ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป (00100) แผนงาน
การรักษาความสงบภายใน(00120) งานป้ องกันภัยฝ่ ายพลเรือน
และระงับอัคคีภยั (00123) ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิน
่ (พ.ศ. 2561-2565) ประจาปี 2563 ยุทธศาสตร์
ที่ 4 ข้อ 1 หน้า 237 (ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
1.4 โครงการสนับสนุนศูนย์ปฏิบตั ก
ิ ารร่วมป้ องกัน และลดอุบตั ท
ิ าง
ถนน ในช่วงเทศกาล และวันหยุดติดต่อกัน
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการดาเนินการสนับสนุนศูนย์
ปฏิบตั ก
ิ าร ฯ เช่น ค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ คา่ จัดทาป้ าย
ประชาสัมพันธ์ ป้ ายรณรงค์กจิ กรรมต่างๆ ฯลฯ ปรากฏในด้าน
บริหารงานทั่วไป (00100) แผนงานการรักษาความสงบภายใน
(00120) งานป้ องกันภัยฝ่ ายพลเรือนและระงับอัคคีภยั
(00123) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน
่ (พ.ศ. 25612565) ประจาปี 2563 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ข้อ 4 หน้า 238 (ตัง้ จ่าย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป)
ค่าวัสดุ
วัสดุไฟฟ้ าและวิทยุ
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้ าและวิทยุ ของศูนย์ อปพร.
เทศบาลตาบลบ้านเหล่า เช่น หลอดไฟฟ้ า ขาไฟกิง่ โคม
ไฟฟ้ า สายไฟฟ้ า ปลัก
๊ ไฟฟ้ า สวิตช์ไฟฟ้ า เบรกเกอร์ ฯลฯ เป็ น
ต้น ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป (00100) แผนงานการ
รักษาความสงบภายใน(00120) งานป้ องกันภัยฝ่ ายพลเรือนและ
ระงับอัคคีภยั (00123) (ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้)
วัสดุกอ
่ สร้าง
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซื้อวัสดุกอ
่ สร้างเพือ
่ ไว้ในในงานป้ องกัน
ฯ เช่น ตะปู คีม ฆ้อน จอบ เสียม ขวาน สว่าน เลือ
่ ย ฯลฯ เป็ น
ต้น ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป (00100) แผนงานการ
รักษาความสงบภายใน(00120) งานป้ องกันภัยฝ่ ายพลเรือนและ
ระงับอัคคีภยั (00123) (ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้)

จานวน

30,000

บาท

จานวน

15,000

บาท

จานวน

10,000

บาท

รวม
จานวน

115,800

จานวน

5,000

บาท
5,000 บาท

บาท
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
1. ค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จานวน 15,000 บาท
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและ
ขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หัวเทียน ไขควง หม้อน้า
รถยนต์ แม่แรง สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุ กเฉิน กรวย
จราจร ฯลฯ เป็ นต้น ปรากฏในด้านบริหารงาน
ทั่วไป (00100) แผนงานการรักษาความสงบภายใน
(00120) งานป้ องกันภัยฝ่ ายพลเรือนและระงับอัคคีภยั
(00123) (ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้)

จานวน

75,800

บาท

20,000

บาท

10,000

บาท

2. ค่าจัดซื้อกระจกโค้ง
จานวน 35,000 บาท
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซื้อกระจกโค้งพร้อมหมวกกันฝน วัสดุผลิต
จากโพลีคาร์บอเนตพร้อมติดตัง้ ขนาด 24 นิ้ว กระจกโค้ง 120
องศา(เฉพาะบานกระจกไม่รวมเสา) จานวน10 ชุดๆ
ละ 3,500 บาท ขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดโดยประหยัด เพือ
่
ใช้ใน งานป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาล ปรากฏ
ในด้านบริหารงานทั่วไป (00100) แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน(00120) งานป้ องกันภัยฝ่ ายพลเรือนและระงับอัคคีภยั
(00123) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน
่ (พ.ศ.2561-2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 1ข้อ 436 หน้า 187 (ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้)
3. ค่าจัดซื้อกระจกโค้ง
จานวน 25,800 บาท
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซื้อกระจกโค้งพร้อมหมวกกันฝน วัสดุ
ผลิตจากโพลีคาร์บอเนต ขนาด 24 นิ้ว กระจก
โค้ง 120 องศา พร้อมเสาและติดตัง้ จานวน 6 บานๆ
ละ 4,300 บาท คุณลักษณะและราคาครุภณ
ั ฑ์นี้ไม่ปรากฏใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภณ
ั ฑ์ สานักงาน
งบประมาณ ธันวาคม 2561 ขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดโดย
ประหยัด เพือ
่ ใช้ใน งานป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ
เทศบาล ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป (00100) แผนงานการ
รักษาความสงบภายใน(00120) งานป้ องกันภัยฝ่ ายพลเรือนและ
ระงับอัคคีภยั (00123) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน
่ (พ.ศ.
2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 1ข้อ 436 หน้า 187 (ตัง้ จ่ายจาก
เงินรายได้)
วัสดุวท
ิ ยาศาสตร์หรือการแพทย์
จานวน
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซื้ออุปกรณ์ ปฐมพยาบาลและทาแผล
พื้นฐาน สาหรับชุดปฏิบตั ก
ิ าร
ฉุ กเฉิน เช่น สาลี ผ้าพันแผล แอลกอฮอล์ ถุงมือ น้าเกลือล้าง
แผล เครือ
่ งวัดน้าฝน กระบอกตวง และเวชภัณฑ์อน
ื่ ๆ ฯลฯ เป็ น
ต้น ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป (00100) แผนงานการ
รักษาความสงบภายใน(00120) งานป้ องกันภัยฝ่ ายพลเรือนและ
ระงับอัคคีภยั (00123)(ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้)
วัสดุเครือ
่ งดับเพลิง
จานวน
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซื้อวัสดุเครือ
่ งดับเพลิง เช่น เครือ
่ ง
ดับเพลิง อุปกรณ์ ดบั เพลิง อุปกรณ์ กช
ู้ ีพกูภ
้ ยั ค่าเปลีย่ นสารเคมี
ถังดับเพลิง ฯลฯ เป็ นต้น ปรากฏในด้านบริหารงาน
ทั่วไป (00100) แผนงานการรักษาความสงบภายใน
(00120) งานป้ องกันภัยฝ่ ายพลเรือนและระงับอัคคีภยั
(00123) (ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้)
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งบลงทุน
ค่าครุภณ
ั ฑ์
ครุภณ
ั ฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
1. ค่าจัดซื้อเรือท้องแบน
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซื้อเรือท้องแบน พร้อมเครือ
่ งยนต์หางยาวและ
เทรลเลอร์ลากจูง และอุปกรณ์ ตา่ ง ๆ ฯลฯ จานวน 1 ชุด โดยมี
รายละเอียดคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
ก. ลักษณะทั่วไป
1. ทาจากอลูมเิ นียม ชนิดอลูมเิ นียมอัลลอยด์ ชนิดใช้ตอ
่ เรือ
โดยเฉพาะ ความหนาของตัวเรือ ท้องเรือและปี กเรือไม่น้อย
กว่า 2 มิลลิเมตร
2. เป็ นเรืออเนกประสงค์กน
ิ น้าตืน
้
3. ความกว้างตัวเรือ ไม่น้อยกว่า 1.60 เมตร ยาวไม่น้อย
กว่า 4.30 เมตร ความสูงไม่น้อยกว่า 0.50 เมตร
4. สามารถติดตัง้ เครือ
่ งยนต์ได้ เรือจะไม่เอียงหรือเชิดหัวเรือ
้ เมือ่ วางเครือ
ขึน
่ งยนต์ทท
ี่ า้ ยเรือ
5. ตัวเรือทนทานต่อแรงกระแทกเมือ่ กระแทกจะไม่ฉีกขาด แต่
จะยุบแทนแต่สามารถซ่อมแซมได้
6. รับน้าหนักได้ไม่น้อยกว่า 400 กิโลกรัม โดยไม่มก
ี ารบิดและ
แอ่นของลาเรือ
7.การประกอบตัวเรือเชือ
่ มและใช้รีเวท(Welded and Revets)
8. มีทส
ี่ าหรับยกเรือ ไม่น้อยกว่า 4 จุด ยกเรือได้สะดวก และมีที่
ผูกลากเรือ
9. รับประกันตัวเรือ จากการใช้งานโดยปกติไม่น้อยกว่า 1 ปี
ข. เครือ
่ งยนต์
1. กาลังเครือ
่ งยนต์ชนิดหางยาว ไม่น้อยกว่า 13 แรงม้า พร้อม
ชุดหาง ที่ 4,000 รอบต่อนาที ความจุกระบอกสูบ ไม่น้อย
กว่า 389 ซีซี
2. ความจุถงั น้ามันเชื้อเพลิง ไม่น้อยกว่า 6 ลิตร
3. ชุดหางขนาดใบจักร ไม่น้อยกว่า 8 นิ้ว
4. รับประกันเครือ
่ งยนต์จากการใช้งานปกติ ไม่น้อยกว่า 1 ปี
ค. เทรลเลอร์บรรทุก
1. เป็ นเทรลเลอร์สาหรับบรรทุกเรือ โดยใช้รถยนต์ลาก
เคลือ
่ นย้ายได้
2. โครงสร้างเทรลเลอร์ ทาด้วยเหล็กพ่นสี มีความยาวของตัวรถ
เหมาะสมกับขนาดของเรือและมีความมั่นคงแข็งแรง
พอ สามารถรับน้าหนักเรือได้เป็ นอย่างดี
3. ระบบรองรับน้าหนัก เป็ น แหนบ หรือ โช้คอัพ
4. คานรองรับตัวเรือ ทัง้ ทางยาวและทางขวาง สร้างได้ระดับ
สาหรับรับท้องเรือได้อย่างเหมาะสม เมือ่ ใช้บรรทุก
5. แกนเพลามีตลับลูกปื น มี 1 เพลา 2 ล้อ กะทะเหล็ก พร้อมยาง
รถยนต์ ขนาดเดียวกับยางรถยนต์ซงึ่ มีขายทั่วไป และมีบงั โคลนล้อ
6. คานรองรับด้านหน้าสุดใช้ชุดครอบ เพือ
่ ยึดกับหัวบอล
ขนาด 2 นิ้ว สาหรับพ่วงกับรถยนต์
้ – ลงได้
7. ล้อหน้า หมุนเลี้ยว และปรับขึน
8. ติดตัง้ ระบบไฟฟ้ า ไฟเบรก ไฟเลี้ยว พร้อมแถบสะท้อน
แสง และระบบไฟทัง้ หมด ซีลกันน้าและเดินสายสาหรับต่อวงจร
กับรถยนต์
9. รับประกันตัวเทรลเลอร์ลากเรือ จากการใช้งานปกติ ไม่น้อย
กว่า 1 ปี

รวม
รวม

306,000

บาท
306,000 บาท

จานวน

210,000

บาท
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จ. อืน
่ ๆ
1. พ่นตราเครือ
่ งหมายเทศบาลตาบลบ้านเหล่า ขนาดกว้างหรือ
ยาวไม่น้อยกว่า 7 นิ้ว พร้อมตัวอักษรของเทศบาลตาบลบ้าน
เหล่า ขนาดสูงไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว ด้วยสีขาวหรือสีทม
ี่ องเห็น
ชัดเจน ไว้ดา้ นข้างนอกเรือทัง้ สองข้าง (กรณี ใช้สข
ี าวแล้ว
มองเห็นไม่ชดั ให้ใช้สอ
ี น
ื่ แทนได้)
2. ราคารวมภาษี แล้ว
3. ในระหว่างประกันความเสียหายจากการใช้งานปกติ หากมี
ความชารุดเสียหายผูข
้ ายจะต้องรับผิดชอบซ่อมเปลีย่ นอะไหล่ให้
โดยไม่คด
ิ มูลค่า เว้นแต่เกิดกรณี อบ
ุ ตั เิ หตุหรือภัยธรรมชาติ
คุณลักษณะและราคาครุภณ
ั ฑ์ไม่ปรากฏในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภณ
ั ฑ์ สานักงานงบประมาณ ธันวาคม 2561 ขอ
จัดซื้อตามราคาท้องตลาดโดยประหยัด เพือ
่ ใช้ใน งานป้ องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาล ปรากฏในด้านบริหารงาน
ทั่วไป (00100) แผนงานการรักษาความสงบภายใน
(00120) งานป้ องกันภัยฝ่ ายพลเรือนและระงับอัคคีภยั
(00123) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน
่ (พ.ศ.25612565) ตามบัญชีครุภณ
ั ฑ์ (ผ 03) ข้อ 13 หน้า271 (สานัก
ปลัด) (ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
ครุภณ
ั ฑ์ไฟฟ้ าและวิทยุ
1.) ค่าจัดซื้อเครือ
่ งรับส่งวิทยุ ชนิดมือถือ
จานวน
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซื้อเครือ
่ งรับส่งวิทยุชนิดมือ
ถือ ระบบ VHF/FM ขนาด 5 วัตต์ พร้อม
อุปกรณ์ จานวน 4 เครือ
่ งๆ
ละ 12,000 บาท ประกอบด้วย : ตัวเครือ
่ ง แท่น
ชาร์ต แบตเตอรี่ 1 ก้อน เสายาง เหล็กพับฯ(ตามรายละเอียดตาม
มาตรฐานครุภณ
ั ฑ์จากสานัก
งบประมาณ ธันวาคม ประจาปี 2561) เพือ
่ ใช้ในการรับทราบ
ข้อมูลการเกิดอุบตั เิ หตุฉุกเฉิน เหตุการณ์ ตา่ งๆ ตลอดจนถึงการ
รับรูข
้ อ
้ มูลข่าวสารต่างๆ ในตาบลบ้านเหล่า ปรากฏในด้าน
บริหารงานทั่วไป (00100) แผนงานการรักษาความสงบภายใน
(00120) งานป้ องกันภัยฝ่ ายพลเรือนและระงับอัคคีภยั
(00123) เป็ นครุภณ
ั ฑ์ทป
ี่ รากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภณ
ั ฑ์
ของสานักงบประมาณเดือน ธันวาคม ประจาปี 2561 ตาม
แผนพัฒนาท้องถิน
่ (พ.ศ.2561-2565) บัญชีครุภณ
ั ฑ์
(ผ.03) ข้อ 20 หน้า 273 (ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
ครุภณ
ั ฑ์เครือ
่ งดับเพลิง
1.1 จัดซื้อสายส่งน้าดับเพลิง
จานวน
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซื้อสายส่งน้าดับเพลิงวัสดุผลิตจากยาง
สังเคราะห์ พร้อมข้อต่อสวมเร็วอลูมเิ นียม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
1.5 นิ้ว ยาว 20 เมตร จานวน 4 เส้นๆ ละ 12,000 บาท
คุณลักษณะและราคาครุภณ
ั ฑ์ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภณ
ั ฑ์ สานักงานงบประมาณ ธันวาคม 2561 ขอจัดซื้อตาม
ราคาท้องตลาดโดยประหยัด เพือ
่ ใช้ใน งานป้ องกันและบรรเทา
สาธารณภัยของเทศบาล ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป
(00100) แผนงานการรักษาความสงบภายใน(00120) งาน
ป้ องกันภัยฝ่ ายพลเรือนและระงับอัคคีภยั (00123) ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิน
่ (พ.ศ.2561-2565) บัญชีครุภณ
ั ฑ์ (ผ.03) ข้อ 39
หน้า 279 (ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

48,000

บาท

48,000

บาท
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกีย่ วกับการศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
- เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าเงินเดือนพนักงานครูศน
ู ย์พฒ
ั นาเด็ก
เล็ก จานวน 5 อัตรา ผูอ
้ านวยการโรงเรียน
อนุบาล จานวน 1 อัตรา และครูโรงเรียน
อนุบาล จานวน 3 อัตรา ของเทศบาลตาบลบ้านเหล่าพร้อม
เงินปรับปรุงเงินเดือนประจาปี ตามแผนอัตรากาลัง 3 ปี ปรากฏ
ในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงาน
การศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกีย่ วกับ
การศึกษา (00211) (ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

รวม
รวม
รวม
จานวน

4,625,440

เงินวิทยฐานะ
เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินวิทยฐานะและเงินเพิม
่ พิเศษชั่วคราวสาหรับ
- พนักงานครูเทศบาล ทีม
่ ส
ี ท
ิ ธิได้รบั เงินวิทยฐาน จานวน
4 อัตรา ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)
แผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกีย่ วกับ
การศึกษา (00211) (ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

จานวน

147,000

บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าเงินเดือนผูช
้ ่วยครูผด
ู้ แ
ู ลเด็กศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
เทศบาลตาบลบ้านเหล่า ตามแผนอัตรากาลัง 3 ปี
จานวน 7 อัตรา ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม
(00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไป
เกีย่ วกับการศึกษา (00211) (ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินค่าการศึกษาบุตร ตัง้ จ่ายตามระเบียบการทรวง
มหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกีย่ วกับการศึกษาของบุตร
พนักงานส่วนท้องถิน
่ พ.ศ. 2541 และทีแ
่ ก้ไขเพิม
่ เติม ปรากฏ
ในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงาน
การศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกีย่ วกับ
การศึกษา (00211) (ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
1. อุดหนุนกลุม
่ โรงเรียนในพื้นที่
1. อุดหนุนกลุม
่ โรงเรียนในพื้นที่
- โรงเรียนบ้านเหล่า (ตามหนังสือ ที่ ศธ 04095.203/140
ลว 18 มิ.ย. 2562
จานวน 520,000 บาท

จานวน

1,157,520

บาท

รวม
รวม
จานวน

70,000

รวม
รวม

1,712,000

จานวน

1,712,000

- โรงเรียนบ้านไร่ออ
้ ย (ตามหนังสือ ที่ ศธ 04095.204/
105 ลว 17 มิ .ย.2562)
จานวน 556,000 บาท

บาท
2,843,440 บาท
2,843,440 บาท
1,538,920 บาท

บาท
70,000 บาท
70,000 บาท

บาท
1,712,000 บาท
บาท
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- โรงเรียนบ้านดงอินตา (ตามหนังสือ ที่ ศธ 04095.206/183
ลว 17 มิ.ย 2562.)
จานวน 468,000 บาท
- โรงเรียนบ้านดงบุญนาค (ตามหนังสือ ที่ ศธ 04095.208
/ 130 ลว 19 มิ.ย.2562)
จานวน 168,000 บาท
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าอาหารกลางวันสาหรับเด็กนักเรียนปรากฏ
ในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงาน
การศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกีย่ วกับ
การศึกษา (00211) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน
่
(พ.ศ. 2561 - 2565) ประจาปี 2563 ยุทธศาสตร์
ที่ 2 ข้อ 4 หน้า 211 (สานักปลัด) (ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพือ
่ ให้ได้มาซึง่ บริการ
1. ค่าจ้างเหมาบริการ
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจ้างเหมาบริการทาความสะอาดศูนย์พฒ
ั นาเด็ก
เล็กและโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตาบลบ้านเหล่า เช่น อาคาร
ต่างๆ ห้องน้า และอืน
่ ๆ ฯลฯ ราคานี้รวมค่าภาษี ค่าวัสดุ อุปกรณ์
ต่างๆ ในการให้บริการแล้ว ปรากฏในด้านบริการชุมชนและ
สังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อน
วัยเรียนและประถมศึกษา (00212)
(สานักปลัด) (ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้)
รายจ่ายเกีย่ วเนื่องกับการปฏิบตั ริ าชการทีไ่ ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อืน
่ ๆ
1. โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการจัดโครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติ ประจาปี 2563 เช่น ของรางวัลสาหรับกิจกรรม
การละเล่น การประกวด การตอบปัญหา การแสดง ค่าป้ าย
ประชาสัมพันธ์ ฯลฯ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและ
สังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อน
วัยเรียนและประถมศึกษา (00212) ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิน
่ (พ.ศ. 2561-2565) ประจาปี 2563 ยุทธศาสตร์
ที่ 2 ข้อ 8 หน้า 213
(สานักปลัด) (ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้)
2. โครงการส่งเสริมกีฬาศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก/โรงเรียนอนุบาลฯ
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการส่งตัวนักกีฬาศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
โรงเรียนอนุบาลฯเทศบาลตาบลบ้านเหล่าเข้าร่วมแข่งขันกีฬาฯ
เพือ
่ เป็ นค่าใช้จา่ ย เช่น ค่าอุปกณ์ สาหรับฝึ กการแข่งขัน
กีฬา ฟุตบอล ตะกร้อ ห่วง ฯลฯ ปรากฏในด้านบริการชุมชน
และสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานระดับ
ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212) ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิน
่ (พ.ศ. 2561-2565) ประจาปี 2563 ยุทธศาสตร์
ที่ 2 ข้อ 10 หน้า 213 (สานักปลัด) (ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป)

รวม
รวม
รวม

3,020,400

บาท
2,721,400 บาท
1,595,400 บาท

จานวน

108,000

บาท

จานวน

50,000

บาท

จานวน

2,000

บาท
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3. โครงการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการเด็กเล็ก ใน ศพด. /
โรงเรียนอนุบาล ทต.บ้านเหล่า และนักเรียนในโรงเรียนในเขต
พื้นที่
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการส่งเสริมการแข่งขันทักษะทาง
วิชาการเด็กเล็ก ใน ศพด. /โรงเรียนอนุบาล ทต.บ้านเหล่าและ
เด็กนักเรียนโรงเรียนในเขตพื้นทีต
่ าบลบ้านเหล่าแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการประจาปี เช่นค่าจัดซื้ออุปกรณ์ การฝึ กทักษะ สือ่ และ
วัสดุในการผลิตสือ
่ เตรียมเข้าแข่งขัน ฯลฯ สาหรับเด็กเล็กฯ ใน
พื้นทีเ่ ทศบาลตาบลบ้านเหล่า ปรากฏในด้านบริการชุมชนและ
สังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อน
วัยเรียนและประถมศึกษา (00212) ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิน
่ (พ.ศ. 2561-2565) ประจาปี 2563 ยุทธศาสตร์
ที่ 2 ข้อ 7 หน้า 212 (สานักปลัด) (ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป)
4. โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ ยการบริหารสถานศึกษา (ค่าเดินทาง
ไปราชการ)
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าเดินทางไปราชการของพนักงานครู/ผูช
้ ่วยครู
เทศบาลตาบลบ้านเหล่าหรือทีอ
่ งค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่ สั่งให้
ไปปฏิบตั ริ าชการให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน
่ เช่น ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน ค่าพาหนะ ค่าเบีย้
เลี้ยง ค่าเช่าทีพ
่ กั ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทาง
ด่วนพิเศษ ต่างๆ เพือ
่ พัฒนาศักยภาพการ
ปฏิบตั งิ าน ฯลฯ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและ
สังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถมศึกษา (00212) (ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป)
5. โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ ยการบริหารสถานศึกษา (ค่าจ้าง
เหมารถรับส่งนักเรียนศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กเทศบาลตาบลบ้านเหล่า)
เพือ
่ เป็ นค่าใช้จา่ ยในการจ้างเหมารถรับส่งนักเรียนใน ศพด. ทต.
บ้านเหล่า ปรากฏในด้านบริการชุมชนและ
สังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อน
วัยเรียนและประถมศึกษา (00212) ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิน
่ (พ.ศ. 2561-2565) ประจาปี 2563 ยุทธศาสตร์
ที่ 2 ข้อ 3 หน้า 211 (สานักปลัด) (ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป)
6. โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ ยการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหาร
กลางวัน)
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียนในศูนย์พฒ
ั นาเด็ก
เล็ก จานวน 300,000 – บาท และค่าอาหารกลางวันเด็ก
นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตาบลบ้าน
เหล่า จานวน 200,000 บาท ปรากฏในด้านบริการชุมชนและ
สังคม (00200) แผนการศึกษา (00210) งานระดับก่อน
วัย เรียนและประถมศึกษา (00212) ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิน
่ (พ.ศ. 2561-2565) ประจาปี 2563 ยุทธศาสตร์
ที่ 2 ข้อ 5 หน้า 211 (ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

จานวน

5,000

บาท

จานวน

50,000

บาท

จานวน

120,000

บาท

จานวน

500,000

บาท
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7. โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ ยการบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการ
เรียนการสอน(เงินรายหัว) สาหรับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ตาบลบ้านเหล่า
ค่าจัดการเรียนการสอน(เงินรายหัว) สาหรับนักเรียนโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตาบลบ้านเหล่า เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าสือ่ การเรียนการ
สอน วัสดุการศึกษา เครือ
่ งเล่นพัฒนาการ ฯลฯหรือเงินเรียกชือ
่
อย่างอืน
่ ทีม
่ ีวตั ถุประสงค์ในลักษณะเดียวกัน ปรากฏในด้าน
บริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงาน
การศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา (00212) ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิน
่ (พ.ศ. 2561-2565) ประจาปี 2563 ยุทธศาสตร์
ที่ 2 ข้อ 12 หน้า 214 (ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
8. โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ ยการบริหารสถานศึกษา
(ค่าหนังสือเรียน)
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าหนังสือเรียนเด็กนักเรียน โรงเรียนอนุบาลฯตาบล
บ้านเหล่า ปรากฏในด้านบริการชุมชนและ
สังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อน
วัยเรียนและประถมศึกษา (00212) ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิน
่ (พ.ศ. 2561-2565) ประจาปี 2563 ยุทธศาสตร์
ที่ 2 ข้อ 13หน้า 214 (ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
9. โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ ยการบริหารสถานศึกษา
(ค่าอุปกรณ์ การเรียน)
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าอุปกรณ์ การเรียนเด็กนักเรียนในโรงเรียนอนุบาล
ฯตาบลบ้านเหล่า ปรากฏในด้านบริการชุมชนและ
สังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อน
วัยเรียนและประถมศึกษา (00212) ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิน
่ (พ.ศ. 2561-2565) ประจาปี 2563 ยุทธศาสตร์
ที่ 2 ข้อ 14 หน้า 215 (ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
10.โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ ยการบริหารสถานศึกษา
(ค่าเครือ
่ งแบบนักเรียน)
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าเครือ
่ งแบบนักเรียนของเด็กนักเรียนในโรงเรียน
อนุบาลฯตาบลบ้านเหล่า ปรากฏในด้านบริการชุมชนและ
สังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อน
วัยเรียนและประถมศึกษา (00212) ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิน
่ (พ.ศ. 2561-2565) ประจาปี 2563 ยุทธศาสตร์
ที่ 2 ข้อ 15 หน้า 215 (ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
11. โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ ยการบริหารสถานศึกษา
(ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเ้ รียน)
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่ากิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียนของโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตาบลบ้านเหล่า ปรากฏในด้านบริการชุมชนและ
สังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อน
วัยเรียนและประถมศึกษา (00212)ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิน
่ (พ.ศ. 2561-2565) ประจาปี 2563 ยุทธศาสตร์
ที่ 2 ข้อ 16 หน้า 215 (ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
12. โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ ยการบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการ
เรียนการสอน(เงินรายหัว) สาหรับนักเรียนศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
เทศบาลตาบลบ้านเหล่า
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดการเรียนการสอน(เงินรายหัว) สาหรับนักเรียน
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กเทศบาลตาบลบ้านเหล่า เช่นค่าสือ่ การเรียน
การสอน วัสดุการศึกษา เครือ
่ งเล่นพัฒนาการ ฯลฯ ปรากฏใน
ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงาน

จานวน

187,000

บาท

จานวน

12,000

บาท

จานวน

12,000

บาท

จานวน

20,000

บาท

จานวน

25,800

บาท

จานวน

120,000

บาท
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การศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา (00212) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน
่ (พ.ศ.
2561-2565) ประจาปี 2563 ยุทธศาสตร์
ที่ 2 ข้อ 12 หน้า 214 (ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
13. โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ ยการบริหารสถานศึกษา
(ค่าใช้จา่ ยในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลฯ)
เพือ
่ เป็ นค่าใช้จา่ ยในการพัฒนา / ปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา เช่น ประชุมเพือ
่ พัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร เป็ น
ต้น ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงาน
การศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา (00212) ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิน
่ (พ.ศ. 2561-2565) ประจาปี 2563 ยุทธศาสตร์
ที่ 2 ข้อ 18 หน้า 216 (ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
14. โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ ยการบริหารสถานศึกษา
(ค่าใช้จา่ ยอินเตอร์เน็ตโรงเรียนอนุบาลฯ)
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการจัดหาหรือพัฒนาระบบสารสนเทศ
ของสถานศึกษา เช่นระบบ Adsl ,ระบบ WIFI เป็ นต้น ปรากฏ
ในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงาน
การศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา (00212) ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิน
่ (พ.ศ. 2561-2565) ประจาปี 2563 ยุทธศาสตร์
ที่ 2 ข้อ 19 หน้า 216 (ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
15. โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ ยการบริหารสถานศึกษา
(ค่าใช้จา่ ยในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียนอนุบาลฯ)
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุด
โรงเรียน เช่น จัดซื้อหนังสือ วัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ในการซ่อม
หนังสือหรืออุปกรณ์ ในการจัดทาบัตรรายการ เป็ น
ต้น หรือ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและ
สังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อน
วัยเรียนและประถมศึกษา (00212) ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิน
่ (พ.ศ. 2561-2565) ประจาปี 2563 ยุทธศาสตร์
ที่ 2 ข้อ 20 หน้า 217(ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
16. โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ ยการบริหารสถานศึกษา
(ค่าใช้จา่ ยในการพัฒนาแหล่งเรียนรูใ้ นโรงเรียนอนุบาลฯ)
เพือ
่ เป็ นค่าใช้จา่ ยในการพัฒนาปรับปรุงแหล่งเรียนรูใ้ น
โรงเรียน หรือปรับปรุงภูมท
ิ ศั น์ภายในโรงเรียน ปรากฏในด้าน
บริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงาน
การศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา (00212) ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิน
่ (พ.ศ. 2561-2565) ประจาปี 2563 ยุทธศาสตร์
ที่ 2 ข้อ 23 หน้า 217 (ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
17. โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ ยการบริหารสถานศึกษา
(ค่าใช้จา่ ยในการรณรงค์การป้ องกันยาเสพติดในสถานศึกษา
โรงเรียนอนุบาลฯ)
เพือ
่ เป็ นค่าใช้จา่ ยในการรณรงค์การป้ องกันยาเสพติดใน
สถานศึกษา ปรากฏในด้านบริการชุมชนและ
สังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อน
วัยเรียนและประถมศึกษา (00212) ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิน
่ (พ.ศ. 2561-2565) ประจาปี 2563 ยุทธศาสตร์
ที่ 2 ข้อ 22 หน้า 217 (ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

จานวน

20,000

บาท

จานวน

9,600

บาท

จานวน

100,000

บาท

จานวน

50,000

บาท

จานวน

15,000

บาท
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18. โครงการ สนับสนุนค่าใช้จา่ ยการบริหารสถานศึกษา โครงการ จานวน
(English for kid)
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการดาเนิน
กิจกรรม English for kid โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตาบลบ้าน
เหล่า เช่น ค่าวัสดุอป
ุ กรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร
กลางวัน ค่าอาหารว่าง ค่าถ่ายเอกสาร และค่าใช้จา่ ยอืน
่ ๆที่
จาเป็ น ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)แผนงาน
การศึกษา(00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
(00212) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน
่ (พ.ศ. 2561-2565)
ประจาปี 2563 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ข้อ 17 หน้า 216 (ตัง้ จ่ายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป)
19. โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ ยการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จา่ ย จานวน
ในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนอนุบาลฯ)
เพือ
่ จ่ายเป็ น ค่าพัฒนาครู (ค่าใช้จา่ ยในการพัฒนา
ข้าราชการครูของโรงเรียนอนุบาลฯ) อัตราคนละ 3,000บาท จานวน 3 อัตรา เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียน ค่า
พาหนะ ฯลฯ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและ
สังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อน
วัยเรียนและประถมศึกษา (00212) ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิน
่ (พ.ศ. 2561-2565) ประจาปี 2563 ยุทธศาสตร์
ที่ 2 ข้อ 21 หน้า 217 (สานักปลัด) (ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป)

90,000

บาท

9,000

บาท

20. โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ ยการบริหารสถานศึกษา (เงิน
อุดหนุนสาหรับพัฒนาผูป
้ ระกอบวิชาชีพครูศน
ู ย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก)
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าฝึ กอบรมของครูศน
ู ย์พฒ
ั นาเด็กเล็กเทศบาลตาบล
บ้านเหล่า ในอัตรา 10,000 บาท/คน/ปี ตาม
ประกาศ กทจ. เรือ
่ ง หลักเกณฑ์และเงือ่ นไขเกีย่ วกับการพัฒนา
พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล สายงานการ
สอบ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 และ
ประกาศ ก.อบต.จังหวัด เรือ
่ ง หลักเกณฑ์และเงือ่ นไขเกีย่ วกับ
การพัฒนาพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การ
บริหารส่วนตาบลสายงานการสอน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2562 ปรากฏในด้านบริการชุมชนและ
สังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถมศึกษา (00212) (ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
21. โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ ยการบริหารสถานศึกษา (เงิน
อุดหนุนสาหรับพัฒนาผูป
้ ระกอบวิชาชีพครูโรงเรียนอนุบาล)
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าฝึ กอบรมของครูโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตาบล
บ้านเหล่า ในอัตรา 10,000 บาท/คน/ปี ตาม
ประกาศ กทจ. เรือ
่ ง หลักเกณฑ์และเงือ่ นไขเกีย่ วกับการพัฒนา
พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล สายงานการ
สอบ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 และ
ประกาศ ก.อบต.จังหวัด เรือ
่ ง หลักเกณฑ์และเงือ่ นไขเกีย่ วกับ
การพัฒนาพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การ
บริหารส่วนตาบลสายงานการสอน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2562 ปรากฏในด้านบริการชุมชนและ
สังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถมศึกษา (00212)(ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

จานวน

50,000

บาท

จานวน

40,000

บาท
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ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าวัสดุ
สานักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ สีแท่ง ดิน
น้ามัน ฯลฯ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและ
สังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถมศึกษา (00212)(ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
ค่าอาหารเสริม (นม)
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) แบบถุงและแบบ
กล่อง สาหรับนักเรียนในโรงเรียนในเขตตาบลบ้านเหล่า /
โรงเรียนอนุบาลฯ และศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กเทศบาลตาบลบ้าน
เหล่า ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงาน
การศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา (00212) ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิน
่ (พ.ศ. 2561-2565) ประจาปี 2563 ยุทธศาสตร์
ที่ 2 ข้อ 6 หน้า 212 (ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
วัสดุกอ
่ สร้าง
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซื้อวัสดุกอ
่ สร้างในศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กและ
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตาบลบ้านเหล่า ปรากฏในด้านบริการ
ชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งาน
ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212) (ตัง้ จ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป)
วัสดุคอมพิวเตอร์
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสต์ โปรแกรม
อืน
่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับคอมพิวเตอร์ฯลฯ ปรากฏในด้านบริการ
ชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งาน
ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212) (ตัง้ จ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป)
ค่าสาธารณู ปโภค
ค่าไฟฟ้ า
1. โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ ยการบริหารสถานศึกษา (ค่า
ไฟฟ้ า)
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าโครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ ยการบริหาร
สถานศึกษาค่าไฟฟ้ าของ ศพด. ทต.บ้านเหล่า ปรากฏในด้าน
บริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงาน
การศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา (00212) (ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
ค่าน้าประปา
1. โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ ยการบริหารสถานศึกษา (ค่า
น้าประปา)
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าโครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ ยการบริหาร
สถานศึกษาเพือ
่ จ่ายเป็ นค่าน้าประปาของ ศพด.ทต.บ้าน
เหล่า ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงาน
การศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัย เรียนและ
ประถมศึกษา (00212) (ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

รวม
จานวน

1,020,000

บาท
30,000 บาท

จานวน

900,000

บาท

จานวน

80,000

บาท

จานวน

10,000

บาท

รวม
จานวน

106,000

จานวน

20,000

บาท
50,000 บาท

บาท
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ค่าบริการโทรศัพท์
1. โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ ยการบริหารสถานศึกษา
(ค่าโทรศัพท์และอินเตอร์เน็ต)
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าโทรศัพท์และอินเตอร์เน็ตของ ศพด. ทต.
บ้านเหล่า ปรากฏในด้านบริการชุมชนและ
สังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถมศึกษา (00212) (ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
งบลงทุน
ค่าครุภณ
ั ฑ์
ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน
1. ค่าจัดซื้อตูเ้ หล็กเก็บเอกสารบานเลือ
่ นกระจกทรงสูง
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซื้อตูเ้ หล็กเก็บเอกสารบานเลือ
่ นกระจกทรงสูง
ขนาด 91.3 (W) X 45.7 (D) x 183 (H) เซนติเมตร จานวน
2 หลังๆละ 6,500-บาท คุณลักษณะและราคาของครุภณ
ั ฑ์นี้ไม่
ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภณ
ั ฑ์ ขอจัดซื้อตามราคา
ท้องตลาด โดยประหยัด ปรากฏในด้านบริการชุมชนและ
สังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถมศึกษา (00212) (ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
ครุภณ
ั ฑ์โฆษณาและเผยแพร่
1. กล้องโทรทัศน์วงจรปิ ดสาหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัย
ทั่วไป
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิ ดชนิดเครือข่าย แบบ
มุมมองคงทีส
่ าหรับติดตัง้ ภายในอาคาร สาหรับใช้ในงานรักษา
ความปลอดภัยทั่วไป ราคาชุด
ละ 23,000 บาท จานวน 4 ชุด เป็ นเงิน 92,000-บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อย
กว่า 1,920x1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel
- มี frame rate ไม่น้อยกว่า 25 ภาพต่อ
วินาที (frame per second)
- ใช้เทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ Infrared Cutoff Removable (ICR) สาหรับการบันทึกภาพได้ทง้ ั กลางวัน
และกลางคืนโดยอัตโนมัติ
- มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า 0.25 LUX สาหรับการ
แสดงภาพสี (Color) และไม่มากกว่า 0.05 LUX
สาหรับการแสดงภาพขาวดา (Black/White)
- มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า 1/3 นิ้ว
- มีผลต่างค่าความยาวโฟกัสต่าสุดกับค่าความยาวโฟกัสสูงสุดไม่
น้อยกว่า 4.5 มิลลิเมตร
- สามารถตรวจจับความเคลือ
่ นไหว
อัตโนมัติ (Motion Detection) ได้
- สามารถแสดงรายละเอียดของภาพทีม
่ ค
ี วามแตกต่างของแสง
มาก (Wide Dynamic Range หรือ Super Dynamic Ran
ge) ได้
- สามารถส่งสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงได้อย่าง
น้อย 2 แหล่ง
- ได้รบั มาตรฐาน
Onvif (Open Network Video Interface Forum)
- สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน H.264 เป็ นอย่าง
น้อย

จานวน
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- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได้
- มีชอ
่ งเชือ
่ มต่อระบบ
เครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือ
ดีกว่า และ สามารถ
ทางานได้ตาม
มาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power ove
r Ethernet) ในช่องเดียวกันได้
- สามารถใช้งานกับ
มาตรฐาน HTTP, HTTPS, “NTP หรือ SNTP”, SNMP , R
TSP , IEEE802.1X ได้เป็ นอย่างน้อย
- มีชอ
่ งสาหรับบันทึกข้อมูลลงหน่ วยความจา
แบบ SD Card หรือ MicroSD Card หรือ Mini SD Card
- ต้อง
มี Software Development Kit (SDK) หรือ Application
Programming Interface (API) ในรูปแบบ
แผ่น CD หรือ DVD ทีม
่ ลี ข
ิ สิทธิถ์ ูกต้อง หรือ
สามารถ Download จากเว็บไซต์ผผ
ู้ ลิต
- ได้รบั มาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผูใ้ ช้งาน
- ผูผ
้ ลิตต้องได้รบั มาตรฐานด้านระบบการจัดการสิง่ แวดล้อม
- ผูผ
้ ลิตต้องได้รบั มาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือ
บริหารงานทีม
่ ค
ี ณ
ุ ภาพ
- ราคาทัง้ หมดพร้อมติดตัง้
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิ ด ฉบับเดือน
ตุลาคม 2561 ประกาศ ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2561
ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงาน
การศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัย เรียนและ
ประถมศึกษา (00212) (ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
2. อุปกรณ์ บน
ั ทึกภาพผ่านเครือข่าย
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซื้ออุปกรณ์ บน
ั ทึกภาพผ่าน
เครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 8 ช่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน
- เป็ นอุปกรณ์ ทผ
ี่ ลิตมาเพือ
่ บันทึกภาพจากกล้องโทรทัศน์วงจร
ปิ ดโดยเฉพาะ
- สามารถบันทึกและบีบอัดภาพได้ตาม
มาตรฐาน MPEG4 หรือ H.264 หรือดีกว่า
- ได้รบั มาตรฐาน
Onvif (Open Network Video Interface Forum)
- มีชอ
่ งเชือ
่ มต่อระบบ
เครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือ
ดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถบันทึกภาพและส่งภาพเพือ
่ แสดงผลทีค
่ วามละเอียดของ
ภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920x1,080 pixel หรือไม่น้อย
กว่า 2,073,600 pixel
- สามารถใช้งานกับ
มาตรฐาน HTTP, SMTP, “NTP หรือ SNTP”, SNMP , R
TSP ได้เป็ นอย่างน้อย
- มีหน่ วยจัดเก็บข้อมูลสาหรับกล้องวงจรปิ ด

จานวน

22,000
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โดยเฉพาะ (Surveillance Hard Disk) ชนิด SATA ขนาด
ความจุรวมไม่น้อยกว่า 8 TB
- มีชอ
่ งเชือ
่ มต่อ (Interface) แบบ USB จานวนไม่น้อย
กว่า 2 ช่อง
- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได้
- ต้อง
มี Software Development Kit (SDK) หรือ Application
Programming Interface (API) ในรูปแบบ
แผ่น CD หรือ DVD ทีม
่ ลี ข
ิ สิทธิถ์ ูกต้อง หรือ
สามารถ Download จากเว็บไซต์ผผ
ู้ ลิต
- สามารถแสดงภาพทีบ
่ น
ั ทึกจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิ ดผ่าน
ระบบเครือข่ายได้
- ผูผ
้ ลิตต้องได้รบั มาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือ
บริหารงานทีม
่ ค
ี ณ
ุ ภาพ
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิ ด ฉบับเดือน
ตุลาคม 2561 ประกาศ ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2561ปรากฏใน
ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงาน
การศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัย เรียนและ
ประถมศึกษา (00212) (ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์
1. ค่าจัดซื้อเครือ
่ งคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซื้อเครือ
่ งคอมพิวเตอร์ สาหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
จานวน 1 เครือ
่ ง โดยคุณลักษณะพื้นฐาน ดังต่อไปนี้
- มีหน่ วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกน
ิ าพื้นฐานไม่น้อย
หลัก (4 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬก
ิ าได้ในกรณี
กว่า 2.8 GHz และมีเทคโนโลยีเพิม
่ สัญญาณนาฬก
ทีต
่ อ
้ งใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จานวน 1 หน่ วย
- หน่ วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่ วยความจา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาด
ไม่น้อยกว่า 8 MB
-มีหน่ วยประมวลผลเพือ
่ แสดงภาพ โดยมีคณ
ุ ลักษณะอย่างใด
อย่างหนึง่ หรือดีกว่า ดังนี้
1) เป็ นแผงวงจรเพือ
่ แสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักทีม
่ ห
ี น่ วย
ความจา ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
2) มีหน่ วยประมวลผลเพือ
่ แสดงภาพติดตัง้ อยูภ
่ ายในหน่ วย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่
สามารถใช้หน่ วยความจาหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อย
กว่า 2 GB หรือ
3) มีหน่ วยประมวลผลเพือ
่ แสดงภาพทีม
่ ค
ี วามสามารถในการใช้
หน่ วยความจาหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GBมี
หน่ วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่
น้อยกว่า 4 GB
-มีหน่ วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 120 GB จานวน 1 หน่ วย
-มี DVD-RW หรือดีกว่า จานวน 1 หน่ วย
-มีชอ
่ งเชือ
่ มต่อระบบ
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เครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 BaseT หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
-มีชอ
่ งเชือ
่ มต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อย
กว่า 3 ช่อง
-มีแป้ นพิมพ์และเมาส์
-มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จานวน 1 หน่ วย
โดยจัดซื้อตามเกณฑ์มาตรฐาน และคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปี 2562
ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562 รายการที่ 8/ หน้า 4 ปรากฏในด้าน
บริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงาน
การศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัย เรียนและ
ประถมศึกษา (00212) (ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
ค่าทีด
่ น
ิ และสิง่ ก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างสิง่ สาธารณู ปโภค
1. โครงการสาหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิน
่
(ค่าใช้จา่ ยในการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคาร
ประกอบ)
เพือ
่ เป็ นค่าใช้จา่ ยในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียน และ
อาคารประกอบ เช่น ซ่อมแซมฝ้ า เพดาน หลังคา เป็ น
ต้น ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงาน
การศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา (00212)ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน
่ (พ.ศ.
2561 – 2565)ประจาปี 2563 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ข้อ 452 หน้า
192 (ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

รวม

150,000

บาท

จานวน

150,000

บาท

รวม
รวม
รวม
จานวน

2,026,800

จานวน

15,000

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกีย่ วกับสาธารณสุข
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล
ตาบล จานวน 4 อัตรา ประกอบด้วย ผูอ
้ านวยการกอง
สาธารณสุขฯ หัวหน้าฝ่ ายบริหารงานสาธารณสุขฯ หัวหน้าฝ่ าย
บริการงานสาธารณสุขฯ เจ้าพนักงานสาธารณสุขฯ ปรากฏใน
ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสาธารณสุข
(00220) งานบริหารทั่วไปเกีย่ วกับสาธารณสุข(00221) ( ตัง้
จ่ายจากเงินรายได้ )
เงินเพิม
่ ต่าง ๆ ของพนักงาน
เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินเพิม
่ พิเศษค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่
พนักงาน เงินเพิม
่ ตามคุณวุฒท
ิ ี่ ก.พ.หรือคณะกรรมการกลาง
พนักงานเทศบาลรองรับและเงิน พสร.อืน
่ ๆเป็ นคุณสมบัตเิ ฉพาะ
ตาแหน่ งทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ ให้ได้รบั เงินเพิม
่ ตาม
คุณวุฒิ จานวน 3 อัตรา ปรากฏในด้านบริการชุมชนและ
สังคม (00200) แผนงานสาธารณสุข(00220) งานบริหาร
ทั่วไปเกีย่ วกับสาธารณสุข(00221) (ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้)

บาท
1,293,000 บาท
1,293,000 บาท
1,200,000 บาท
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เงินประจาตาแหน่ ง
เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินประจาตาแหน่ งให้แก่พนักงานทีค
่ วรได้รบั ตาม
ระเบียบทีก
่ าหนด จานวน 3 อัตรา ปรากฏในด้านบริการชุมชน
และสังคม (00200) แผนงานสาธารณสุข(00220) งานบริหาร
ทั่วไปเกีย่ วกับสาธารณสุข(00221) (ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้)
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าเช่าบ้าน
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าเช่าบ้านพนักงานเทศบาลตาบล ทีม
่ ส
ี ท
ิ ธิได้รบั การ
ช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ปรากฏในด้าน
บริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสาธารณสุข
(00220) งานบริหารทั่วไปเกีย่ วกับสาธารณสุข(00221) (ตัง้
จ่ายจากเงินรายได้)
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพือ
่ ให้ได้มาซึง่ บริการ
1. ค่าจ้างเหมาบริการ
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจ้างเก็บรวบรวมและจัดการขยะอันตรายใน
ชุมชน ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม
(00200) แผนงานสาธารณสุข(00220) งานบริหารทั่วไป
เกีย่ วกับสาธารณสุข(00221) ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิน
่ (2561-2565 ) ประจาปี 2563 ยุทธศาสตร์
ที่ 3 ข้อ 3 หน้า 233 (ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้)
2. ค่าจ้างเหมาบริการ
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจ้างเหมาบริการ ในการปฏิบตั งิ านทีร่ บั ผิดชอบ
ของกองสาธารณสุขและสิง่ แวดล้อม หรือดาเนินกิจการทีเ่ ป็ น
ลักษณะจ้างเหมาแรงงานอืน
่ ๆ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและ
สังคม(00200) แผนงานสาธารณสุข(00220) งานบริหารทั่วไป
เกีย่ วกับสาธารณสุข(00221) (ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้)
3. ค่าจ้างพ่นหมอกควันกาจัดยุง
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจ้างพ่นหมอกควันกาจัดยุงเพือ
่ ควบคุมการเกิด
โรคและการระบาดของโรคไข้เลือดออก ปรากฏในด้านบริการ
ชุมชนและสังคม(00200) แผนงานสาธารณสุข(00220) งาน
บริหารทั่วไปเกีย่ วกับสาธารณสุข (00221) ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิน
่ (2561- 2565) ประจาปี 2563
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ข้อ 5 หน้า 227 (ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้)
4. ค่าใช้จา่ ยสาหรับประกันภัยรถยนต์ราชการและรถจักรยานยนต์
ของเทศบาลตาบลบ้านเหล่า
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดทาประกันภัย รถยนต์และรถจักรยานยนต์ ตาม
หนังสือ มท 0808.2/ว 2633 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2552 เรือ
่ ง
ซักซ้อมความเข้าใจเกีย่ วกับการเบิกจ่ายค่าใช้จา่ ยในการ
ประกันภัยรถราชการ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม
(00200) แผนงานสาธารณสุข(00220) งานบริหารทั่วไป
เกีย่ วกับสาธารณสุข(00221) (ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้)

จานวน

78,000

บาท

รวม
รวม
จานวน

709,000

รวม

565,000

บาท

จานวน

20,000

บาท

จานวน

468,000

บาท

จานวน

20,000

บาท

จานวน

2,000

บาท

บาท
114,000 บาท
114,000 บาท
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5. ค่าโฆษณาและเผยแพร่
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดทาสือ
่ วารสารรายงานผลการดาเนินงาน
ประจาปี ปฏิทน
ิ จดหมายข่าว แผ่นพับ สิง่ พิมพ์ตา่ งๆ และค่าจ้าง
เหมาจัดทาป้ ายประชาสัมพันธ์ กิจการตามหน้าทีข
่ อง
เทศบาล เช่น ป้ ายประชาสัมพันธ์งานสาธารณสุขฯ และงาน
ประชาสัมพันธ์ของเทศบาลด้านอืน
่ ๆทีเ่ กีย่ วข้อง ฯลฯ ปรากฏใน
ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงาน
สาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกีย่ วกับ
สาธารณสุข (00221) (ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้)
รายจ่ายเกีย่ วเนื่องกับการปฏิบตั ริ าชการทีไ่ ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อืน
่ ๆ
1. ค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการ
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการของพนักงาน
เทศบาลลูกจ้างและผูท
้ ไี่ ด้รบั มอบหมายจาก
นายกเทศมนตรี เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียน ค่าเบีย้
เลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพ
่ กั และค่าใช้จา่ ยทีจ่ าเป็ นอืน
่ ๆ ปรากฏ
ในด้านบริการชุมชนและสังคม(00200) แผนงานสาธารณสุข
(00220) งานบริหารทั่วไปเกีย่ วกับสาธารณสุข(00221) (ตัง้
จ่ายจากเงินรายได้)
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าซ่อมแซมบารุงรักษาเพือ
่ ให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ หรือซ่อมแซมทรัพย์สน
ิ วัสดุครุภณ
ั ฑ์
ต่างๆ ฯลฯ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม
(00200) แผนงานสาธารณสุข(00220) งานบริหารทั่วไป
เกีย่ วกับสาธารณสุข(00221) (ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้)
ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซื้อวัสดุสานักงานเครือ
่ งเขียนแบบ
พิมพ์ ต่างๆ ฯลฯ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม
(00200) แผนงานสาธารณสุข(00220) งานบริหารทั่วไป
เกีย่ วกับสาธารณสุข(00221) (ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้)
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่นกระดาษ
โปสเตอร์ ป้ ายประชาสัมพันธ์และอืน
่ ๆ ฯลฯ ปรากฏในด้าน
บริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงาน
สาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกีย่ วกับ
สาธารณสุข (00221) (ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้)
วัสดุคอมพิวเตอร์
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่นผงหมึก อุปกรณ์ เพิม
่ เติม
ฯลฯปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม(00200) แผนงาน
สาธารณสุข(00220) งานบริหารทั่วไปเกีย่ วกับสาธารณสุข
(00221) (ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้)

จานวน

5,000

บาท

จานวน

40,000

บาท

จานวน

10,000

บาท

รวม
จานวน

30,000

จานวน

5,000

บาท

จานวน

10,000

บาท

บาท
15,000 บาท
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งบลงทุน
ค่าครุภณ
ั ฑ์
ครุภณ
ั ฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
1. ค่าจัดซื้อคอกกระบะรถยนต์
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าครุภณ
ั ฑ์คอกกระบะรถบรรทุกชนิดเหล็กแป๊ บ
น้า (อาบสังกะสี) ขนาด
กว้าง 1.80 เมตร ยาว 2.50 เมตร สูง 0.90 เมตร (สูงจากพื้น
กระบะ) จานวน 1 ชุด ๆ ละ 5,000 บาท คุณลักษณะและราคา
ครุภณ
ั ฑ์ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภณ
ั ฑ์ สานัก
งบประมาณ ธันวาคม 2561 ขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดโดย
ประหยัด ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม
(00200) แผนงานสาธารณสุข(00220) งานบริหารทั่วไป
เกีย่ วกับสาธารณสุข (00221) ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิน
่ (2561-2565) ประจาปี 2563 ยุทธศาสตร์
ที่ 3 ข้อ 6 หน้า 233 (ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้)
ครุภณ
ั ฑ์การเกษตร
1. ค่าจัดซื้อเครือ
่ งชั่ง
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซื้อเครือ
่ งชั่งแบบมีตม
ุ้
ถ่วง ขนาด 1,000 กิโลกรัม จานวน 1 เครือ
่ ง จัดซื้อตามบัญชี
มาตรฐานครุภณ
ั ฑ์ ธันวาคม 2561 ปรากฏในด้านบริการชุมชน
และสังคม(00200) แผนงานสาธารณสุข(00220) งานบริหาร
ทั่วไปเกีย่ วกับสาธารณสุข (00221) ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิน
่ (2561-2565) ประจาปี 2563 ยุทธศาสตร์
ที่ 3 ข้อ 6 หน้า 233 (ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้)
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน
่
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกีย่ วเนื่องกับการปฏิบตั ริ าชการทีไ่ ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อืน
่ ๆ
1. ค่าใช้จา่ ยในการดาเนินกิจกรรมด้านอนามัยสิง่ แวดล้อมใน
ชุมชน
(โครงการบ้านสวยเมืองงามนามตาบลบ้านเหล่า ) เพือ
่ จ่ายเป็ น
ค่าใช้จา่ ยในการ อบรมประชาชน ในการจัดการขยะตาม
หลัก 3 R และอืน
่ ๆ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม
(00200) แผนงานสาธารณสุข(00220) งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอืน
่ (00223) ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิน
่ (2561-2565) ประจาปี 2563 ยุทธศาสตร์
ที่ 3 ข้อ 1 หน้า 232 (ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
2. ค่าใช้จา่ ยในการควบคุมและป้ องกันโรคติดต่อและโรคอุบตั ใิ หม่
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการควบคุมป้ องกันโรคติดต่อและ
อืน
่ ๆ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม(00200) แผนงาน
สาธารณสุข(00220) งานบริการสาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอืน
่ (00223) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน
่ (25612565) ประจาปี 2563 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ข้อ 4 หน้า 227 (ตัง้
จ่ายจากเงินรายได้)

รวม
รวม

24,800

บาท
24,800 บาท

จานวน

5,000

บาท

จานวน

19,800

บาท

รวม
รวม
รวม

525,000

จานวน

70,000

บาท

จานวน

10,000

บาท

บาท
245,000 บาท
145,000 บาท
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3. ค่าใช้จา่ ยในงานคุม
้ ครองผูบ
้ ริโภค ตามโครงการอบรม
จานวน
ผูป
้ ระกอบการ
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในสร้างความรูค
้ วามเข้าใจแก่
ผูป
้ ระกอบการสะสมและจาหน่ ายอาหาร ผูป
้ ระกอบกิจการทีเ่ ป็ น
อันตรายต่อต่อสุขภาพเพือ
่ เฝ้ าระวังด้านความปลอดภัยของสินค้า
และบริการ ทีจ่ ะเกิดต่อตัวเองและผูบ
้ ริโภค ปรากฏในด้าน
บริการชุมชนและสังคม(00200) แผนงานสาธารณสุข
(00220) งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุข
อืน
่ (00223) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน
่ (25612565) ประจาปี 2563 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ข้อ 3 หน้า 227 (ตัง้ จ่าย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป)
5. ค่าใช้จา่ ยในการบริหารจัดการและบาบัดน้าเสียในชุมชน
จานวน
( โครงการ การบริหารจัดการน้าเสียใน
ชุมชน ประจาปี 2563 ) เพือ
่ เป็ นค่าใช้จา่ ยในการอบรมให้
ความรูเ้ กีย่ วกับการจัดการน้าเสียและสร้างบ่อบาบัดน้าเสียแบบ
ง่ายในครัวเรือน และอืน
่ ๆ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม
(00200) แผนงานสาธารณสุข(00220) งานบริการ
สาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน
่ (00223) ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิน
่ (2561-2565) ประจาปี 2563 ยุทธศาสตร์
ที่ 3 ข้อ 4 หน้า 233 (ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
6. โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนข
ั บ้าตาม
จานวน
พระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ าจุฬาภรณ์ วลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี
้ ทะเบียนสุนขั และแมว จัดซื้อวัคซีนและ
เพือ
่ ดาเนินการสารวจขึน
เพือ
่ สนับสนุนการขับเคลือ
่ นโครงการ ปรากฏในด้านบริการ
ชุมชนและสังคม(00200) แผนงานสาธารณสุข(00220) งาน
บริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน
่ (00223) ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิน
่ (2561- 2565) ประจาปี 2563
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ข้อ 9 หน้า 228 (ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
ค่าวัสดุ
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน
่
1. ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน
่
จานวน 30,000 บาท
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซื้อวัสดุน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลืน
่ เช่น น้ามัน
ดีเซล เบนซิน น้ามันหล่อลืน
่ จารบี ฯลฯ สาหรับเครือ
่ งพ่นหมอก
ควัน ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม(00200) แผนงาน
สาธารณสุข(00220) งานบริการสาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอืน
่ (00223) (ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้)
2. ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน
่
จานวน 50,000 บาท
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซื้อวัสดุน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลืน
่ เช่น น้ามัน
ดีเซล เบนซิน น้ามันหล่อลืน
่ จารบี ฯลฯ สาหรับ
รถยนต์ รถจักรยานยนต์และรถต่าง ๆ ปรากฏในด้านบริการ
ชุมชนและสังคม(00200) แผนงานสาธารณสุข(00220) งาน
บริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน
่ (00223) (ตัง้ จ่ายจาก
เงินรายได้)

รวม
จานวน

10,000

บาท

10,000

บาท

45,000

บาท

บาท
80,000 บาท

100,000
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วัสดุวท
ิ ยาศาสตร์หรือการแพทย์
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซื้อน้ายาเคมีกาจัดยุงลาย จัดซื้อทรายอะเบท
กาจัดลูกน้ายุงลายในการควบคุมป้ องกันโรค ปรากฏในด้าน
บริการชุมชนและสังคม(00200) แผนงานสาธารณสุข
(00220) งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุข
อืน
่ (00223) (ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้)
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนกิจการทีเ่ ป็ นสาธารณประโยชน์
1. อุดหนุนโครงการพระราชดาริดา้ นสาธารณสุขมูลฐาน
เพือ
่ อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ
่ า้ น จานวน 14 หมู่ ๆ ละ
20,000 บาท ดาเนินการแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุข แก้ไข
ปัญหาโรคติดต่อและไม่ตด
ิ ต่อในพื้นที่ ปรากฏในด้านบริการ
ชุมชนและสังคม(00200) แผนงานสาธารณสุข (00220) งาน
บริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน
่ (00223) ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิน
่ (2561- 2565) ประจาปี 2563
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ข้อ 10 หน้า 229 (ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป)
แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกีย่ วเนื่องกับการปฏิบตั ริ าชการทีไ่ ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อืน
่ ๆ
1) ค่าใช้จา่ ยในโครงการส่งเสริมอาชีพคนพิการ ผูด
้ แ
ู ลคนพิการ ผู้
ได้รบั ผลกระทบจากโรคเอดส์ และกลุม
่ พัฒนาสตรีในเขตพื้นที่
เทศบาลตาบลบ้านเหล่า
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการอบรมให้ความรูโ้ ครงการส่งเสริม
อาชีพคนพิการ ผูด
้ แ
ู ลคนพิการ ผูไ้ ด้รบั ผลกระทบจากโรค
เอดส์ และกลุม
่ พัฒนาสตรี ในเขตพื้นทีเ่ ทศบาลตาบลบ้าน
เหล่า สาหรับการพัฒนายกระดับคุณภาพชีวต
ิ และเพิม
่ ความรู้
การประกอบอาชีพ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม
(00200) แผนงานสังคมสงเคราะห์(00230) งานสวัสดิการ
สังคมและสังคมสงเคราะห์(00232) ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิน
่ (2561 – 2565) ประจาปี 2563 ยุทธศาสตร์
ที่ 1 ข้อ 1 หน้าที่ 200 (ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

จานวน

20,000

รวม
รวม

280,000

จานวน

280,000

รวม
รวม
รวม

30,000

จานวน

30,000

บาท

บาท
280,000 บาท
บาท

บาท
บาท
30,000 บาท
30,000

บาท
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกีย่ วกับเคหะและชุมชน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลพร้อมทัง้ เงินเดือน
ของพนักงาน จานวน 5 อัตรา ประกอบด้วย ผูอ
้ านวยการกอง
ช่าง หัวหน้าฝ่ ายแบบแผนและก่อสร้าง หัวหน้าฝ่ ายโยธา นาย
ช่างโยธา เจ้าพนักงานธุรการ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและ
สังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งาน
บริหารงานทั่วไปเกีย่ วกับเคหะและชุมชน (00241) (ตัง้ จ่ายจาก
เงินรายได้)
เงินประจาตาแหน่ ง
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าเงินประจาตาแหน่ ง ให้แก่พนักงานเทศบาล ทีค
่ วร
ได้รบั ตามระเบียบทีก
่ าหนด จานวน 2 อัตรา ปรากฏในด้าน
บริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและ
ชุมชน (00240) งานบริหารงานทั่วไปเกีย่ วกับเคหะและ
ชุมชน (00241) (ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้)
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าเงินเดือนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทั่วไป จานวน 3 อัตรา ปรากฏในด้านบริการ
ชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและ
ชุมชน (00240) งานบริหารงานทั่วไปเกีย่ วกับเคหะและ
ชุมชน (00241) (ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้)
เงินเพิม
่ ต่าง ๆของพนักงานจ้าง
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ
และพนักงานจ้างทั่วไป จานวน 3 อัตรา ปรากฏในด้านบริการ
ชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและ
ชุมชน (00240) งานบริหารงานทั่วไปเกีย่ วกับเคหะและ
ชุมชน (00241) (ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้)
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าเช่าบ้าน
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าเช่าบ้านพนักงาน
เทศบาล จานวน 2 อัตรา ปรากฏในด้านบริการชุมชนและ
สังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งาน
บริหารงานทั่วไปเกีย่ วกับเคหะและชุมชน (00241) (ตัง้ จ่ายจาก
เงินรายได้)
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน
เทศบาล ปรากฏในด้านบริการชุมชนและ
สังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งาน
บริหารงานทั่วไปเกีย่ วกับเคหะและชุมชน (00241) (ตัง้ จ่ายจาก
เงินรายได้)

รวม
รวม
รวม
จานวน

3,305,920

บาท
1,851,520 บาท
1,851,520 บาท
1,300,000 บาท

จานวน

60,000

บาท

จานวน

477,000

บาท

จานวน

14,520

บาท

รวม
รวม
จานวน

1,436,000

จานวน

15,000

บาท
115,000 บาท
100,000 บาท

บาท
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ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพือ
่ ให้ได้มาซึง่ บริการ
1. ค่าจ้างเหมาบริการ
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจ้างเหมาบริการในการปฏิบตั งิ านทีร่ บ
ั ผิดชอบของ
กองช่าง ปรากฏในด้านบริการชุมชนและ
สังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งาน
บริหารงานทั่วไปเกีย่ วกับเคหะและชุมชน (00241) (ตัง้ จ่ายจาก
เงินรายได้)
2. ค่าจ้างเหมาบริการอืน
่ ๆ
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจ้างเหมาดาเนินกิจการของเทศบาลทีเ่ ป็ นลักษณะ
จ้างเหมาอืน
่ ๆ ซึง่ มิใช่เป็ นการประกอบ ดัดแปลง ต่อ
เติม ครุภณ
ั ฑ์หรือสิง่ ก่อสร้างอย่างใดและอยูใ่ นความรับผิดชอบ
ของผูร้ บั จ้าง ปรากฏในด้านบริการชุมชนและ
สังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งาน
บริหารงานทั่วไปเกีย่ วกับเคหะและชุมชน (00241) (ตัง้ จ่ายจาก
เงินรายได้)
3. ค่ารับบริการตรวจสอบคุณภาพน้าประปา
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าตรวจสอบคุณภาพน้าประปา ปรากฏในด้าน
บริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและ
ชุมชน (00240) งานบริหารงานทั่วไปเกีย่ วกับเคหะและ
ชุมชน (00241) (ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้)
4. ค่าจ้างเหมาในการตรวจสอบแนวเขตทีด
่ น
ิ สาธารณะประโยชน์
และทีด
่ น
ิ ทีจ่ ะจัดทาโครงการก่อสร้าง
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจ้างเหมาแรงงานดาเนินกิจการของเทศบาลทีเ่ ป็ น
ลักษณะจ้างเหมาอืน
่ ๆ ซึง่ มิใช่เป็ นการประกอบ ดัดแปลง ต่อ
เติม ครุภณ
ั ฑ์หรือสิง่ ก่อสร้างอย่างใดและอยูใ่ นความรับผิดชอบ
ของผูร้ บั จ้าง ปรากฏในด้านบริการชุมชนและ
สังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งาน
บริหารงานทั่วไปเกีย่ วกับเคหะและชุมชน (00241) (ตัง้ จ่ายจาก
เงินรายได้)
5. ค่าใช้จา่ ยสาหรับการทาประกันภัยรถยนต์และรถจักรยานยนต์
ของเทศบาลตาบลบ้านเหล่า
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยสาหรับการทาประกันภัยรถยนต์และ
รถจักรยานยนต์ของเทศบาลตาบลบ้านเหล่า ตามหนังสือ
ที่ มท 0808.2/ว 2663 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2552 และตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จา่ ยในการจัดทา
ประกันภัยทรัพย์สน
ิ ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน
่ พ.ศ. 2562 ปรากฏในด้านบริการชุมชนและ
สังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งาน
บริหารงานทั่วไปเกีย่ วกับเคหะและชุมชน (00241) (ตัง้ จ่ายจาก
เงินรายได้)

รวม

501,000

บาท

จานวน

216,000

บาท

จานวน

50,000

บาท

จานวน

10,000

บาท

จานวน

10,000

บาท

จานวน

5,000

บาท
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รายจ่ายเกีย่ วเนื่องกับการปฏิบตั ริ าชการทีไ่ ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อืน
่ ๆ
1. ค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการ
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรของพนักงาน
เทศบาลและพนักงานจ้าง หรือผูท
้ อ
ี่ งค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่ สั่ง
ให้ไปปฏิบตั ริ าชการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่ โดยจ่ายเป็ น
ค่าเบีย้ เลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพ
่ กั ค่าผ่านทางด่วน
พิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนฝึ กอบรม
สัมมนา ประชุมต่าง ๆ และค่าใช้จา่ ยทีจ่ าเป็ นอืน
่ ๆ ปรากฏใน
ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและ
ชุมชน (00240) งานบริหารงานทั่วไปเกีย่ วกับเคหะและ
ชุมชน (00241) (ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้)
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าซ่อมแซม บารุงรักษาวัสดุ ครุภณ
ั ฑ์หรือทรัพย์สน
ิ
อืน
่ ๆ เพือ
่ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตามแผนพัฒนา
ท้องถิน
่ (พ.ศ. 2561-2565) ประจาปี 2563 ยุทธศาสตร์
ที่ 5 ส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ข้อ 2 หน้า 249 ปรากฏในด้านบริการชุมชนและ
สังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งาน
บริหารงานทั่วไปเกีย่ วกับเคหะและชุมชน (00241) (ตัง้ จ่ายจาก
เงินรายได้)
ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าซื้อวัสดุสานักงาน ปรากฏในด้านบริการชุมชน
และสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งาน
บริหารงานทั่วไปเกีย่ วกับเคหะและชุมชน (00241) (ตัง้ จ่ายจาก
เงินรายได้)
วัสดุไฟฟ้ าและวิทยุ
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้ า เช่นฟิ วส์เบรก
เกอร์ คอนเดนเซอร์ สวิตซ์ไฟ หลอด
ไฟฟ้ า สายไฟฟ้ า ปลัก
๊ ไฟ ฯลฯ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและ
สังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งาน
บริหารงานทั่วไปเกีย่ วกับเคหะและชุมชน (00241) (ตัง้ จ่ายจาก
เงินรายได้)
วัสดุกอ
่ สร้าง
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดชื้อวัสดุ
ก่อสร้าง เช่น เหล็ก ไม้ ปูนซีเมนต์ หิน ทราย ท่อระบาย
น้า ฯลฯ อุปกรณ์ ใช้ในการก่อสร้าง และวัสดุอป
ุ กรณ์
ประปา ปรากฏในด้านบริการชุมชนและ
สังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งาน
บริหารงานทั่วไปเกีย่ วกับเคหะและชุมชน (00241) (ตัง้ จ่ายจาก
เงินรายได้)
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซื้อแบตเตอรี่ ยางใน ยางนอก ปะ
ยาง ฯลฯ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและ
สังคม (00200) ปรากฏในด้านบริการชุมชนและ
สังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งาน
บริหารงานทั่วไปเกีย่ วกับเคหะและชุมชน (00241) (ตัง้ จ่ายจาก
เงินรายได้)

จานวน

60,000

บาท

จานวน

150,000

บาท

รวม
จานวน

640,000
10,000

บาท
บาท

จานวน

120,000

บาท

จานวน

250,000

บาท

จานวน

15,000

บาท
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน
่
1. ค่าเชื้อเพลิงและหล่อลืน
่
จานวน 80,000.- บาท
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าชื้อน้ามันดีเซล , น้ามันเบนซิน สนับสนุน
เครือ
่ งจักรกลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดและส่วนราชการ
อืน
่ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงาน
เคหะและชุมชน (00240) งานบริหารงานทั่วไปเกีย่ วกับเคหะ
และชุมชน (00241) (ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้)
2. ค่าเชื้อเพลิงและหล่อลืน
่
จานวน 100,000.-บาท
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าชื้อน้ามันดีเซล , น้ามันเบนซิน ปรากฏใน
ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและ
ชุมชน (00240) งานบริหารงานทั่วไปเกีย่ วกับเคหะและ
ชุมชน (00241) (ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้)
วัสดุวท
ิ ยาศาสตร์หรือการแพทย์
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซื้อปูนขาว สารส้ม คลอรีน น้ายาวิเคราะห์
สารเคมีหลงเหลือในน้า และค่าวัสดุอน
ื่ ๆ ปรากฏในด้านบริการ
ชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและ
ชุมชน (00240) งานบริหารงานทั่วไปเกีย่ วกับเคหะและ
ชุมชน (00241) (ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้)
วัสดุคอมพิวเตอร์
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เช่นแผ่นดิสก์ โปรแกรม
อืน
่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ปรากฏในด้านบริการ
ชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและ
ชุมชน (00240) งานบริหารงานทั่วไปเกีย่ วกับเคหะและ
ชุมชน (00241) (ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้)
ค่าสาธารณู ปโภค
ค่าไฟฟ้ า
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าไฟฟ้ าสาหรับระบบผลิตประปาหมูบ
่ า้ น ปรากฏ
ในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและ
ชุมชน (00240) งานบริหารงานทั่วไปเกีย่ วกับเคหะและ
ชุมชน (00241) (ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้)
งบลงทุน
ค่าครุภณ
ั ฑ์
ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์
1. ค่าจัดซื้อเครือ
่ งคอมพิวเตอร์
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซื้อเครือ
่ งคอมพิวเตอร์ สาหรับงาน
สานักงาน * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อย
กว่า 19 นิ้ว) จานวน 1 เครือ
่ งๆละ 17,000 บาท คุณลักษณะ
พื้นฐาน ดังนี้
- มีหน่ วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกน
ิ าพื้นฐาน ไม่น้อย
หลัก (4 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬก
กว่า 3.1 GHz หรือดีกว่า จานวน 1 หน่ วย
- มีหน่ วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือ
ดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่ วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จานวน 1 หน่ วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จานวน 1 หน่ วย
- มีชอ
่ งเชือ
่ มต่อระบบ

จานวน

180,000

บาท

จานวน

50,000

บาท

จานวน

15,000

บาท

รวม
จานวน

180,000

รวม
รวม

18,400

จานวน

17,000

บาท
180,000 บาท

บาท
18,400 บาท
บาท
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เครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 BaseT หรือดีกว่า จานวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีชอ
่ งเชือ
่ มต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือ
ดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีแป้ นพิมพ์และเมาส์
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อย
กว่า 19 นิ้ว จานวน 1 หน่ วย
คุณลักษณะและราคาของครุภณ
ั ฑ์ ปรากฏในบัญชี
มาตรฐานครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน
มีนาคม 2562 ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562 ปรากฏใน
ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและ
ชุมชน (00240) งานบริหารงานทั่วไปเกีย่ วกับเคหะและ
ชุมชน (00241) (ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
2. ค่าจัดซื้ออุปกรณ์ อา่ นบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card
Reader)
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซื้ออุปกรณ์ อา่ นบัตรแบบ
อเนกประสงค์ (Smart Card Reader) จานวน 2 เครือ
่ ง ๆ ละ
700 บาท คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- สามารถอ่านและเขียนข้อมูลในบัตรแบบ
อเนกประสงค์ (Smart Card) ตาม
มาตรฐาน ISO/IEC 7816 ได้
ิ าไม่น้อยกว่า 4.8 MHz
- มีความเร็วสัญญาณนาฬก
- สามารถใช้งานผ่านช่องเชือ
่ มต่อ (Interface) แบบ USB ได้
- สามารถใช้กบั บัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ทีใ่ ช้
แรงดันไฟฟ้ าขนาด 5 Volts, 3 Volts และ 1.8 Volts ได้เป็ น
อย่างน้อย
คุณลักษณะและราคาของครุภณ
ั ฑ์ ปรากฏในบัญชี
มาตรฐานครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน
มีนาคม 2562 ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562 ปรากฏใน
ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและ
ชุมชน (00240) งานบริหารงานทั่วไปเกีย่ วกับเคหะและ
ชุมชน (00241) (ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
งานไฟฟ้ าถนน
งบลงทุน
ค่าทีด
่ น
ิ และสิง่ ก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างสิง่ สาธารณู ปโภค
1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท
่ ี่ 1บ้านเหล่าอ้อย
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท
่ ี่ 1 ตาบล
บ้านเหล่า อาเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ขนาดผิวจราจร
กว้าง 2.50 เมตร ยาว 28.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นทีไ่ ม่น้อยกว่า 70 ตารางเมตร โดยมีจุดเริม
่ ต้นจากถนน
คอนกรีตเดิมของเทศบาล ถึง บริเวณบ้านนายพงษ์ สวัสดิ ์ แสน
สองเมือง รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตาบลบ้าน
เหล่า ตามแผนพัฒนาท้องถิน
่ (พ.ศ.2561 – 2565)
(ประจาปี 2563) ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบ
เศรษฐกิจ ข้อ 4 หน้า 50 ปรากฏในด้านบริการชุมชนและ
สังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้ า
ถนน (00242) (ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

จานวน

1,400

รวม
รวม
รวม

4,689,100

จานวน

40,500

บาท

บาท
4,519,100 บาท
4,519,100 บาท
บาท
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2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท
่ ี่ 1บ้านเหล่าอ้อย
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท
่ ี่ 1 ตาบล
บ้านเหล่า อาเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ขนาดผิวจราจร
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 26.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นทีไ่ ม่น้อยกว่า 104 ตารางเมตร โดยมีจุดเริม
่ ต้นจาก
ถนนลาดยางสาย พย 1014 ถึง บริเวณบ้านนางซ้อน
จินะวรรณ์ รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตาบลบ้าน
เหล่า ตามแผนพัฒนาท้องถิน
่ (พ.ศ.2561 – 2565)
(ประจาปี 2563) ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบ
เศรษฐกิจ ข้อ 3 หน้า 50 ปรากฏในด้านบริการชุมชนและ
สังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้ า
ถนน (00242) (ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท
่ ี่ 3 บ้านเหล่าเก่า
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท
่ ี่ 3 ตาบล
บ้านเหล่า อาเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ขนาดผิวจราจร
กว้าง 3.00 เมตร ยาว 130.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นทีไ่ ม่น้อยกว่า 390 ตารางเมตร โดยมีจุดเริม
่ ต้นจากบริเวณ
ถนนคอนกรีตเดิม ถึง Sta 0+130 บริเวณหน้าบ้านนาย
ประสงค์ วงค์ใส รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตาบล
บ้านเหล่า พร้อมติดตัง้ ป้ ายโครงการ จานาน 1 ป้ าย ตาม
แผนพัฒนาท้องถิน
่ (พ.ศ.2561 – 2565) (ประจาปี 2563)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบเศรษฐกิจ ข้อ 18 หน้า 53 ปรากฏ
ในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและ
ชุมชน (00240) งานไฟฟ้ าถนน (00242) (ตัง้ จ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป)
4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท
่ ี่ 4 บ้านเหล่าธาตุ
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท
่ ี่ 4 ตาบล
บ้านเหล่า อาเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ขนาดผิวจราจร
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นทีไ่ ม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร โดยมีจุดเริม
่ ต้นจากบริเวณ
หน้าบานนางน้อย เกตุเรือน ถึง บริเวณหน้าบ้านนางปนัดดา
อุปะละ รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตาบลบ้าน
เหล่า พร้อมติดตัง้ ป้ ายโครงการ จานาน 1 ป้ าย ตามแผนพัฒนา
ท้องถิน
่ (พ.ศ.2561 – 2565) (ประจาปี 2563) ยุทธศาสตร์
ที่ 1 พัฒนาระบบเศรษฐกิจ ข้อ 25 หน้า 56 ปรากฏในด้าน
บริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและ
ชุมชน (00240) งานไฟฟ้ าถนน (00242) (ตัง้ จ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป)
5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมูท
่ ี่ 8บ้านสันกาแพง
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท
่ ี่ 8 ตาบล
บ้านเหล่า อาเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ขนาดผิวจราจร
กว้าง 3.00 เมตร ยาว 60.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นทีไ่ ม่น้อยกว่า 180 ตารางเมตร โดยมีจุดเริม
่ ต้นจากบริเวณ
ถนนคอนกรีตของเทศบาลข้างวัดสันกาแพง ถึง Sta 0 + 060
รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตาบลบ้านเหล่า พร้อม
ติดตัง้ ป้ ายโครงการ จานาน 1 ป้ าย ตามแผนพัฒนาท้องถิน
่
(พ.ศ.2561 – 2565) (ประจาปี 2563) ยุทธศาสตร์ ที่ 1
พัฒนาระบบเศรษฐกิจ ข้อ 38 หน้า 59 ปรากฏในด้านบริการ
ชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240)
งานไฟฟ้ าถนน (00242) (ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

จานวน

59,600

บาท

จานวน

218,300

บาท

จานวน

230,900

บาท

จานวน

103,900

บาท
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6. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท
่ ี่ 10 บ้านร้องศรี
ดอนมูล
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท
่ ี่ 10 ตาบล
บ้านเหล่า อาเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ขนาดผิวจราจร
กว้าง 3.00 เมตร ยาว 44.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นทีไ่ ม่น้อยกว่า 132 ตารางเมตร โดยมีจุดเริม
่ ต้นจากบริเวณ
ถนนคอนกรีตเดิมบ้านนายเหมย สาอุด ถึง บ้านนายอนันต์ ใจ
จุมปู รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตาบลบ้าน
เหล่า ตามแผนพัฒนาท้องถิน
่ (พ.ศ.2561 – 2565) ฉบับแก้ไข
ครัง้ ที่ 1 พ.ศ. 2562 (ประจาปี 2563) ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนา
ระบบเศรษฐกิจ ข้อ 1 หน้า 11 ปรากฏในด้านบริการชุมชนและ
สังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้ า
ถนน (00242) (ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
7.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ ี1่ 2 บ้านเหล่าพัฒนา
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท
่ ี่ 12 ตาบล
บ้านเหล่า อาเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ขนาดผิวจราจร
กว้าง 3.00 เมตร ยาว 23.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นทีไ่ ม่น้อยกว่า 69 ตารางเมตร โดยมีจุดเริม
่ ต้นจากบริเวณ
หน้าบ้านนายจานงค์ ไชยป๋ าน ถึง บริเวณหน้าบ้านนาย
อ้วน วงค์แพทย์ รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตาบล
บ้านเหล่า ตามแผนพัฒนาท้องถิน
่ (พ.ศ.2561 –
2565) (ประจาปี 2563) ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบ
เศรษฐกิจ ข้อ 50 หน้า 62 ปรากฏในด้านบริการชุมชนและ
สังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้ า
ถนน (00242) (ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
8. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ ี่ 13 บ้านเด่นโพธิท์ อง
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท
่ ี่ 13 ตาบล
บ้านเหล่า อาเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ขนาดผิวจราจร
กว้าง 3.00 เมตร ยาว 97.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นทีไ่ ม่น้อยกว่า 291 ตารางเมตร โดยมีจุดเริม
่ ต้นจากบริเวณ
หน้าบ้านนายเมธา ใจป้ อ ถึง ถนนคอนกรีตเดิมสายศาลปู่
เจ้า รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตาบลบ้าน
เหล่า พร้อมติดตัง้ ป้ ายโครงการ จานาน 1 ป้ าย ตามแผนพัฒนา
ท้องถิน
่ (พ.ศ.2561 – 2565) (ประจาปี 2563) ยุทธศาสตร์
ที่ 1 พัฒนาระบบเศรษฐกิจ ข้อ 58 หน้า 65 ปรากฏในด้าน
บริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและ
ชุมชน (00240) งานไฟฟ้ าถนน (00242) (ตัง้ จ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป)
9. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท
่ ี่ 14 บ้านเหล่า
ศรีดอนตัน
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท
่ ี่ 14 ตาบล
บ้านเหล่า อาเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ขนาดผิวจราจร
กว้าง 5.50 เมตร ยาว 80.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นทีไ่ ม่น้อยกว่า 440 ตารางเมตร โดยมีจุดเริม
่ ต้นจาก
ถนนลาดยางสาย พย 1014 ถึง Sta 0+080 (เชือ
่ มถนนคลอง
ชลประทาน) รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตาบลบ้าน
เหล่า พร้อมติดตัง้ ป้ ายโครงการ จานาน 1 ป้ าย ตามแผนพัฒนา
ท้องถิน
่ (พ.ศ.2561 – 2565) (ประจาปี 2563) ยุทธศาสตร์
ที่ 1 พัฒนาระบบเศรษฐกิจ ข้อ 66 หน้า 67 ปรากฏในด้าน
บริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและ

จานวน

85,000

บาท

จานวน

39,900

บาท

จานวน

168,700

บาท

จานวน

281,200

บาท
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ชุมชน (00240) งานไฟฟ้ าถนน (00242) (ตัง้ จ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป)
10. โครงการปรับปรุงถนนสายการเกษตร หมูท
่ ี่ 8 บ้านสันกาแพง
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าปรับปรุงถนนสายการเกษตร หมูท
่ ี่ 8 ตาบลบ้าน
เหล่า อาเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ขนาดผิวจราจรกว้าง
เฉลีย่ 3.00 เมตร ยาว 300.00 เมตร ลงหินคลุกหนา
เฉลีย่ 0.10 เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อย
กว่า 90 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลีย่ แต่งเรียบ โดยมีจุดเริม
่ ต้น
จากถนนลาดยางสาย พย 1014 ถึง บริเวณหน้าบ้านนาย
สมชาย ธิยะ รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตาบลบ้าน
เหล่า ตามแผนพัฒนาท้องถิน
่ (พ.ศ.2561 – 2565) ฉบับแก้ไข
ครัง้ ที่ 1 พ.ศ. 2562 (ประจาปี 2563) ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนา
ระบบเศรษฐกิจ ข้อ 2 หน้า 12 ปรากฏในด้านบริการชุมชนและ
สังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้ า
ถนน (00242) (ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
11. โครงการปรับปรุงถนนสายการเกษตร หมูท
่ ี่ 9 บ้านดงอินตาไต้
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าปรับปรุงถนนสายการเกษตร หมูท
่ ี่ 9 ตาบลบ้าน
เหล่า อาเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ขนาดผิวจราจรกว้าง
เฉลีย่ 3.00 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร ลงหินคลุกหนา
เฉลีย่ 0.10 เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อย
กว่า 300 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลีย่ แต่งเรียบ โดยมีจุดเริม
่ ต้น
จากบริเวณข้างทีน
่ านายอินตา อุตตะมะ ถึง Sta 1+000
รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตาบลบ้านเหล่า พร้อม
ติดตัง้ ป้ ายโครงการ จานาน 1 ป้ าย ตามแผนพัฒนา
ท้องถิน
่ (พ.ศ.2561 – 2565) (ประจาปี 2563) ยุทธศาสตร์
ที่ 1 พัฒนาระบบเศรษฐกิจ ข้อ 159 หน้า 94 ปรากฏในด้าน
บริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและ
ชุมชน (00240) งานไฟฟ้ าถนน (00242) (ตัง้ จ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป)
12. โครงการปรับปรุงถนนสายการเกษตร หมูท
่ ี่ 13 บ้านเด่นโพธิท์ อง
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าปรับปรุงถนนสายการเกษตร หมูท
่ ี่ 13 ตาบลบ้าน
เหล่า อาเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ขนาดผิวจราจรกว้าง
เฉลีย่ 2.50 เมตร ยาว 660.00 เมตร ลงหินคลุกหนา
เฉลีย่ 0.07 เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อย
กว่า 116 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลีย่ แต่งเรียบ โดยมีจุดเริม
่ ต้น
จากสะพานข้ามลาน้าปื ม หน้าบ้านนายบุญส่ง พรหม
จันทร์ ถึง ท่อลอดเหลีย่ ม หมู่ 13 เชือ
่ มตาบลรวมใจ
พัฒนา รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตาบลบ้าน
เหล่า ตามแผนพัฒนาท้องถิน
่ (พ.ศ.2561 – 2565) ฉบับแก้ไข
ครัง้ ที่ 1 พ.ศ. 2562 (ประจาปี 2563) ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนา
ระบบเศรษฐกิจ ข้อ 3 หน้า 12 ปรากฏในด้านบริการชุมชนและ
สังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้ า
ถนน (00242) (ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
13. โครงการปรับปรุงถนนสายการเกษตร หมูท
่ ี่ 8 บ้านสันกาแพง
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าปรับปรุงถนนสายการเกษตร หมูท
่ ี่ 8 ตาบลบ้าน
เหล่า อาเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ขนาดผิวจราจรกว้าง
เฉลีย่ 4.00 เมตร ยาว 120.00 เมตร ลงลูกรังหนา
เฉลีย่ 0.30 เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อย
กว่า 144 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลีย่ แต่งเรียบ โดยมีจุดเริม
่ ต้น
จากถนนบริเวณหน้าบ้านนายเพลิน มายะเลิศ ถึง บริเวณนานาย

จานวน

71,800

บาท

จานวน

239,500

บาท

จานวน

96,000

บาท

จานวน

29,600

บาท

99

วิเชียร ขุย่ คา รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตาบลบ้าน
เหล่า ตามแผนพัฒนาท้องถิน
่ (พ.ศ.2561 – 2565) ฉบับแก้ไข
ครัง้ ที่ 1 พ.ศ. 2562 (ประจาปี 2563) ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนา
ระบบเศรษฐกิจ ข้อ 4 หน้า 13 ปรากฏในด้านบริการชุมชนและ
สังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้ า
ถนน (00242) (ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
14. โครงการวางท่อระบายน้าพร้อมบ่อพัก หมูท
่ ี่ 1 บ้านเหล่าอ้อย
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าวางท่อพร้อมบ่อพัก หมูท
่ ี่ 1 ตาบลบ้าน
เหล่า อาเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา วางท่อระบายน้า คสล.ขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาด 0.85 x 0.85 เมตร หนา 0.10 เมตร ลึก
เฉลีย่ 0.80 เมตร จานวน 11 บ่อ ยาวรวมบ่อ
พัก 109.00 เมตร โดยมีจุดเริม
่ ต้นจากบริเวณนาย
เชีย่ วชาญ วงค์ชมภู ถึง บริเวณหน้าบ้านนายบุญมา ท่อน
คา รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตาบลบ้าน
เหล่า พร้อมติดตัง้ ป้ ายโครงการ จานวน 1 ป้ าย ตามแผนพัฒนา
ท้องถิน
่ (พ.ศ.2561 – 2565) (ประจาปี 2563) ยุทธศาสตร์
ที่ 1 พัฒนาระบบเศรษฐกิจ ข้อ 187 หน้า 103 ปรากฏในด้าน
บริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและ
ชุมชน (00240) งานไฟฟ้ าถนน (00242) (ตัง้ จ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป)
15. โครงการก่อสร้างรางระบายน้า หมูท
่ ี่ 2 บ้านหนองบัว
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าก่อสร้างรางระบายน้า (ราง U ไม่มฝ
ี าปิ ด) ภายใน
หมูบ
่ า้ น หมูท
่ ี่ 2 ตาบลบ้านเหล่า อาเภอแม่ใจ จังหวัด
พะเยา ขนาดปากกว้างเฉลีย่ 0.50 เมตร ลึก
เฉลีย่ 0.70 เมตร หนา 0.12 เมตร ยาวรวม 54.00 เมตร โดยมี
จุดเริม
่ ต้นจากบริเวณบ้านนางแก้วดี ใจยะสุข ถึง บริเวณบ้าน
นายศรีมลู ใจยะสุข รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาล
ตาบลบ้านเหล่า พร้อมติดตัง้ ป้ ายโครงการ จานวน 1 ป้ าย ตาม
แผนพัฒนาท้องถิน
่ (พ.ศ.2561 – 2565)
(ประจาปี 2563) ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบ
เศรษฐกิจ ข้อ 282 หน้า 135 ปรากฏในด้านบริการชุมชนและ
สังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้ า
ถนน (00242) (ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
16. โครงการก่อสร้างรางระบายน้า หมูท
่ ี่ 5 บ้านไร่ออ
้ ย
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าก่อสร้างรางระบายน้า (ราง U มีฝาปิ ด) ภายใน
หมูบ
่ า้ น หมูท
่ ี่ 5 ตาบลบ้านเหล่า อาเภอแม่ใจ จังหวัด
พะเยา ขนาดปากกว้าง 0.30 เมตร ลึก
เฉลีย่ 0.40 เมตร หนา 0.10 เมตร ความยาว
รวม 127.00 เมตร โดยมีจุดเริม
่ ต้นจากบริเวณหน้าบ้านนาย
พุทธ บุญหลง ถึง บริเวณหน้าบ้านนายแก้ว ใจยะ
สุข รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตาบลบ้าน
เหล่า พร้อมติดตัง้ ป้ ายโครงการ จานวน 1 ป้ าย ตามแผนพัฒนา
ท้องถิน
่ (พ.ศ.2561 – 2565) (ประจาปี 2563) ยุทธศาสตร์
ที่ 1 พัฒนาระบบเศรษฐกิจ ข้อ 298 หน้า 141 ปรากฏในด้าน
บริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและ
ชุมชน (00240) งานไฟฟ้ าถนน (00242) (ตัง้ จ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป)

จานวน

194,000

บาท

จานวน

174,300

บาท

จานวน

290,900

บาท
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17. โครงการก่อสร้างรางระบายน้า หมูท
่ ี่ 6 บ้านดงอินตา
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าก่อสร้างรางระบายน้า (ราง U ไม่มฝ
ี าปิ ด) ภายใน
หมูบ
่ า้ น หมูท
่ ี่ 6 ตาบลบ้านเหล่า อาเภอแม่ใจ จังหวัด
พะเยา ขนาดปากกว้าง 0.20 เมตร ลึก
เฉลีย่ 0.35 เมตร หนา 0.08 เมตร ความยาว
รวม 150.00 เมตร โดยมีจุดเริม
่ ต้นจากบริเวณหน้าบ้านนายบุญ
มา อุตตะมะ ถึง บริเวณหน้าบ้านนายชุม อุตตะมะ รายละเอียด
ตามแบบแปลนของเทศบาลตาบลบ้านเหล่า พร้อมติดตัง้ ป้ าย
โครงการ จานวน 1 ป้ าย ตามแผนพัฒนาท้องถิน
่ (พ.ศ.2561 –
2565) ฉบับแก้ไข ครัง้ ที่ 1 พ.ศ. 2562
(ประจาปี 2563) ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบ
เศรษฐกิจ ข้อ 5 หน้า 13 ปรากฏในด้านบริการชุมชนและ
สังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้ า
ถนน (00242) (ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
18. โครงการก่อสร้างรางระบายน้า หมูท
่ ี่ 10 บ้านร้องศรีดอนมูล
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าก่อสร้างรางระบายน้า (ราง U มีฝาปิ ด) ภายใน
หมูบ
่ า้ น หมูท
่ ี่ 10 ตาบลบ้านเหล่า อาเภอแม่ใจ จังหวัด
พะเยา ขนาดปากกว้าง 0.30 เมตร ลึก
เฉลีย่ 0.40 เมตร หนา 0.10 เมตร ความยาว
รวม 85.00 เมตร โดยมีจุดเริม
่ ต้นจากบริเวณหน้าบ้านนาย
ขจร เดชถี ถึง บริเวณหน้าบ้านนายถนอม ลือชัย รายละเอียด
ตามแบบแปลนของเทศบาลตาบลบ้านเหล่า พร้อมติดตัง้ ป้ าย
โครงการ จานวน 1 ป้ าย ตามแผนพัฒนาท้องถิน
่ (พ.ศ.2561 –
2565) (ประจาปี 2563) ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบ
เศรษฐกิจ ข้อ 328 หน้า 151 ปรากฏในด้านบริการชุมชนและ
สังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้ า
ถนน (00242) (ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
19. โครงการก่อสร้างรางระบายน้า หมูท
่ ี่ 11 บ้านดงอินตาเหนือ
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าก่อสร้างรางระบายน้า (ราง U ไม่มฝ
ี าปิ ด) ภายใน
หมูบ
่ า้ น หมูท
่ ี่ 11 ตาบลบ้านเหล่า อาเภอแม่ใจ จังหวัด
พะเยา ขนาดปากกว้าง 0.30 เมตร ลึก
เฉลีย่ 0.40 เมตร หนา 0.10 เมตร ความยาวราง
149.00 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้า คสล.ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 0.30 เมตร จานวน 2 จุด รวม 22 ท่อน รวมความ
ยาวทัง้ หมด 171.00 เมตรโดยมีจุดเริม
่ ต้นจากบริเวณหน้าบ้าน
บ้านนายศรีวยั นวลวงค์อน
ิ ถึง Sta 0+171 รายละเอียดตาม
แบบแปลนของเทศบาลตาบลบ้านเหล่า พร้อมติดตัง้ ป้ าย
โครงการ จานวน 1 ป้ าย ตามแผนพัฒนาท้องถิน
่ (พ.ศ.2561 –
2565) (ประจาปี 2563) ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบ
เศรษฐกิจ ข้อ 341 หน้า 155 ปรากฏในด้านบริการชุมชนและ
สังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้ า
ถนน (00242) (ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
20. โครงการก่อสร้างรางระบายน้า หมูท
่ ี่ 12 บ้านเหล่าพัฒนา
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าก่อสร้างรางระบายน้า (ราง U มีฝาปิ ด) ภายใน
หมูบ
่ า้ น หมูท
่ ี่ 12 ตาบลบ้านเหล่า อาเภอแม่ใจ จังหวัด
พะเยา ขนาดปากกว้าง 0.30 เมตร ลึก
เฉลีย่ 0.40 เมตร หนา 0.10 เมตร ความยาว
รวม 55.00 เมตร โดยมีจุดเริม
่ ต้นจากบริเวณหน้าบ้านนาง
มินตรา ใจเย็น ถึง บริเวณหน้าบ้านนายมี ถาเกีย๋ ง รายละเอียด
ตามแบบแปลนของเทศบาลตาบลบ้านเหล่า พร้อมติดตัง้ ป้ าย

จานวน

229,300

บาท

จานวน

195,200

บาท

จานวน

261,900

บาท

จานวน

126,800

บาท
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โครงการ จานวน 1 ป้ าย ตามแผนพัฒนาท้องถิน
่ (พ.ศ.2561 –
2565) (ประจาปี 2563) ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบ
เศรษฐกิจ ข้อ 342 หน้า 156 ปรากฏในด้านบริการชุมชนและ
สังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้ า
ถนน (00242) (ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
21. โครงการก่อสร้างคลองส่งน้าดาดคอนกรีต หมูท่ ี่ 7 บ้านดงบุญนาค
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าก่อสร้างรางระบายน้า (ราง V) เข้าสูพ
่ ื้นที่
การเกษตร หมูท
่ ี่ 7 ตาบลบ้านเหล่า อาเภอแม่ใจ จังหวัด
พะเยา ขนาดปากกว้างเฉลีย่ 2.00 เมตร ลึก
เฉลีย่ 0.60 เมตร ท้องกว้างเฉลีย่ 1.00 เมตร ยาว 216.00
เมตร โดยมีจุดเริม
่ ต้นจากบริเวณนานายศรีทน
จินาเฟย ถึง ถนนลาดยางสาย พย 1014 รายละเอียดตามแบบ
แปลนของเทศบาลตาบลบ้านเหล่า พร้อมติดตัง้ ป้ าย
โครงการ จานวน 1 ป้ ายตามแผนพัฒนาท้องถิน
่ (พ.ศ.2561 –
2565) ฉบับแก้ไข ครัง้ ที่ 1 พ.ศ. 2562
(ประจาปี 2563) ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบ
เศรษฐกิจ ข้อ 6 หน้า 14 ปรากฏในด้านบริการชุมชนและ
สังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้ า
ถนน (00242) (ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
22. โครงการก่อสร้างรัว้ และปรับปรุงป้ ายสานักงานเทศบาลตาบล
บ้านเหล่า
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าก่อสร้างรัว้ และปรับปรุงป้ ายสานักงานเทศบาล
ตาบลบ้านเหล่า อาเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ก่อสร้างขนาดรัว้
ความสูง 2.80 เมตร ยาว 208.00 เมตร พร้อมประตูรว้ ั ขนาด
กว้าง 3.00 เมตร สูง 1.49 เมตรและปรับปรุงป้ ายสานักงาน
เทศบาลตาบลบ้านเหล่า ขนาดกว้าง 2.50 เมตร สูง 2.00 เมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตาบลบ้านเหล่า พร้อม
ติดตัง้ ป้ ายโครงการ จานวน 1 ป้ าย ตามแผนพัฒนา
ท้องถิน
่ (พ.ศ.2561 – 2565) (ประจาปี 2563) ยุทธศาสตร์
ที่ 1 พัฒนาระบบเศรษฐกิจ ข้อ 469 หน้า 197 ปรากฏในด้าน
บริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและ
ชุมชน (00240) งานไฟฟ้ าถนน (00242) (ตัง้ จ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป)
23. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสานักงานเทศบาล
ตาบลบ้านเหล่า
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สานักงาน
เทศบาลตาบลบ้านเหล่า อาเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ขนาดผิว
จราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 67.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นทีไ่ ม่น้อยกว่า 335 ตารางเมตร โดยมีจุดเริม
่ ต้นจาก
บริเวณถนนคอนกรีตเดิมของเทศบาล ถึง ถนนลาดยาง
สาย 1014 รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตาบลบ้าน
เหล่า พร้อมติดตัง้ ป้ ายโครงการ จานวน 1 ป้ าย ตามแผนพัฒนา
ท้องถิน
่ (พ.ศ.2561 – 2565) (ประจาปี 2563) ยุทธศาสตร์
ที่ 1 พัฒนาระบบเศรษฐกิจ ข้อ 460 หน้า 194 ปรากฏในด้าน
บริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและ
ชุมชน (00240) งานไฟฟ้ าถนน (00242) (ตัง้ จ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป)

จานวน

196,200

บาท

จานวน

482,700

บาท

จานวน

183,900

บาท
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24. โครงการก่อสร้างบอร์ดประชาสัมพันธ์สานักงานเทศบาลตาบล
บ้านเหล่า
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าก่อสร้างบอร์ดประชาสัมพันธ์สานักงานเทศบาล
ตาบลบ้านเหล่า อาเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ก่อสร้างบอร์ด
ประชาสัมพันธ์ขนาด
กว้าง 4.80 เมตร สูง 2.40 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน
ของเทศบาลตาบลบ้านเหล่า ตามแผนพัฒนาท้องถิน
่ (พ.ศ.
2561 – 2565) (ประจาปี 2563) ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบ
เศรษฐกิจ ข้อ 466 หน้า 196 ปรากฏในด้านบริการชุมชนและ
สังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้ า
ถนน (00242) (ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
25. โครงการซ่อมแซมอาคารสานักงานเทศบาลตาบลบ้านเหล่า
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าซ่อมแซมอาคารสานักงานเทศบาลตาบลบ้าน
เหล่า อาเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา โดยทาสีอาคาร
สานักงาน จานวน 2 หลัง เปลีย่ นกระเบือ
้ งมุงหลังคา เปลีย่ นฝ้ า
เพดาน และทาสีหอ
้ งประชุม จานวน 1 หลัง รายละเอียดตาม
แบบแปลนของเทศบาลตาบลบ้านเหล่า ตามแผนพัฒนา
ท้องถิน
่ (พ.ศ.2561 – 2565) (ประจาปี 2563) ยุทธศาสตร์
ที่ 1 พัฒนาระบบเศรษฐกิจ ข้อ 450 หน้า 191 ปรากฏในด้าน
บริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและ
ชุมชน (00240) งานไฟฟ้ าถนน (00242) (ตัง้ จ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป)
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
1. อุดหนุนสานักงานการประปาส่วนภูมภ
ิ าคสาขาพาน (ค่าขยาย
เขตประปาส่วนภูมภ
ิ าค หมู่ 12 บ้านเหล่าพัฒนา)
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าขยายเขตประปาส่วนภูมภ
ิ าค หมู่ 12 บ้านเหล่า
พัฒนา ตาบลบ้านเหล่า อาเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา โดยวางท่อ
เมน HPD ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว ยาว 400 เมตร โดยมี
จุดเริม
่ ต้นจากบริเวณหน้าบ้าน นายจารัส จามะ
เทวี ถึง sta 0 + 400 รายละเอียดตามแบบแปลนของการ
ประปาส่วนภูมภ
ิ าค ตามแผนพัฒนาท้องถิน
่ (พ.ศ.2561 –
2565) (ประจาปี 2563) โครงการเกินศักยภาพขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน
่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบ
เศรษฐกิจ ข้อ 35 หน้า 264 ปรากฏในด้านบริการชุมชนและ
สังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้ า
ถนน (00242) (ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

จานวน

55,000

บาท

จานวน

464,000

บาท

รวม
รวม

170,000
170,000

บาท
บาท

จานวน

170,000

บาท
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกีย่ วกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
รวม
งบดาเนินงาน
รวม
ค่าใช้สอย
รวม
รายจ่ายเกีย่ วเนื่องกับการปฏิบตั ริ าชการทีไ่ ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อืน
่ ๆ
1) ค่าใช้จา่ ยในการจัดโครงการโรงเรียนครอบครัวพื้นทีเ่ รียนรูเ้ พือ
่
จานวน
ครอบครัวทุกช่วงวัย
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าสถานที่ ค่าป้ าย
โครงการ และค่าใช้จา่ ยอืน
่ ๆทีจ่ าเป็ นสาหรับการดาเนินโครงการ
โรงเรียนครอบครัวพื้นทีเ่ รียนรูเ้ พือ
่ ครอบครัวทุกช่วงวัย ให้
สมาชิกในครอบครัวมีความรู้ และทักษะในการดาเนินชีวต
ิ ที่
เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยตัง้ แต่กอ
่ นแต่งงาน จนถึงวัย
ผูส
้ งู อายุ ประกอบไปด้วย ครอบครัวทีเ่ ตรียมความพร้อมจะมี
ครอบครัว ครอบครัวมีสมาชิกตัง้ ครรภ์หรือคลอดบุตร
ใหม่ ครอบครัวทั่วไป ครอบครัวทีม
่ ีผส
ู้ งู อายุ ปรากฏในด้าน
บริการชุมชนและสังคม(00200) แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน(00250) งานบริหารทั่วไป เกีย่ วกับการสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน(00251) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน
่
ปี (2561 – 2565) ประจาปี 2563 ยุทธศาสตร์
ที่ 2 ข้อ 6 หน้าที่ 220 (ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
2) ค่าใช้จา่ ยในการจัดโครงการสืบสานคลังภูมป
ิ ญ
ั ญาท้องถิน
่
จานวน
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในโครงการสืบสานคลังภูมป
ิ ญ
ั ญา
ท้องถิน
่ เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าวัสดุ
การฝึ กอบรม ค่าป้ ายโครงการ และค่าใช้จา่ ยอืน
่ ๆ ฯลฯ ในการ
ส่งเสริมการนาประสบการณ์ ความรูข
้ องภูมป
ิ ญ
ั ญาท้องถิน
่
ใน 22 สาขา มาสูก
่ ารถ่ายทอดและการเรียนรู้ ปรากฏในด้าน
บริหารงานทั่วไป (00100) แผนงานสร้างเข้มแข็งของชุมชน
(00250) งานบริหารทั่วไปเกีย่ วกับการสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน(00251) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน
่ (2561 –
2565) ประจาปี 2563 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ข้อ 1 หน้าที่ 218 (ตัง้
จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
รวม
งบดาเนินงาน
รวม
ค่าใช้สอย
รวม
รายจ่ายเกีย่ วเนื่องกับการปฏิบตั ริ าชการทีไ่ ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อืน
่ ๆ
1.) ค่าใช้จา่ ยในการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบตั ก
ิ ารพัฒนา
จานวน
ประสิทธิภาพการจัดทาแผนชุมชน/หมูบ
่ า้ นและการจัดทา / ทบทวน
/ เพิม
่ เติม / เปลีย่ นแปลงแผนพัฒนาท้องถิน
่ (พ.ศ.2561 – 2565)
ของเทศบาลตาบลบ้านเหล่า
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบตั ก
ิ าร
พัฒนาประสิทธิภาพการจัดทาแผนชุมชน/หมูบ
่ า้ นและการจัดทา/
ทบทวน/แก้ไข/ เพิม
่ เติม/เปลีย่ นแปลงแผนพัฒนาท้องถิน
่ (พ.ศ.
2561 – 2565) ของเทศบาลตาบลบ้านเหล่า เช่น การจัด
ประชาคมการจัดทา/การเพิม
่ เติม/การเปลีย่ นแปลง/การแก้ไข
แผนพัฒนาท้องถิน
่ ระดับชุมชน/ระดับตาบล การประชุมของ
คณะกรรมการต่าง ๆ ทัง้ 3 คณะทีเ่ กีย่ วกับแผนพัฒนาท้องถิน
่
ของเทศบาลตาบลบ้านเหล่า โดยจ่ายเป็ นค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง/

บาท
100,000 บาท
100,000 บาท
100,000

60,000

บาท

40,000

บาท

บาท
5,000 บาท
5,000 บาท
5,000

5,000

บาท
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เครือ
่ งดืม
่ ค่าป้ ายโครงการ ค่าวัสดุ /อุปกรณ์ ตา่ ง ๆในการจัดทา
แผนชุมชน/หมูบ
่ า้ น และค่าใช้จา่ ยอืน
่ ๆ ของแต่ละหมูบ
่ า้ นในเขต
พื้นทีต
่ าบลบ้านเหล่า 14 หมูบ
่ า้ น ตลอดจนค่าใช้จา่ ย
อืน
่ ๆ เกีย่ วกับการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิน
่ ทุกระดับทีบ
่ รู ณาการ
ร่วมกับหน่ วยงานอืน
่ ฯลฯ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและ
สังคม (00200)แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
(00250) งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง
ชุมชน (00252)ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน
่ (พ.ศ.2561 2565) ประจาปี 2563 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ข้อ 5 หน้าที่ 220 และ
ตามหนังสือที่ มท.0810.2/ว 0600 ลง
วันที่ 29 มกราคม 2559 เรือ
่ ง แนวทางและหลักเกณฑ์ การ
จัดทาแผนและประสานแผนพัฒนาท้องถิน
่ ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน
่ (ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานบริหารทั่วไปเกีย่ วกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกีย่ วเนื่องกับการปฏิบตั ริ าชการทีไ่ ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อืน
่ ๆ
1. โครงการจัดงานสัปดาห์สง่ เสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาล
วันอาสาฬหบูชา ศาสนาดารงมั่น
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าโครงการจัดงานสัปดาห์สง่ เสริมพระพุทธศาสนา
เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาศาสนาดารงมั่น ปี 2563 เช่น
อบรมให้ความรู้ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่า
เครือ
่ งดืม
่ วัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จา่ ยอืน
่ ๆ ฯลฯ ปรากฏในด้าน
บริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานด้านศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานบริหารงานทั่วไป
เกีย่ วกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00261) ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิน
่ (พ.ศ. 2561-2565)ประจาปี 2563
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ข้อ 6 หน้า 209 (ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
2. โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนตาบลบ้านเหล่า
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนตาบลบ้าน
เหล่า เช่นอบรมให้ความรู้ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่า
เครือ
่ งดืม
่ วัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จา่ ยอืน
่ ๆ ฯลฯ ปรากฏในด้าน
บริการชุมชนและสังคม (00200)แผนงานด้านศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ(00260) งานบริหารงานทั่วไป
เกีย่ วกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ(00261) ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิน
่ (พ.ศ. 2561-2565)ประจาปี 2563
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ข้อ 4 หน้า 208 (ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
3. โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าโครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
สาหรับเยาวชนในพื้นทีต
่ าบลบ้านเหล่า เช่นอบรมให้
ความรู้ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเครือ
่ งดืม
่ วัสดุ
อุปกรณ์ และค่าใช้จา่ ยอืน
่ ๆ ฯลฯ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและ
สังคม (00200) แผนงานด้านศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ(00260) งานบริหารงานทั่วไปเกีย่ วกับศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ(00261) ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิน
่ (พ.ศ. 2561-2565 ) ประจาปี 2563 ยุทธศาสตร์
ที่ 2 ข้อ 5 หน้า 209 (สานักปลัด) (ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

รวม
รวม
รวม

95,000

บาท
95,000 บาท
95,000 บาท

จานวน

45,000

บาท

จานวน

25,000

บาท

จานวน

25,000

บาท
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งานกีฬาและนันทนาการ
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกีย่ วเนื่องกับการปฏิบตั ริ าชการทีไ่ ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อืน
่ ๆ
1. โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชนตาบลบ้านเหล่า และ
ส่งเสริมการเล่นกีฬา
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยจัดการแข่งขันกีฬา ส่งเสริมและสนับสนุน
การเล่นกีฬา ประเภทอืน
่ ๆ การจัดส่งนักกีฬาประเภท
เยาวชน หรือประชาชนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาใน ระดับ
ตาบล หรือ อาเภอ หรือระดับจังหวัด หรือการแข่งขันกีฬาของ
บุคลากรของท้องถิน
่ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและ
สังคม (00200) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ (00260) งานกีฬาและนันทนาการ
(00262) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน
่ (พ.ศ. 2561-2565)
ประจาปี 2563 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ข้อ 8 หน้า 209 (ตัง้ จ่ายจากเงิน
รายได้)
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน
่
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกีย่ วเนื่องกับการปฏิบตั ริ าชการทีไ่ ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อืน
่ ๆ
1. โครงการอนุรกั ษ์ วฒ
ั นธรรมและประเพณี ทอ
้ งถิน
่
เพือ
่ เป็ นค่าใช้จา่ ยในงานประเพณี ทางศาสนาหรืองานประเพณี
ประจาปี เช่น
1.1 โครงการส่งเสริมประเพณี ลอยกระทง จานวน 50,000.บาท
ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการ
ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานศาสนาและ
วัฒนธรรมท้องถิน
่ (00263) ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิน
่ (พ.ศ. 2561-2565) ประจาปี 2563 ยุทธศาสตร์
ที่ 2 ข้อ 1 หน้า 207 (ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้)
1.2 โครงการประเพณี สบ
ื ชะตาลาน้าแม่ปืม
จานวน 50,000.- บาท
ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการ
ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานศาสนาและ
วัฒนธรรมท้องถิน
่ (00263) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน
่
(พ.ศ. 2561-2565) ประจาปี 2563 ยุทธศาสตร์
ที่ 2 ข้อ 1 หน้า 207 (ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้)
1.3 โครงการประเพณี สบ
ื ชะตาหนองเล็งทราย
จานวน 30,000.- บาท
ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการ
ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานศาสนาและ
วัฒนธรรมท้องถิน
่ (00263) ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิน
่ (พ.ศ. 2561-2565) ประจาปี 2563 ยุทธศาสตร์
ที่ 2 ข้อ 1 หน้า 207 (ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้)

รวม
รวม
รวม

150,000

บาท
150,000 บาท
150,000 บาท

จานวน

150,000

รวม
รวม
รวม

240,000

จานวน

140,000

บาท

บาท
บาท
240,000 บาท
240,000

บาท
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1.4 โครงการส่งเสริมประเพณี แห่เทียนพรรษา
จานวน 10,000.- บาท
ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานศาสนาและ
วัฒนธรรมท้องถิน
่ (00263) ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิน
่ (พ.ศ. 2561-2565) ประจาปี 2563 ยุทธศาสตร์
ที่ 2 ข้อ 1 หน้า 207 (ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้)
2. โครงการฝึ กอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพือ
่ พัฒนา
คุณภาพชีวต
ิ และสุขภาพทีด
่ ีของผูส
้ งู วัย
เพือ
่ เป็ นค่าใช้จา่ ยในโครงการฝึ กอบรมส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมเพือ
่ พัฒนาคุณภาพชีวต
ิ และสุขภาพทีด
่ ข
ี องผูส
้ งู วัย เช่น
อบรมให้ความรู้ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่า
เครือ
่ งดืม
่ วัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จา่ ยอืน
่ ๆ ฯลฯ ปรากฏในด้าน
บริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการ
ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานศาสนาและ
วัฒนธรรมท้องถิน
่ (00263) ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิน
่ (พ.ศ. 2561-2565) ประจาปี 2563 ยุทธศาสตร์
ที่ 2 ข้อ 7 หน้า 209 (ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้)
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
งบลงทุน
ค่าทีด
่ น
ิ และสิง่ ก่อสร้าง
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานทีจ่ า่ ยให้แก่เอกชน นิตบ
ิ ค
ุ คลหรือ
บุคคลภายนอกเพือ
่ ให้ได้มาซึง่ สิง่ ก่อสร้าง
1. ค่าจ้างออกแบบ/ค่าจ้างควบคุมงาน
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจ้างออกแบบ จ้างควบคุมงาน ทีจ่ า่ ยให้เอกชนและ
นิตบ
ิ ค
ุ คลในงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อลอดเหลีย่ ม งาน
ก่อสร้างชลประทาน ปรากฏในด้านการเศรษฐกิจ
(00300) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งาน
ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน(00312) (ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้)
แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกีย่ วเนื่องกับการปฏิบตั ริ าชการทีไ่ ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อืน
่ ๆ
1.) โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวคุณภาพครบวงจร
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าฝึ กอบรม/ศึกษาดูงาน เช่น ค่าอาหาร/อาหารว่าง/
เครือ
่ งดืม
่ ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอป
ุ กรณ์ ในการฝึ กอบรม และ
ค่าใช้จา่ ยอืน
่ ๆ ทีเ่ กีย่ วเนื่องกับโครงการ ปรากฏในด้านการ
เศรษฐกิจ (00300) แผนงานการเกษตร (00320) งานส่งเสริม
การเกษตร (00321) ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิน
่ (พ.ศ. 2561-2565)ประจาปี 2563 ยุทธศาสตร์
ที่ 1 ข้อ 2 หน้า 201 (ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

จานวน

100,000

รวม
รวม
รวม

80,000

จานวน

80,000

รวม
รวม
รวม

105,000

จานวน

20,000

บาท

บาท
80,000 บาท
80,000 บาท
บาท

บาท
105,000 บาท
75,000 บาท
บาท
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2. โครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตว์
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าฝึ กอบรม/ศึกษาดูงาน เช่น ค่าอาหาร/อาหารว่าง/
เครือ
่ งดืม
่ ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอป
ุ กรณ์ ในการฝึ กอบรม และ
ค่าใช้จา่ ยอืน
่ ๆ ทีเ่ กีย่ วเนื่องกับโครงการ ปรากฏในด้านการ
เศรษฐกิจ (00300) แผนงานการเกษตร (00320) งานส่งเสริม
การเกษตร (00321) ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิน
่ (พ.ศ. 2561-2565) ประจาปี 2563 ยุทธศาสตร์
ที่ 1 ข้อ 4 หน้า 202 (ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
3.) โครงการขยายผลตามแนวพระราชดาริ องค์พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห
่ วั รัชการที่ 9 มิตเิ ศรษฐกิจ
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าฝึ กอบรม/ศึกษาดูงาน เช่น ค่าอาหาร/อาหารว่าง/
เครือ
่ งดืม
่ ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอป
ุ กรณ์ ในการฝึ กอบรม และ
ค่าใช้จา่ ยอืน
่ ๆ ทีเ่ กีย่ วเนื่องในการน้อมนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ไปสูก
่ ารปฏิบตั ิ เพือ
่ พัฒนาการเกษตรอย่าง
ยั่งยืน ปรากฏในด้านการเศรษฐกิจ (00300) แผนงาน
การเกษตร (00320) งานส่งเสริมการเกษตร (00321) ปรากฏ
ในแผนพัฒนาท้องถิน
่ (พ.ศ. 2561-2565)ประจาปี
2563 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ข้อ 1หน้า 206 (ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป)
4. โครงการขยายผลตามแนวพระราชดาริองค์พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยูห
่ วั ในมิตบ
ิ ริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าฝึ กอบรม/ศึกษาดูงาน เช่น ค่าอาหาร/อาหารว่าง/
เครือ
่ งดืม
่ ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอป
ุ กรณ์ ในการฝึ กอบรม และ
ค่าใช้จา่ ยอืน
่ ๆ ทีเ่ กีย่ วเนื่องในการน้อมนาหลักปรัชญา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห
่ วั รัชกาลที่ 9 ไปสูก
่ ารปฏิบตั ิ เพือ
่
อนุรกั ษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม ปรากฏในด้านการ
เศรษฐกิจ (00300) แผนงานการเกษตร (00320) งานส่งเสริม
การเกษตร (00321) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน
่
(พ.ศ. 2561-2565) ประจาปี 2563 ยุทธศาสตร์
ที่ 3 ข้อ 2 หน้า 234 (ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
ค่าวัสดุ
วัสดุการเกษตร
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น สปริงเกลอร์ ปุ๋ ย ยา
ป้ องกันและกาจัดศัตรูพืช วัชพืช ไม้ดอกไม้ประดับ วัสดุเพาะ
ชา อุปกรณ์ ในการขยายพันธุ์พืช ผ้าใบหรือผ้าพลาสติก และวัสดุ
อืน
่ ๆ ปรากฏในด้านการเศรษฐกิจ (00300) แผนงาน
การเกษตร (00320) งานส่งเสริมการเกษตร (00321) (ตัง้ จ่าย
จากเงินรายได้)

จานวน

20,000

บาท

จานวน

15,000

บาท

จานวน

20,000

บาท

รวม
จานวน

30,000

บาท
บาท

30,000
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
ค่าชาระหนี้เงินต้น
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าชาระหนี้เงินต้นเงินกูย้ ืมให้กบั ธนาคารเพือ
่
การเกษตรและสหกรณ์ สาขาแม่ใจ ตามโครงการยกระดับ
คุณภาพชีวต
ิ ประชาชนตาบลบ้านเหล่า ของเทศบาลตาบลบ้าน
เหล่า ตามหนังสืออนุมตั ใิ ห้กเู้ งินที่ พย.0037.3/15212
ลว 28 ธันวาคม 2555 และหนังสือสัญญาการกูเ้ งิน เลขที.่ ...
800052315981...ปรากฏในด้านการดาเนินงาน
อืน
่ ๆ (00400) แผนงานงบกลาง (00410) งานงบ
กลาง (00411) (ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
ค่าชาระดอกเบีย้
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าชาระดอกเบีย้ เงินกูย้ ืมให้กบั ธนาคารเพือ
่
การเกษตรและสหกรณ์ สาขาแม่ใจ ตามโครงการยกระดับ
คุณภาพชีวต
ิ ประชาชนตาบลบ้านเหล่า ของเทศบาลตาบลบ้าน
เหล่า ตามหนังสืออนุมตั ใิ ห้กเู้ งินที่ พย.0037.3/15212
ลว 28 ธันวาคม 2555 และหนังสือสัญญาการกูเ้ งิน เลขที.่ ..
800052315981..ปรากฏในด้านการดาเนินงาน
อืน
่ ๆ (00400) แผนงานงบกลาง (00410) งานงบ
กลาง (00411) (ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงาน
จ้าง ปรากฏในด้านการดาเนินงานอืน
่ ๆ (00400) แผนงานงบ
กลาง (00410) งานงบกลาง (00411) (ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้)
เบีย้ ยังชีพผูส
้ ูงอายุ
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าเบีย้ ยังชีพผูส
้ ูงอายุในเขตเทศบาลตาบลบ้าน
เหล่า ตามประกาศของเทศบาลตาบลบ้านเหล่า ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบีย้ ยังชีพ
ผูส
้ งู อายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่ พ.ศ.2552 และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบีย้ ยัง
ชีพผูส
้ งู อายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2560,(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 และทีแ
่ ก้ไขเพิม
่ เติม ปรากฏใน
ด้านการดาเนินงานอืน
่ ๆ (00400) แผนงานงบ
กลาง (00410) งานงบกลาง (00411) ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิน
่ (2561 – 2565) ประจาปี 2563 ยุทธศาสตร์
ที่ 2 ข้อ 2 หน้าที่ 230 (ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
เบีย้ ยังชีพคนพิการ
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าเบีย้ ความพิการทีไ่ ด้ลงทะเบียนไว้ ตามประกาศ
เทศบาลตาบลบ้านเหล่า ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
หลักเกณฑ์การจ่ายเบีย้ ความพิการให้คนพิการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน
่ พ.ศ.2553 และระเบียบกระทรวงมหาด
ไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบีย้ ความพิการให้คนพิการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 และทีแ
่ ก้ไข
เพิม
่ เติม ปรากฏในด้านการดาเนินงานอืน
่ ๆ(00400) แผนงาน
งบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411) ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิน
่ (2561 – 2565)ประจาปี 2563 ยุทธศาสตร์
ที่ 2 ข้อ 2 หน้าที่ 230(ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

รวม
รวม
รวม
จานวน

18,120,380

บาท
18,120,380 บาท
18,120,380 บาท
1,200,000 บาท

จานวน

150,000

บาท

จานวน

130,000

บาท

จานวน

12,500,000

บาท

จานวน

2,650,000

บาท
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เบีย้ ยังชีพผูป
้ ่ วยเอดส์
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าเงินสงเคราะห์เพือ
่ การยังชีพผูป
้ ่ วยเอดส์ในเขต
เทศบาลตาบลบ้านเหล่า ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจ่ายเงินสงเคราะห์เพือ
่ การยังชีพขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน
่ พ.ศ.2548 ปรากฏในด้านการดาเนินงานอืน
่ ๆ
(00400) แผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411)
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน
่ (2561 – 2565)ประจาปี 2563
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ข้อ 2 หน้าที่ 230(ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

จานวน

400,000

บาท

สารองจ่าย
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในกรณี จาเป็ น หรือบรรเทาความ
เดือดร้อน ของประชาชน การแก้ไขปัญหาพืชผลทาง
การเกษตร การป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฯลฯ ปรากฏใน
ด้านการดาเนินงานอืน
่ ๆ (00400) แผนงานงบกลาง (00410)
งานงบกลาง (00411) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน
่ (2561 –
2565) ประจาปี 2563 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ข้อ 1 หน้าที่ 242 (ตัง้
จ่ายจากเงินรายได้)
รายจ่ายตามข้อผูกพัน
1. ค่าใช้จา่ ยโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชนตาบลบ้าน
เหล่า
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน
ตาบลบ้านเหล่า ในการสร้างหลักประกันความมั่นคงของชุมชน
ฐานราก ฟื้ นฟูทุนทางสังคม เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
และสังคมในการจัดการดูแลช่วยเหลือเกื้อกูลกัน เพือ
่ พัฒนาคน
และสังคมให้มค
ี ณ
ุ ภาพ นาสูก
่ ารมีคณ
ุ ภาพชีวต
ิ ทีด
่ ี ปรากฏใน
ด้านการดาเนินงานอืน
่ ๆ (00400) แผนงานงบกลาง(00410)
งานงบกลาง (00411) อ้างถึงหนังสือด่วนทีส
่ ุด ที่
มท 0891.4.3/ว 2502 ลว 20 ส.ค.2553 เรือ
่ ง แนวทาง
สนับสนุนการดาเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน
่ และ ที่ มท 0808.2/ว 560 ลว 27 ก.พ.
2561 เรือ
่ ง การดาเนินการสมทบกองทุนสวัสดิการ
ชุมชน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน
่ (2561 – 2565)
ประจาปี 2563 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ข้อ 3 หน้าที่ 230(ตัง้ จ่ายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป)
2. เงินค่าบารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย(ส.ท.ท.)
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าบารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
ประจาปี 2563 โดยคานวณตามระเบียบข้อบังคับสมาคม
สันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2541 ข้อ16 โดย
พิจารณาจากรายรับจริงทีผ
่ า่ นมาไม่รวมเงินอุดหนุน เงินจ่ายขาด
เงินสะสม เงินอุดหนุนทั่วไป และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ แต่
จะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละเศษหนึ่งส่วนหกของประมาณการ
รายรับดังกล่าว ปรากฏในด้านการดาเนินงานอืน
่ ๆ
(00400) แผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411)(ตัง้
จ่ายจากเงินรายได้)
3. เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับตาบล
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการส่งเสริมสุขภาพประชาชนในการ
สมทบงบประมาณจากการรองรับภารกิจถ่ายโอน การจัดตัง้
กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับตาบล ปรากฏในด้านการ
ดาเนินงานอืน
่ ๆ (00400) แผนงานงบกลาง (00410) งานงบ
กลาง (00411)ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน
่ (พ.ศ. 2561 –

จานวน

341,530

บาท

จานวน

100,000

บาท

จานวน

33,850

บาท

จานวน

160,000

บาท
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2565)ประจาปี 2563 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ข้อ 1 หน้าที่ 230 (ตัง้
จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
4. เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ของพนักงาน
จ้าง ตามพระราชบัญญัตเิ งินทดแทน (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.
2561 ปรากฏในด้านการดาเนินงานอืน
่ ๆ (00400) แผนงาน
งบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411) (ตัง้ จ่ายจากเงิน
รายได้)
เงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิน
่ (กบท.)
เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินสมทบให้แก่สานักงานเงินกองทุน
บาเหน็จ บานาญข้าราชการส่วนท้องถิน
่ (กบท.) ในอัตราร้อย
ละ 2 ของประมาณการรายรับประจาปี 2563 ไม่รวมเงินกู้ เงิน
อุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านการดาเนินงาน
อืน
่ ๆ (00400) แผนงานงบกลาง (00410) งานงบ
กลาง (00411) (ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้)

จานวน

7,000

บาท

จานวน

448,000

บาท

