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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจา่ยงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2565 

เทศบำลต ำบลบ้ำนเหล่ำ 
อ ำเภอแม่ใจ   จงัหวัดพะเยำ 

ประมาณการรายจ่ายรวมท้ังสิ้น 55,550,000 บาท แยกเป็น  
แผนงานงบกลาง 

 งบกลาง รวม 20,603,360 บาท 
  งบกลาง รวม 20,603,360 บาท 
   งบกลาง รวม 20,603,360 บาท 
   ค่ำช ำระหนี้เงินกู ้ จ ำนวน 1,304,560 บำท 

      

  

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำช ำระหนี้เงินต้นเงินกู้ยืมให้กับธนำคำรเพื่อกำรเกษตร
และสหกรณ์สำขำแม่ใจ ตำมโครงกำรยกระดับคุณภำพชีวิต
ประชำชนต ำบลบ้ำนเหล่ำ ของเทศบำลต ำบลบ้ำนเหล่ำ ตำมหนังสือ
อนุมัติให้กูเ้งินที ่พย.0037.3/15212ลว 28 ธันวำคม 2555 และ
หนังสือสญัญำกำรกูเ้งิน เลขที่....800052315981...ปรำกฏในด้ำน
กำรด ำเนินงำนอื่นๆ (00400) แผนงำนงบกลำง (00410) งำนงบ
กลำง (00411)  

      

   ค่ำช ำระดอกเบี้ย จ ำนวน 65,300 บำท 

      

  

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำช ำระดอกเบี้ยเงินกู้ยืมให้กับธนำคำรเพื่อกำรเกษตร
และสหกรณ์สำขำแม่ใจ ตำมโครงกำรยกระดับคุณภำพชีวิต
ประชำชนต ำบลบ้ำนเหล่ำ ของเทศบำลต ำบลบ้ำนเหล่ำ ตำมหนังสือ
อนุมัติให้กูเ้งินที ่พย.0037.3/15212ลว 28 ธันวำคม 2555 และ
หนังสือสญัญำกำรกูเ้งิน เลขที่...800052315981..ปรำกฏในด้ำนกำร
ด ำเนินงำนอื่นๆ (00400) แผนงำนงบกลำง (00410) งำนงบ
กลำง (00411)  

      

   เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จ ำนวน 130,000 บำท 

      

  

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงำน
จ้ำง ปรำกฏในด้ำนกำรด ำเนินงำนอื่นๆ (00400) แผนงำนงบ
กลำง (00410) งำนงบกลำง (00411)  
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   เบี้ยยังชีพผู้สงูอำยุ จ ำนวน 14,400,000 บำท 

      

  

เพื่อจ่ำยเป็นเบี้ยยังชีพผูสู้งอำยุในเขตเทศบำลต ำบลบ้ำนเหลำ่ ตำม
ประกำศของเทศบำลต ำบลบ้ำนเหล่ำ ตำมระเบียบกระทรวง 
มหำดไทยว่ำด้วยหลักเกณฑก์ำรจ่ำยเงินเบี้ยยังชีพผูสู้งอำยุของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2552  และระเบียบกระทรวง 
มหำดไทยว่ำด้วยหลักเกณฑก์ำรจ่ำยเงินเบี้ยยังชีพผูสู้งอำยุของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2552  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 4) พ.ศ.2562 ปรำกฏในแผนด้ำนกำรด ำเนินงำนอื่นๆ
(00400) แผนงำนงบกลำง (00410) งำนงบกลำง (00411) ปรำกฏ
ในแผนพัฒนำทอ้งถ่ิน(2561–2565)ประจ ำปี 2565 ยทุธศำสตร์
ที่ 2 ข้อ 2 หน้ำที ่230     

      

   เบี้ยยังชีพควำมพิกำร จ ำนวน 3,030,000 บำท 

      

  

เพื่อจ่ำยเป็นเบี้ยควำมพิกำรที่ได้ลงทะเบียนไว้ ตำมประกำศเทศบำล
ต ำบลบ้ำนเหล่ำ ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยหลกัเกณฑ์
กำรจ่ำยเบี้ยควำมพิกำรให้คนพกิำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ.2553 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบบัที ่4) พ.ศ.2562 ปรำกฏในแผน
ด้ำนกำรด ำเนินงำนอื่นๆ (00400) แผนงำนงบกลำง (00410) งำนงบ
กลำง (00411) ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ิน(2561–2565)
ประจ ำป ี2565 ยุทธศำสตร์ที ่2 ข้อ 2 หน้ำที ่230 

      

   เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ จ ำนวน 400,000 บำท 

      

  

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำเงินสงเครำะหเ์พื่อกำรยังชีพผู้ป่วยเอดส์ในเขต
เทศบำลต ำบลบ้ำนเหล่ำ ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำร
จ่ำยเงินสงเครำะห์เพื่อกำรยงัชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
พ.ศ.2548 ปรำกฏในด้ำนกำรด ำเนินงำนอื่น ๆ(00400) แผนงำนงบ
กลำง(00410) งำนงบกลำง(00411) ปรำกฏในแผนพฒันำทอ้งถ่ิน
(2561–2565)ประจ ำปี 2565 ยทุธศำสตรท์ี่ 2 ข้อ 2 หน้ำที่ 230 

      

   เงินส ำรองจ่ำย จ ำนวน 200,000 บำท 

      

  

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกรณีจ ำเป็นหรือบรรเทำควำมเดือดร้อนของ
ประชำชน กำรแก้ไขปัญหำพืชผลทำงกำรเกษตร กำรป้องกนัและ
บรรเทำสำธำรณภัยฯลฯ ปรำกฏในด้ำนกำรด ำเนินงำนอื่นๆ
(00400) แผนงำนงบกลำง (00410) งำนงบกลำง  (00411) ปรำกฏ
ในแผนพัฒนำทอ้งถ่ิน(2561–2565) ประจ ำป ี2565 ยุทธศำสตร์
ที่ 4 ข้อ 1 หน้ำที ่242 
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   รำยจ่ำยตำมข้อผูกพัน       
    1. ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรสนับสนุนกำรจัดสวัสดิกำรชุมชนต ำบลบ้ำนเหล่ำ จ ำนวน 100,000 บำท 

      

  

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำรสนบัสนุนกำรจัดสวัสดิกำรชุมชน
ต ำบลบ้ำนเหล่ำ ในกำรสร้ำงหลักประกันควำมมั่นคงของชุมชนฐำน
รำก ฟื้นฟูทุนทำงสงัคม เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชนและสงัคม
ในกำรจัดกำรดูแลช่วยเหลือเกื้อกูลกัน เพื่อพฒันำคนและสังคมให้มี
คุณภำพ น ำสู่กำรมีคุณภำพชีวิตที่ดี แผนงำนงบกลำง (00410) งำน
งบกลำง (00411) อ้ำงถึงหนังสือด่วนที่สุด ที ่มท 0891.4.3/
ว 2502 ลว 20 ส.ค. 2553 เรื่องแนวทำงสนับสนุนกำรด ำเนนิงำน
กองทุนสวัสดิกำรชุมชนขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
และ ที่ มท 0808.2/ว 560 ลว 27 ก.พ. 2561เรื่อง กำรด ำเนินกำร
สมทบกองทุนสวัสดิกำรชุมชน และระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำ
ด้วยกำรตั้งงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เพื่อสมทบ
กองทุน พ.ศ.2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบบัที ่2) พ.ศ.2563
ปรำกฏในแผนพฒันำท้องถ่ิน(2561 – 2565) ประจ ำป ี2565
ยุทธศำสตร์ที ่2 ข้อ 3 หน้ำที ่230 

      

    2. เงินค่ำบ ำรงุสมำคมสันนิบำตเทศบำลแห่งประเทศไทย(ส.ท.ท.) จ ำนวน 39,000 บำท 

      

  

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงสันนิบำตเทศบำลแหง่ประเทศไทย
ประจ ำป ี2565 โดยค ำนวณตำมระเบียบข้อบังคับสมำคมสันนิบำต
เทศบำลแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2541 ข้อ16 โดยพิจำรณำจำก
รำยรับจริงทีผ่่ำนมำไมร่วมเงินอุดหนุน เงินจ่ำยขำดเงินสะสม เงิน
อุดหนุนทั่วไป และเงินอุดหนุนเฉพำะกิจ แต่จะตอ้งไม่น้อยกว่ำร้อย
ละเศษหนึง่ส่วนหกของประมำณกำรรำยรบัดังกล่ำว ปรำกฏในด้ำน
กำรด ำเนินงำนอื่นๆ(00400) แผนงำนงบกลำง (00410) งำนงบ
กลำง (00411) 

      

    3. เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภำพระดบัต ำบล จ ำนวน 161,000 บำท 

      

  

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรสง่เสรมิสุขภำพประชำชนในกำรสมทบ
งบประมำณจำกกำรรองรบัภำรกจิถ่ำยโอน กำรจัดต้ังกองทนุ
หลักประกันสุขภำพระดับต ำบล ปรำกฏในด้ำนกำรด ำเนินงำน
อื่นๆ (00400) แผนงำนงบกลำง (00410) งำนงบกลำง
(00411)ปรำกฏในแผนพฒันำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561–2565)
ประจ ำป ี2565 ยุทธศำสตร์ที ่2 ข้อ 1 หน้ำที ่230  
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    4. เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จ ำนวน 7,000 บำท 

      

  

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน  ของพนักงำนจ้ำง ตำม
พระรำชบัญญัตเิงินทดแทน (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2561 ปรำกฏในด้ำน
กำรด ำเนินงำนอื่น ๆ (00400) แผนงำนงบกลำง (00410) งำนงบ
กลำง (00411)  

      

    เงินสมทบกองทุนบ ำเหนจ็บ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถ่ิน (ก.บ.ท.) จ ำนวน 676,500 บำท 

      

  

เพื่อจ่ำยเป็นเงินสมทบให้แกส่ ำนักงำนเงินกองทุนบ ำเหนจ็ บ ำนำญ
ข้ำรำชกำรส่วนท้องถ่ิน (กบท.) ในอัตรำร้อยละ 2 ของประมำณกำร
รำยรับประจ ำปี 2565 ไมร่วมเงินกู ้เงินอุดหนุนทั่วไป ปรำกฏในด้ำน
กำรด ำเนินงำนอื่นๆ (00400) แผนงำนงบกลำง (00410) งำนงบ
กลำง (00411)  

      

   เงินช่วยพิเศษ       
    เงินช่วยค่ำท ำศพข้ำรำชกำร/พนักงำน จ ำนวน 70,000 บำท 

      

  

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำท ำศพข้ำรำชกำร/พนักงำนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน เป็นจ ำนวน 3 เท่ำ ของเงินเดือนเดมิที่ได้รบัในเดือนที่
เสียชีวิต ปรำกฏในด้ำนกำรด ำเนินงำนอื่นๆ (00400) แผนงำนงบ
กลำง (00410) งำนงบกลำง (00411)  

      

    เงินช่วยค่ำท ำศพพนักงำนจ้ำง จ ำนวน 20,000 บำท 

      

  

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำท ำศพพนักงำนจ้ำงขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน ไมม่ีหลักเกณฑ์ก ำหนดว่ำจะต้องจ่ำยเท่ำไหร่ จึงให้ตัง้ตำม
ควำมเหมำะสม ปรำกฏในด้ำนกำรด ำเนินงำนอื่นๆ(00400) แผนงำน
งบกลำง (00410) งำนงบกลำง (00411)  
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แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
 งานบริหารท่ัวไป รวม 9,454,020 บาท 
  งบบุคลากร รวม 7,399,900 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,514,240 บาท 
   เงินเดือนนำยก/รองนำยกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จ ำนวน 695,520 บำท 

      

  

เพื่อจ่ำยเป็นเงินเดือนของนำยกเทศมนตรี เดือนละ 27,600 บำท
เป็นเงิน 331,200 บำท จ่ำยเป็นเงินเดือนของรอง
นำยกเทศมนตรี 2 คน เดือนละ 15,180 บำท/คน เป็น
เงิน 364,320 บำท ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครอง
ท้องถ่ิน ด่วนทีสุ่ด ที่ มท 0809.7/ว 2084 ลงวันที่ 
30 กันยำยน 2554 ปรำกฏในด้ำนบริหำรทั่วไป(00100) แผนงำน
บรหิำรงำนทั่วไป (00110) งำนบรหิำรทั่วไป (00111) (ส ำนักปลัด)  

      

   ค่ำตอบแทนประจ ำต ำแหน่งนำยก/รองนำยก จ ำนวน 120,000 บำท 

      

  

เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนประจ ำต ำแหน่งนำยกเทศมนตรี เดือน
ละ 4,000 บำท เป็นเงิน 48,000 บำท ค่ำตอบแทนประจ ำต ำแหน่ง
รองนำยกเทศมนตรี 2 คน เดือนละ 3,000 บำท/คน เป็นเงนิ
72,000 บำท ตำมหนงัสือกรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถ่ิน ด่วน
ที่สุด ที่ มท 0809.7/ว 2084 ลงวันที่ 30 กันยำยน 2554 ปรำกฏใน
ด้ำนบริหำรทั่วไป (00100) แผนงำนบรหิำรงำนทั่วไป (00110) งำน
บรหิำรทั่วไป (00111) (ส ำนักปลัด)  

      

   ค่ำตอบแทนพิเศษนำยก/รองนำยก จ ำนวน 120,000 บำท 

      

  

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำค่ำตอบแทนพิเศษนำยกเทศมนตรี เดือนละ
4,000 บำท เป็นเงิน 48,000 บำท ค่ำตอบแทนพเิศษรอง
นำยกเทศมนตรี 2 คน เดือนละ 3,000 บำท/คน เป็นเงิน
72,000 บำท ปรำกฏในด้ำนบรหิำรทั่วไป (00100) แผนงำน
บรหิำรงำนทั่วไป (00110) งำนบรหิำรทั่วไป (00111) (ส ำนักปลัด)  

      

   ค่ำตอบแทนรำยเดือนเลขำนุกำร/ที่ปรึกษำนำยกเทศมนตร ี จ ำนวน 198,720 บำท 

      

  

เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนใหเ้ลขำนุกำรนำยกเทศมนตรเีดอืน
ละ 9,660 บำท เป็นเงิน 115,920 บำท และจ่ำยใหท้ี่ปรึกษำ
นำยกเทศมนตรีเดือนละ 6,900 บำท เป็นเงิน 82,800 บำท ตำม
หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนที่สุด ที ่มท 0809.7/
ว 2084 ลง วันที ่30 กันยำยน 2554 ปรำกฏในด้ำนบรหิำร
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ทั่วไป (00100) แผนงำนบรหิำรงำนทั่วไป (00110) งำนบรหิำร
ทั่วไป (00111) (ส ำนักปลัด)  

   
ค่ำตอบแทนประธำนสภำ/รองประธำนสภำ/สมำชิกสภำ/เลขำนุกำรสภำ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

จ ำนวน 1,380,000 บำท 

      

  

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนให้แกป่ระธำนสภำเทศบำล เดือนละ
15,180 บำท เป็นเงิน 182,160 บำท รองประธำนสภำเทศบำล
เดือนละ 12,420 บำท เป็นเงิน 149,040 บำท สมำชิกสภำเทศบำล
เดือนละ 9,660 บำท เป็นเงิน 1,043,280 บำท ตำมหนงัสอืกรม
ส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนที่สุด ที ่มท 0809.7/ว 2084 ลง
วันที่ 30 กันยำยน 2554ปรำกฏในด้ำนบริหำรทั่วไป
(00100) แผนงำนบรหิำรงำนทั่วไป (00110) งำนบริหำร
ทั่วไป (00111) (ส ำนักปลัด)  

      

   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 4,885,660 บาท 
   เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนทอ้งถ่ิน จ ำนวน 4,117,660 บำท 

      

  

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำเงินเดอืนพนักงำนเทศบำลพร้อมเงินปรบัปรุง
เงินเดือนประจ ำปี ตำมแผนอัตรำก ำลงั3 ปีจ ำนวน 11 อัตรำ ปรำกฏ
ในด้ำนบริหำรทั่วไป (00100) แผนงำนบรหิำรงำนทั่วไป
(00110) งำนบรหิำรทั่วไป (00111) (ส ำนักปลัด)  

      

   เงินประจ ำต ำแหน่ง จ ำนวน 282,000 บำท 

      

  

เพื่อจ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหนง่ และค่ำตอบแทนพิเศษของพนักงำน
ที่ควรได้รับตำมระเบียบที่ก ำหนด ปรำกฏในด้ำนบริหำรทั่วไป
(00100) แผนงำนบรหิำรงำนทั่วไป (00110) งำนบริหำร
ทั่วไป (00111) (ส ำนักปลัด)  

      

   ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง จ ำนวน 450,000 บำท 

      

  

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงพนักงำนจ้ำง พร้อมทั้งเงินปรบัปรุงเงินเดอืน
ประจ ำป ีที่มอียู่ในสงักัด จ ำนวน 4 อัตรำ ปรำกฏในด้ำนบรหิำร
ทั่วไป(00100) แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป (00110) งำนบริหำร
ทั่วไป (00111) (ส ำนักปลัด)  

      

   เงินเพิ่มต่ำง ๆ ของพนกังำนจ้ำง จ ำนวน 36,000 บำท 

      

  

เพื่อจ่ำยเป็นเงินเพิ่มพเิศษค่ำครองชีพช่ัวครำวให้แก่พนักงำนจ้ำง
เทศบำล เงินเพิ่มตำมคุณวุฒิที ่ก.พ.หรือคณะกรรมกำรกลำง
พนักงำนเทศบำลรองรบัว่ำคุณวุฒินั้น เป็นคุณสมบัติเฉพำะต ำแหน่ง
ที่ได้รับกำรแต่งตั้ง ให้ไดร้ับเงินเพิ่มตำมคุณวุฒิ
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จ ำนวน 2 อัตรำ ปรำกฏในด้ำนบรหิำรทั่วไป (00100) แผนงำน
บรหิำรงำนทั่วไป (00110) งำนบรหิำรทั่วไป (00111) (ส ำนักปลัด)  

  งบด าเนินงาน รวม 1,974,820 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 487,000 บาท 

   
ค่ำตอบแทนผูป้ฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 

จ ำนวน 50,000 บำท 

      

  

1.) ประเภทค่ำเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพเิศษให้แก่
พนักงำนเทศบำล พนกังำนจ้ำงและลูกจ้ำงประจ ำ ของเทศบำล
ต ำบลบ้ำนเหล่ำ ทุกต ำแหนง่ ทุกส ำนัก ทุกกอง
จ ำนวน   50,000.- บำท     
       เพื่อจ่ำยเป็นค่ำเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพเิศษให้แก่
พนักงำนเทศบำล พนกังำนจ้ำงและลูกจ้ำงประจ ำ ของเทศบำล
ต ำบลบ้ำนเหล่ำ ทุกต ำแหนง่ ทุกส ำนัก ทุกกอง ตำมหนงัสอื ที่
มท 0868.11/ว 46 ลง วันที ่20 มกรำคม 2548 ปรำกฏในด้ำน
บรหิำรทั่วไป(00100) แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป (00110) งำน
บรหิำรทั่วไป (00111) (ส ำนักปลัด)  

      

   ค่ำเบี้ยประชุม จ ำนวน 15,000 บำท 

      

  

1.ค่ำเบี้ยประชุมคณะกรรมกำรสภำท้องถ่ิน  จ ำนวน  15,000 บำท 
เพื่อจ่ำยให้กรรมกำรในคณะกรรมกำรสำมญั คณะกรรมกำร
วิสำมัญ และคณะกรรมกำรสำมญัประจ ำสภำเทศบำล เฉพำะครั้ง
ที่มำประชุมเช่น คณะกรรมกำรแปรญัตติ คณะกรรมกำรตรวจ
บันทึกกำรประชุมสภำฯลฯ ปรำกฏในด้ำนบรหิำรทั่วไป
(00100) แผนงำนบรหิำรงำนทั่วไป (00110) งำนบริหำร
ทั่วไป (00111) (ส ำนกัปลัด)  

      

   ค่ำเช่ำบ้ำน จ ำนวน 372,000 บำท 

      

  

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำนพนักงำนเทศบำลต ำบล ที่มสีิทธิเบิกได้ตำม
ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำเช่ำบ้ำนของข้ำรำชกำร
ท้องถ่ินพ.ศ. 2548 และที่แก้ไขจนถึงปัจจุบัน ปรำกฏในด้ำนบรหิำร
ทั่วไป (00100) แผนงำนบรหิำรงำนทั่วไป (00110) งำนบรหิำร
ทั่วไป (00111) (ส ำนักปลัด)  
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   เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร       
    เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรข้ำรำชกำร/พนกังำน/ลูกจ้ำงประจ ำ จ ำนวน 40,000 บำท 

      

  

เพื่อจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรของพนกังำนเทศบำล ตำม
ระเบียบว่ำด้วยเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำบุตรพนักงำนส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2541และที่แก้ไขจนถึงปัจจุบัน ปรำกฏในด้ำนบรหิำร
ทั่วไป (00100) แผนงำนบรหิำรงำนทั่วไป (00110) งำนบรหิำร
ทั่วไป (00111) (ส ำนักปลัด)  

      

    เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรผูบ้รหิำรท้องถ่ิน จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  

เพื่อจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรของผู้บริหำร ตำมระเบียบ
ว่ำด้วยเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกบักำรศึกษำบุตรพนักงำนส่วนท้องถ่ิน
พ.ศ. 2541และที่แก้ไขจนถึงปจัจบุัน ปรำกฏในด้ำนบรหิำรทัว่ไป
(00100) แผนงำนบรหิำรงำนทั่วไป (00110) งำนบริหำร
ทั่วไป (00111) (ส ำนักปลัด)  

      

   ค่าใชส้อย รวม 667,820 บาท 
   รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร       
    1.)  ค่ำเย็บหนังสือ,ค่ำถ่ำยเอกสำร,ค่ำเข้ำปกรปูเล่มต่ำงๆ จ ำนวน 15,000 บำท 

      

  

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำเย็บหนังสือถ่ำยเอกสำร ค่ำเข้ำปกรปูเล่มเอกสำร
ต่ำงๆ ปรำกฏในด้ำนบริหำรทั่วไป (00100) แผนงำนบรหิำรงำน
ทั่วไป (00110) งำนบริหำรทั่วไป (00111) (ส ำนักปลัด)  

      

    2.)  ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรท ำควำมสะอำดส ำนักงำนเทศบำล จ ำนวน 120,000 บำท 

      

  

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำบริกำรท ำควำมสะอำดหอ้งน ้ำ ห้องประชุม
และ อำคำรต่ำงๆ ฯลฯ ของเทศบำลต ำบลบ้ำนเหล่ำ รำคำน้ีรวมค่ำ
ภำษี ค่ำวัสด ุอุปกรณ์ต่ำงๆ ในกำรใหบ้ริกำรแล้ว ปรำกฏในด้ำน
บรหิำรทั่วไป (00100) แผนงำนบรหิำรงำนทั่วไป (00110) งำน
บรหิำรทั่วไป (00111)  

      

    3.) ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร จ ำนวน 216,000 บำท 

      

  

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำบริกำรในกำรปฏิบัตงิำนที่รบัผิดชอบของ
ส ำนักปลัด  ค่ำจ้ำงเหมำอัดรูป หรือค่ำจ้ำงเหมำด ำเนินกิจกำรของ
เทศบำลที่เป็นลักษณะจ้ำงเหมำอื่นๆ ฯลฯ ปรำกฏในด้ำนบรหิำร
ทั่วไป(00100) แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป (00110) งำนบริหำรทั่วไป
(00111) (ส ำนักปลัด)  
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    4.)  ค่ำโฆษณำและเผยแพร ่ จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดท ำสือ่ วำรสำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี
ปฏิทิน จดหมำยข่ำว แผ่นพบั สิ่งพมิพ์ต่ำงๆ และค่ำจ้ำงเหมำจัดท ำ
ป้ำยประชำสัมพันธ์ กิจกำรตำมหน้ำที่ของเทศบำลฯลฯ ปรำกฏใน
ด้ำนบริหำรทั่วไป (00100) แผนงำนบรหิำรงำนทั่วไป (00110) งำน
บรหิำรทั่วไป (00111) ส ำนักปลัด  

      

    
6.) ค่ำใช้จ่ำยส ำหรบัท ำประกันภัยรถยนต์รำชกำรและจักรยำนยนต์ของ
เทศบำลต ำบลบ้ำนเหล่ำ 

จ ำนวน 6,400 บำท 

      

  

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยส ำหรับกำรท ำประกันภัยรถยนต์รำชกำรและ
รถจักรยำนยนต์ของเทศบำลต ำบลบ้ำนเหล่ำ ตำมหนังสือ มท.
0808.2/ว 2663 ลงวันที ่14 สงิหำคม 2552 และตำมระเบยีบ
กระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดท ำประกันภัย
ทรัพยส์ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2562 ปรำกฏในด้ำน
บรหิำรทั่วไป (00100) แผนงำนบรหิำรงำนทั่วไป (00110) งำน
บรหิำรทั่วไป(00111) (ส ำนักปลัด)  

      

    
7.) ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรบุคคลภำยนอก (จ้ำงเหมำส ำรวจควำมพึงพอใจ
ของผูร้ับบริกำรองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน) 

จ ำนวน 20,000 บำท 

      

  

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดจ้ำงหน่วยงำน องค์กรหรือสถำบันทีเ่ป็นกลำงใน
กำรส ำรวจควำมพึงพอใจของประชำชนผู้รบับริกำรของเทศบำล
ต ำบลบ้ำนเหล่ำ ปรำกฏในด้ำนบรหิำรทั่วไป (00100) แผนงำน
บรหิำรงำนทั่วไป (00110) งำนบรหิำรทั่วไป (00111)  

      

   รำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรรบัรองและพิธีกำร จ ำนวน 20,000 บำท 

      

  

1. ค่ำใช้จ่ำยในงำนรัฐพิธี/รำชพิธีต่ำงๆ    จ ำนวน   10,000  บำท 
          เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในงำนรัฐพิธีต่ำงๆ เช่นงำนวันคล้ำย
วันพระรำชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทรำบรมรำชชนนี ,วันเฉลิม
พระชนมพรรษำพระบำทสมเดจ็พระเจ้ำอยู่หัว,งำนวันปิยะมหำรำช
,วันคล้ำยวันพระรำชสมภพสมเดจ็พระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรม
รำชกุมำร ี และวันส ำคัญต่ำงๆ ในรำชวงค์ฯลฯ และงำนรำชพิธี
ต่ำงๆ ปรำกฏในปรำกฏในแผนพฒันำทอ้งถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)
ประจ ำป ี2565 ยุทธศำสตร์ที ่4 ข้อ 1หน้ำ 235 ปรำกฎในด้ำน
บรหิำรทั่วไป (00100) แผนงำนบรหิำรงำนทั่วไป (00110) งำน
บรหิำรทั่วไป (00111) (ส ำนักปลัด)  
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2. ค่ำรับรอง                             จ ำนวน    5,000 บำท 
         เพื่อจ่ำยเป็นค่ำรับรองในกำรต้อนรับบุคคลหรือคณะโดยตั้ง
ได้ไม่เกิน 1% ของรำยได้จรงิ (ไม่รวมเงินอุดหนุนเฉพำะกิจ เงินกู้ 
เงินจ่ำยขำดเงินสะสมและเงินที่มผีู้อุทิศให)้ ปรำกฏในด้ำนบริหำร
ทั่วไป(00100) แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป (00110) งำนบริหำร
ทั่วไป (00111) (ส ำนักปลัด)  
3. ค่ำเลี้ยงรบัรองในกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลบ้ำนเหล่ำ   
                                           จ ำนวน    5,000  บำท           
        เพือ่จ่ำยเป็นค่ำเลี้ยงรับรอง เช่นค่ำอำหำร อำหำรว่ำง/
เครื่องดืม่ต่ำงๆ เครื่องใช้ในกำรเลี้ยงรับรองและค่ำบริกำรอื่นๆ ซึง่
จ ำเป็นต้องจ่ำยเกี่ยวกบัค่ำเลี้ยงรบัรองในกำรประชุม ทั้งนี้ใหร้วมถึง
ผู้เข้ำร่วมประชุมอื่นๆ และเจ้ำหน้ำทีท่ี่เกี่ยวข้องซึ่งเข้ำร่วมประชุม
สภำเทศบำลต ำบลบ้ำนเหล่ำ ปรำกฏในด้ำนบรหิำรทั่วไป(00100) 
แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป(00110) งำนบรหิำรทั่วไป (00111)  

   
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบ
รำยจ่ำยอื่น ๆ 

      

    01.) ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร จ ำนวน 30,000 บำท 

      

  

เพื่อจ่ำยเป็น ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของพนักงำน
เทศบำล,พนักงำนจ้ำง, ผู้บริหำรและสมำชิกสภำเทศบำล หรือผูท้ี่
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสั่งให้ไปปฏิบัตริำชกำร ให้องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เช่น ค่ำเบี้ยเลี้ยงเดินทำง ค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำที่
พัก ค่ำลงทะเบียนและค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ในกำรเดินทำงไปรำชกำร หรอื
ไปอบรมสมัมนำของเจ้ำหน้ำที่ทอ้งถ่ิน ตำมระเบียบกระทรวง 
มหำดไทยว่ำด้วย ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรฯ (ฉบบัที่ 3)
พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิม่เตมิถึง(ฉบบัที ่4)พ.ศ. 2561 และระเบยีบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและกำรเข้ำรับ
กำรฝกึอบรมของเจ้ำหน้ำทีท่้องถ่ินพ.ศ. 2557 ปรำกฏในด้ำนบรหิำร
ทั่วไป (00100) แผนงำนบรหิำรงำนทั่วไป (00110) งำนบรหิำร
ทั่วไป (00111) (ส ำนักปลัด)  
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    02.) ค่ำลงทะเบียนในกำรฝกึอบรม จ ำนวน 20,000 บำท 

      

  

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำลงทะเบียนในกำรฝึกอบรมของผู้บริหำร สมำชิกสภำ
เทศบำล พนกังำนเทศบำลและพนักงำนจ้ำงหรือผู้ที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินสั่งให้ไปปฏิบัตริำชกำรให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ปรำกฏในด้ำนบริหำรทั่วไป (00100) แผนงำนบริหำรงำน
ทั่วไป (00110) งำนบริหำรทั่วไป (00111)  

      

    
03.) โครงกำรเลือกตั้งทั่วไปหรือเลือกตั้งซ่อมผูบ้รหิำรท้องถ่ิน/สมำชิก
สภำท้องถ่ิน เทศบำลต ำบลบ้ำนเหล่ำ 

จ ำนวน 30,000 บำท 

      

  

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำรเลือกตัง้ทั่วไปหรือเลือกตั้งซอ่ม
ผู้บริหำรท้องถ่ิน/สมำชิกสภำท้องถ่ินเทศบำลต ำบลบ้ำนเหลำ่
ประจ ำป ี2565 เช่น ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำร/อนุกรรมกำร
ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำง/เครื่องดื่ม ค่ำตอบแทนวิทยำกร ค่ำใช้จ่ำย
ในพิธีเปิด – ปิด ค่ำวัสดุอุปกรณ์ต่ำงๆ และค่ำใช้จ่ำยอื่น ในกำร
ฝึกอบรมฯลฯ ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)
ประจ ำป ี2565 ยุทธศำสตร์ที ่5 ข้อ 2 หน้ำ 243 ปรำกฏในด้ำน
บรหิำรทั่วไป (00100) แผนงำนบรหิำรงำนทั่วไป (00110) งำน
บรหิำรทั่วไป (00111) (ส ำนักปลัด)  

      

    04.)  โครงกำรเทศบำลเคลื่อนทีเ่ทศบำลต ำบลบ้ำนเหล่ำ จ ำนวน 15,420 บำท 

      

  

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรเทศบำลเคลื่อนที่ในกำร
ให้บรกิำรประชำชนในพื้นที่ต ำบลบ้ำนเหล่ำ ปรำกฏในแผนพัฒนำ
ท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)ประจ ำป ี2565 ยุทธศำสตร์ที ่5 ข้อ 1
หน้ำที่ 243 ปรำกฏในด้ำนบรหิำรทั่วไป(00100) แผนงำน
บรหิำรงำนทั่วไป (00110) งำนบรหิำรทั่วไป (00111) (ส ำนักปลัด)  

      

    05. โครงกำรวันเทศบำล จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกจิกรรมวันเทศบำล
24 เมษำยน 2565เช่น ค่ำใช้จ่ำยพิธีทำงศำสนำ ค่ำป้ำย
ค่ำอำหำร อำหำรว่ำง ค่ำวัสดุและอปุกรณ์ และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆที่
จ ำเป็นฯลฯ ปรำกฏในด้ำนบรหิำรทั่วไป (00100) แผนงำน
บรหิำรงำนทั่วไป(00110) งำนบริหำรทั่วไป(00111) (ส ำนักปลัด)  

      

    06.) โครงกำรวันท้องถ่ินไทย จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำนวันท้องถ่ินไทย เช่น ค่ำจดั
สถำนที่ ค่ำใช้จ่ำยในพิธีเปิด - ปิด ค่ำของรำงวัล ค่ำอำหำร
เครื่องดืม่ ค่ำเช่ำเครื่องเสียง ค่ำวัสดุอุปกรณ์ ค่ำบอร์ด
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ประชำสมัพันธ์ ค่ำป้ำยประชำสัมพันธ์ และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆที่
เกี่ยวข้อง ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ิน(พ.ศ. 2561-2565)
ประจ ำป ี2565 ยุทธศำสตร์ที ่5 ข้อ 7 หน้ำ 245 ปรำกฏในด้ำน
บรหิำรทั่วไป (00100) แผนงำนบรหิำรงำนทั่วไป(00110) งำน
บรหิำรทั่วไป(00111) (ส ำนักปลัด)  

    07.) ค่ำใช้จ่ำยในกำรช่วยเหลือประชำชน จ ำนวน 30,000 บำท 

      

  

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรช่วยเหลือประชำชนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรใช้จำ่ยเพื่อ
ช่วยเหลือประชำชนตำมอ ำนำจหน้ำที่ขององค์กรปกครองสว่น
ท้องถ่ินพ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิม่เติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
ฯลฯ ปรำกฏในด้ำนบริหำรทั่วไป (00100) แผนงำนบรหิำรงำน
ทั่วไป (00110) งำนบริหำรทั่วไป (00111) (ส ำนักปลัด)  

      

    

08.) โครงกำรอบรมควำมรูเ้กี่ยวกบักฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำร
ปฏิบัติงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และหลักธรรมำภิบำลใน
กำรปฏิบัตริำชกำร 

จ ำนวน 5,000 บำท 

      

  

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนวิทยำกร ค่ำจัดท ำป้ำยประชำสัมพนัธ์
ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ค่ำวัสดอุุปกรณ์ต่ำงๆที่ใช้ใน
กำรอบรม และค่ำใช้จ่ำยอื่นฯลฯ ปรำกฏในด้ำนบรหิำรงำนทั่วไป
(00100) แผนงำนบรหิำรงำนทั่วไป(00110) งำนบรหิำรทั่วไป
(00111) ปรำกฏในแผนพฒันำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)
ประจ ำป ี2565 ยุทธศำสตร์ที ่5 ข้อ12 หน้ำ 248 (ส ำนักปลดั) 

      

    

09.) โครงกำรอบรมเสริมสร้ำงวินัย คุณธรรม จริยธรรม ปอ้งกันกำร
ทุจริตในกำรปฏิบัติงำนและกำรพฒันำสมรรถนะด้ำนกำรท ำงำนเป็นทีม
ของคณะผู้บริหำร สมำชิกสภำเทศบำล พนักงำนเทศบำล และพนักงำน
จ้ำง 

จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรอบรมตำมโครงกำร เช่น ค่ำอำหำร
อำหำรว่ำง/เครื่องดื่ม ค่ำตอบแทนวิทยำกร ค่ำเช่ำที่พัก ค่ำใช้จ่ำยใน
พิธีเปิด-ปิด ค่ำวัสดอุุปกรณ์ต่ำงๆ และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ในกำร
อบรม ฯลฯ ปรำกฏในด้ำนบริหำรทั่วไป(00100) แผนงำน
บรหิำรงำนทั่วไป (00110) งำนบรหิำรทั่วไป (00111) ปรำกฏใน
แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)ประจ ำป ี2565 ยุทธศำสตร์
ที่ 2 ข้อ 15 หน้ำที ่225 (ส ำนักปลัด)  
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   ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม จ ำนวน 100,000 บำท 

      

  

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำซอ่มแซมบ ำรุงรกัษำวัสดุ ครุภัณฑ์หรอืทรัพยส์ิน
อื่นๆ ที่อยู่ในควำมดูแลของเทศบำลต ำบล เพื่อให้สำมำรถใช้งำนได้
ตำมปกติ ปรำกฏในด้ำนบรหิำรทั่วไป (00100) แผนงำนบรหิำรงำน
ทั่วไป (00110) งำนบริหำรทั่วไป (00111) (ส ำนักปลัด)  

      

   ค่าวัสด ุ รวม 278,000 บาท 
   วัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 100,000 บำท 

      

  

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดสุ ำนักงำนและงำนทะเบียนรำษฎร์
เช่น กระดำษ,ปำกกำ, ดินสอฯลฯ ปรำกฏในด้ำนบริหำรงำนทั่วไป
(00100) แผนงำนบรหิำรทั่วไป (00110) งำนบรหิำรทั่วไป
(00111) (ส ำนักปลัด)  

      

   วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 15,000 บำท 

      

  

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดงุำนบ้ำนงำนครัว เช่น จัดซื้อน ้ำสะอำด ไม้กวำด
มีด ถังขยะ ที่นอน หมอน มุ้ง สุขภัณฑห์้องน ้ำและอื่นๆ ฯลฯ ใช้ใน
ส ำนักงำนและเพื่อบริกำรประชำชนผู้มำติดต่อรำชกำร ปรำกฏใน
ด้ำนบริหำรทั่วไป (00100) แผนงำนบรหิำรงำนทั่วไป (00110) งำน
บรหิำรทั่วไป (00111) (ส ำนักปลัด)  

      

   วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น จ ำนวน 100,000 บำท 

      

  

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดเุช้ือเพลิงและหล่อลื่น เช่น น ้ำมันเบนซิน
น ้ำมันดีเซล น ้ำมันหล่อลื่น,จำรบ ีแกส๊หงุต้มฯลฯ ปรำกฏในด้ำน
บรหิำรทั่วไป(00100) แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป (00110) งำน
บรหิำรทั่วไป (00111) (ส ำนักปลัด) 

      

   วัสดุโฆษณำและเผยแพร ่ จ ำนวน 3,000 บำท 

      

  

เพื่อจ่ำยเป็น ค่ำจัดซื้อ วัสดุโฆษณำและเผยแพร ่เช่น กระดำษ
โปสเตอร ์ฟลิ์มถ่ำยรปู ม้วนเทป วีดีโอ สีน ้ำมัน สีโปรเตอร์ พูก่ัน
ฯลฯ ปรำกฏในด้ำนบริหำรทั่วไป (00100) แผนงำนบรหิำรงำน
ทั่วไป (00110) งำนบริหำรทั่วไป (00111) (ส ำนักปลัด)  

      

   วัสดุคอมพิวเตอร ์ จ ำนวน 60,000 บำท 

      

  

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ตลับผง
หมึก แผ่นดิสก ์โปรแกรมอื่นๆ ทีเ่กี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์
ฯลฯ ปรำกฏในด้ำนบริหำรทั่วไป(00100) แผนงำนบรหิำรงำน
ทั่วไป (00110) งำนบริหำรทั่วไป (00111) (ส ำนักปลัด) 
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   ค่าสาธารณปูโภค รวม 542,000 บาท 
   ค่ำไฟฟ้ำ จ ำนวน 230,000 บำท 

      

  

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำไฟฟ้ำของส ำนักงำนเทศบำลต ำบลบ้ำนเหล่ำ ปรำกฏ
ในด้ำนบริหำรทั่วไป (00100) แผนงำนบรหิำรงำนทั่วไป (00110) 
งำนบรหิำรทั่วไป (00111) (ส ำนักปลัด)  

      

   ค่ำน ้ำประปำ  จ ำนวน 22,000 บำท 

      

  

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำน ้ำประปำ ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลบ้ำนเหล่ำ ปรำกฏ
ในด้ำนบริหำรทั่วไป (00100) แผนงำนบรหิำรงำนทั่วไป (00110) 
งำนบรหิำรทั่วไป (00111) (ส ำนักปลัด)  

      

   ค่ำบริกำรโทรศัพท ์ จ ำนวน 100,000 บำท 

      

  

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำโทรศัพทท์ี่ใช้ในกำรติดต่อรำชกำรและค่ำบรกิำร
อินเตอรเ์น็ต ค่ำบริกำรกำรสื่อสำรและค่ำโทรคมนำคม ปรำกฏใน
ด้ำนบริหำรทั่วไป (00100) แผนงำนบรหิำรงำนทั่วไป (00110) งำน
บรหิำรทั่วไป (00111) (ส ำนักปลัด)  

      

   ค่ำบริกำรไปรษณีย ์ จ ำนวน 30,000 บำท 

      

  

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำไปรษณีย์ แสตมป ์และอื่นๆเป็นต้น ปรำกฏในด้ำน
บรหิำรทั่วไป (00100) แผนงำนบรหิำรงำนทั่วไป (00110) งำน
บรหิำรทั่วไป (00111) (ส ำนักปลัด) 

      

   ค่ำเช่ำพื้นที่เว็บไซต ์และค่ำธรรมเนียมทีเ่กี่ยวข้อง จ ำนวน 160,000 บำท 

      

  

1. ค่ำจ้ำงเหมำดูแลเว็บไซด์รำยปีและค่ำต่ออำยโุดเมนเนม                 
                                                    จ ำนวน  8,000  บำท  
     เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำดูแลเว็บไซดร์ำยปีและค่ำต่ออำยุโดเมน
เนม พร้อมค่ำเช่ำพื้นทีเ่ว็บไซด์ ฯลฯ ปรำกฏในด้ำนบรหิำรงำนทั่วไป
(00100) แผนงำนบรหิำรงำนทั่วไป (00110) งำนบริหำรทั่วไป
(00111) (ส ำนักปลัด)   
2. ค่ำเช่ำใช้บริกำรอินเทอร์เน็ตส ำหรับเช่ือมต่อกล้องวงจรปดิ
(CCTV)                                        จ ำนวน   152,000  บำท 
       เพื่อจ่ำยเป็นค่ำเช่ำบรกิำรกล้องวงจรปิดหมู่บ้ำน
(CCTV IP Camera  ควำมละเอียดไม่น้อยกว่ำ 2 ล้ำน
พิกเซล)  ติดตัง้ในพื้นที่ต ำบลบ้ำนเหล่ำ จ ำนวน 6 จุด
(11 กล้อง) พร้อมระบบ รวมจอภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 40”  (เครื่อง
บันทึกสำมำรถดูย้อนหลังได้ 12 วัน) และบริกำรอินเทอรเ์นต็
ควำมเร็วสูง FTTX  ส ำหรบัใช้งำนกลอ้งวงจรปิด แยกจ่ำยเปน็รำย
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เดือนๆละ 12,626 บำทปรำกฏในด้ำนบรหิำรทั่วไป (00100) 
แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป (00110) งำนบรหิำรทั่วไป (00111) 
(ส ำนักปลัด)  

  งบลงทุน รวม 59,300 บาท 
   ค่าครุภัณฑ ์ รวม 59,300 บาท 
   ครุภัณฑ์ส ำนักงำน       
    1. เครือ่งสแกนลำยนิ้วมอื ชนิดบันทึกเวลำเข้ำออกงำน จ ำนวน 19,800 บำท 

      

  

     เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเครื่องสแกนลำยนิ้วมือ ชนิดบันทึกเวลำเข้ำ
ออกงำน  จ ำนวน 2 เครื่องๆละ 9,900 บำท 
โดยมีรำยละเอียด ดังนี ้                 
                    1) รองรับลำยนิ้วมือ 3,000 ลำยนิ้วมือ  
                    2) สำมำรถบนัทึกข้อมลูได้ 100,000 รำยกำร  
                    3) หน้ำจอ LCD  
                    4) สำมำรถเช่ือมต่อได้หลำยรปูแบบ  
                    5) มำพร้อมโปรแกรมบริหำรจัดกำรเวลำท ำงำน 
                    6) รำคำไมร่วมค่ำติดตั้ง 
      ตำมบญัชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ กองมำตรฐำนงบประมำณ 1
ส ำนักงบประมำณ  ธันวำคม 2563  ปรำกฏในด้ำนบริหำรทัว่ไป
(00100)  แผนงำนบรหิำรงำนทั่วไป (00110) งำนบรหิำรทั่วไป
(00111) (ส ำนักปลัด)  

      

    2.  เครื่องดูดฝุ่น จ ำนวน 11,000 บำท 

      

  

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น  ขนำด 15 ลิตร จ ำนวน 1 เครื่อง
โดยมีรำยละเอียด ดังนี ้
       1) สำมำรถดูดฝุ่นและน ้ำ 
       2) เป็นรำคำพร้อมอุปกรณ์ 
ตำมบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ ์กองมำตรฐำนงบประมำณ 1 
ส ำนักงบประมำณ  ธันวำคม 2563  ปรำกฏในด้ำนบริหำรทัว่ไป
(00100)  แผนงำนบรหิำรงำนทั่วไป (00110) งำนบรหิำรทั่วไป
(00111) (ส ำนักปลัด)  
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    3. เครือ่งปั๊มลมลกูสบูสำยพำน จ ำนวน 17,500 บำท 

      

  

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเครื่องปั๊มลมลูกสูบสำยพำน จ ำนวน 1 เครื่อง
โดยมีรำยละเอียด ดังนี ้
1. ปั๊มลมลูกสูบสำยพำน ไม่ต ่ำกว่ำ 1 แรงม้ำ 
2. ระบบระบำยควำมร้อนด้วยอำกำศ 2 สบู 
3. ควำมเร็วรอบไม่ต ่ำกว่ำ 600 รอบ/นำท ี
คุณลักษณะและรำคำครุภัณฑ์นี้ไม่ปรำกฏในบัญชีมำตรฐำน
ครุภัณฑ์ โดยจัดซื้อตำมรำคำท้องตลำดโดยประหยัด ปรำกฏในด้ำน
บรหิำรทั่วไป (00100)  แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป (00110) งำน
บรหิำรทั่วไป (00111) (ส ำนักปลัด)  

      

   ครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว       
    1. เครือ่งตัดแต่งพุม่ไม ้ จ ำนวน 11,000 บำท 

      

  

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้  ขนำด 22 นิ้ว
จ ำนวน  1 เครื่อง โดยมรีำยละเอียด ดังนี ้
       1) เป็นเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ชนิดใช้เครื่องยนต์แบบมือถือ  
       2) ใช้เครือ่งยนต์เบนซิน 1 สูบ 2 จังหวะ  
       3) ควำมจกุระบอกสูบขนำดไม่น้อยกว่ำ 21 ซีซ ี 
       4) เครื่องยนต์ขน ำดไม่น้อยกว่ำ 0.8 แรงม้ำ 
        5) ใบมีดตัดขนำดไม่น้อยกว่ำ 22 นิ้ว  
        6) ใบมีดตัดสำมำรถใช้ได้ 2 ด้ำน 
ตำมบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ ์กองมำตรฐำนงบประมำณ 1 
ส ำนักงบประมำณ  ธันวำคม 2563  ปรำกฏในด้ำนบริหำร
ทั่วไป (00100)  แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป (00110) งำนบรหิำร
ทั่วไป (00111) (ส ำนักปลัด)  

      

  งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท 
   เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท 
   เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร       
    อุดหนุนที่ท ำกำรปกครองอ ำเภอแม่ใจ จ ำนวน 20,000 บำท 

      

  

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำด ำเนินงำนตำมโครงกำรศูนย์ขับเคลื่อนและ
ประสำนงำนข้อมลูข่ำวสำร และศูนย์ปฎิบัติกำรร่วมในกำรช่วยเหลือ
ประชำชนขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินระดับอ ำเภอ อ ำเภอแม่
ใจ จังหวัดพะเยำ ณ ที่ว่ำกำรอ ำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยำ(ส ำนักงำน
ส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ินอ ำเภอแม่ใจ) ปรำกฏในด้ำนบรหิำร
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ทั่วไป (00100) แผนงำนบรหิำรงำนทั่วไป (00110) งำนบรหิำร
ทั่วไป (00111)ปรำกฏในแผนพฒันำท้องถ่ิน(พ.ศ. 2561-2565)
ประจ ำป ี2565 ยุทธศำสตร์ที ่2 ข้อ 5 หน้ำที ่205 และตำมหนังสือ
ที่ว่ำกำรอ ำเภอแม่ใจ ที่ พย. 0023.15/ 487 ลงวันที่ 14 มิถนุำยน
พ.ศ. 2564 เรื่อง ขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณเงินอุดหนนุ
ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2565 (ส ำนักปลัด)  

 งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 402,720 บาท 
  งบบุคลากร รวม 342,720 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 342,720 บาท 
   เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนทอ้งถ่ิน จ ำนวน 342,720 บำท 

      

  

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำเงินเดอืนพนักงำนเทศบำลพร้อมเงินปรบัปรุง
เงินเดือนประจ ำปี ตำมแผนอัตรำก ำลงั3 ปีจ ำนวน 1 อัตรำ ปรำกฏ
ในด้ำนบริหำรงำนทั่วไป (00100) แผนงำนบรหิำรงำนทั่วไป
(00110) งำนวำงแผนสถิติและวิชำกำร (00112) (ส ำนักปลดั)  

      

  งบด าเนินงาน รวม 60,000 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 60,000 บาท 
   ค่ำเช่ำบ้ำน จ ำนวน 60,000 บำท 

      

  

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำนพนักงำนเทศบำลต ำบล ที่มสีิทธิเบิกได้ตำม
ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำเช่ำบ้ำนของข้ำรำชกำร
ท้องถ่ินพ.ศ. 2548 และที่แก้ไขจนถึงปัจจุบัน ปรำกฏในด้ำน
บรหิำรงำนทั่วไป (00100) แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป (00110) งำน
วำงแผนสถิติและวิชำกำร (00112) (ส ำนักปลัด)  
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 งานบริหารงานคลัง รวม 3,479,340 บาท 
  งบบุคลากร รวม 2,945,340 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 2,945,340 บาท 
   เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนทอ้งถ่ิน จ ำนวน 2,867,340 บำท 

      

  

เพื่อจ่ำยเป็นเงินเดือนให้แกพ่นักงำนพร้อมทั้งเงินปรบัปรุงเงนิเดือน
ของพนักงำน ตำมแผนอัตรำก ำลัง 3 ป ีจ ำนวน 8 อัตรำ ปรำกฏใน
ด้ำนบริหำรทั่วไป(00100) แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป(00110) งำน
บรหิำรงำนคลัง(00113)    

      

   เงินประจ ำต ำแหน่ง จ ำนวน 78,000 บำท 

      

  

เพื่อจ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหนง่และค่ำตอบแทนพิเศษของพนักงำน
ที่ควรได้รับตำมระเบียบที่ก ำหนด ปรำกฏในด้ำนบริหำรทั่วไป
(00100) แผนงำนบรหิำรงำนทั่วไป (00110) งำนบริหำรงำน
คลัง (00113) 

      

  งบด าเนินงาน รวม 527,000 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 281,000 บาท 

   
ค่ำตอบแทนผูป้ฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 

จ ำนวน 60,000 บำท 

      

  

1.1 ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรด ำเนินกำรซื้อหรือจ้ำงคณะกรรมกำร
ตรวจรบักำรจ้ำงและผู้ควบคุมงำนกอ่สร้ำงขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน        
          เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนใหก้ับคณะกรรมกำรในกำร
ด ำเนินกำรซื้อหรือจ้ำง คณะกรรมกำรตรวจรับงำนจ้ำงและผูค้วบคุม
งำนก่อสร้ำงขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ตำมพระรำชบญัญัติ
กำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.2560 (ตำม
หนังสือสัง่กำรกระทรวงกำรคลัง ด่วนที่สุด ที ่กค 0402.5/ว 85 ลง
วันที่ 6 กันยำยน 2561 เรื่อง หลกัเกณฑก์ำรเบิกจ่ำยค่ำตอบแทน
บุคคลหรือคณะกรรมกำร) ปรำกฏในด้ำนบริหำรทั่วไป(00100) 
แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป(00110) งำนบรหิำรงำนคลงั (00113)  
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   ค่ำเช่ำบ้ำน จ ำนวน 191,000 บำท 

      

  

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำนพนักงำนเทศบำลต ำบล ที่มสีิทธิได้รบักำร
ช่วยเหลือตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำเช่ำบ้ำนของ
ข้ำรำชกำรส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขจนถึงปจัจบุนั 
ปรำกฏในด้ำนบริหำรทั่วไป(00100) แผนงำนบรหิำรงำนทั่วไป
(00110) งำนบรหิำรงำนคลัง(00113)     

      

   เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร       
    เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรข้ำรำชกำร/พนกังำน/ลูกจ้ำงประจ ำ จ ำนวน 30,000 บำท 

      

  

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรของพนักงำนเทศบำล
ต ำบล ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับ
กำรศึกษำของบุตรพนักงำนส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขถึง
ปัจจุบัน ปรำกฏในด้ำนบรหิำรทั่วไป(00100) แผนงำนบรหิำรงำน
ทั่วไป(00110) งำนบรหิำรงำนคลัง (00113)  

      

   ค่าใชส้อย รวม 81,000 บาท 
   รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร       
    1.) ค่ำโฆษณำและเผยแพร ่ จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำจัดท ำป้ำยประชำสัมพันธ์กจิกำรตำมหน้ำที่
ของเทศบำล  เช่นป้ำยเชิญชวนไปเสียภำษี, ป้ำยประชำสัมพนัธ์กำร
ใช้จ่ำยงบประมำณฯลฯปรำกฏในแผนพฒันำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-
2565)ประจ ำป ี2564 ยุทธศำสตรท์ี่ 5 ข้อ 5 หน้ำ 244 ปรำกฏใน
ด้ำนบริหำรทั่วไป(00100) แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป(00110)งำน
บรหิำรงำนคลัง (00113)      

      

    
3.) ค่ำใช้จ่ำยส ำหรบัท ำประกันภัยรถจักรยำนยนต์ของเทศบำลต ำบล
บ้ำนเหล่ำ 

จ ำนวน 1,000 บำท 

      

  

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยส ำหรับกำรท ำประกันภัยรถจักรยำนยนต์ของ
เทศบำลต ำบลบ้ำนเหล่ำ ตำมหนังสือ มท.0808.2/ว 2663 ลง
วันที่ 14 สิงหำคม 2552 และตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำ
ด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดท ำประกันภัยทรัพยส์ินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562 ปรำกฏในด้ำนบรหิำรงำนทั่วไป(00100) 
แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป (00110) งำนบรหิำรงำนคลัง(00113)  
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รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบ
รำยจ่ำยอื่น ๆ 

      

    1.  ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร จ ำนวน 30,000 บำท 

      

  

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรของพนักงำนและ
พนักงำนจ้ำงหรือผู้ที่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินสัง่ให้ไปปฏิบัติ
รำชกำร ให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน โดยจ่ำยเป็นค่ำเบี้ยเลี้ยง ค่ำ
พำหนะ ค่ำเช่ำที่พัก ค่ำผ่ำนทำงด่วนพิเศษ ค่ำธรรมเนยีมในกำรใช้
สนำมบิน และค่ำใช้จ่ำยที่จ ำเป็นฯลฯ ปรำกฏในด้ำนบริหำรทั่วไป
(00100) แผนงำนบรหิำรงำนทั่วไป(00110) งำนบรหิำรงำนคลัง
(00113)  

      

    2. โครงกำรปรบัปรุงงำนแผนที่ภำษีและทะเบียนทรัพยส์ิน จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำปรบัปรุงและดูแลงำนแผนที่ภำษีและทะเบียน
ทรัพยส์ินและค่ำใช้จ่ำยในกำรออกส ำรวจภำษีโรงเรือนและทีด่ิน
, ภำษีป้ำย, ภำษีบ ำรุงท้องที,่ ค่ำถ่ำยเอกสำรโฉนดที่ดินฯลฯ ปรำกฏ
ในแผนพัฒนำทอ้งถ่ิน(พ.ศ. 2561-2565) ประจ ำปี 2565 
ยุทธศำสตร์ที ่5 ข้อ 3 หน้ำ 244 ปรำกฏในด้ำนบรหิำรทั่วไป
(00100) แผนงำนบรหิำรงำนทั่วไป(00110) งำนบรหิำรงำนคลัง
(00113)   

      

    3. ค่ำลงทะเบียนในกำรฝึกอบรม จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำลงทะเบียนในกำรฝึกอบรมของ พนักงำนเทศบำล
และพนักงำนจ้ำงหรอืผูท้ี่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสัง่ให้ไปปฏิบัติ
รำชกำรใหอ้งค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ปรำกฏในด้ำนบริหำรทั่วไป
(00100) แผนงำนบรหิำรงำนทั่วไป(00110) งำนบรหิำรงำนคลัง
(00113)  

      

   ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม จ ำนวน 20,000 บำท 

      

  

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมทรัพยส์ินประเภทวัสดุและ
ครุภัณฑ์ต่ำงๆ เช่น ค่ำซ่อมคอมฯ ,เครื่องถ่ำยเอกสำร ,โต๊ะ, 
เก้ำอี้ ฯลฯ เพื่อให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ ปรำกฏในด้ำนบรหิำร
ทั่วไป(00100) แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป (00110) งำนบริหำรงำน
คลัง (00113)  
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   ค่าวัสด ุ รวม 165,000 บาท 
   วัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 100,000 บำท 

      

  

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดสุ ำนักงำน เช่น กระดำษ ปำกกำ ดินสอ แบบ
พิมพ์ต่ำงๆ ฯลฯ ปรำกฏในด้ำนบริหำรทั่วไป(00100) แผนงำน
บรหิำรงำนทั่วไป(00110) งำนบริหำรงำนคลงั (00113)  

      

   วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดเุกี่ยวกบังำนบ้ำนงำนครัว เช่น ไม้กวำด
น ้ำยำล้ำงหอ้งน ้ำ น ้ำยำขัดพื้น ทีเ่ช็ดรองเท้ำ ถ้วยกำแฟ แก้วน ้ำ
ฯลฯ ปรำกฏในด้ำนบริหำรทั่วไป(00100) แผนงำนบรหิำรงำนทั่วไป
(00110) งำนบรหิำรงำนคลัง (00113)     

      

   วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น จ ำนวน 5,000 บำท 

      

  

เพื่อจ่ำย เป็นค่ำเช้ือเพลงิและหลอ่ลื่น เช่นน ้ำมันเบนซิน น ้ำมัน
ดีเซล ,แกส็โซฮอล์ 91/95,น ้ำมันหลอ่ลื่น, จำรบ ีแกส๊หงุต้ม ฯลฯ
ปรำกฏในด้ำนบริหำรทั่วไป(00100) แผนงำนบรหิำรงำนทั่วไป
(00110) งำนบรหิำรงำนคลัง (00113)  

      

   วัสดุคอมพิวเตอร ์ จ ำนวน 50,000 บำท 

      

  

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก ์โปรแกรม
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ฯลฯ ปรำกฏในด้ำนบรหิำรทั่วไป
(00100) แผนงำนบรหิำรงำนทั่วไป(00110) งำนบรหิำรงำนคลัง
(00113)  

      

  งบลงทุน รวม 7,000 บาท 
   ค่าครุภัณฑ ์ รวม 7,000 บาท 
   ครุภัณฑ์ส ำนักงำน       
    1. ค่ำจัดซือ้เก้ำอีท้ ำงำน จ ำนวน 7,000 บำท 

      

  

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเก้ำอี้ท ำงำนมีพนักพิงและที่พกัแขนขำ
เหล็ก 5 แฉก มีโช๊คปรับระดับสูงต ่ำ จ ำนวน 2 ตัวๆละ 3,500.-
บำท คุณลักษณะและรำคำครุภัณฑ์นี้ไม่ปรำกฏในบัญชีมำตรฐำน
ครุภัณฑ์ โดยจัดซื้อตำมรำคำท้องตลำดโดยประหยัด ปรำกฏในด้ำน
บรหิำรทั่วไป(00100) แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป(00110) งำน
บรหิำรงำนคลัง (00113)  
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 1,093,960 บาท 
  งบบุคลากร รวม 375,960 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 375,960 บาท 
   เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนทอ้งถ่ิน จ ำนวน 363,480 บำท 

      

  

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำเงินเดอืนพนักงำนเทศบำลพร้อมเงินปรบัปรุง
เงินเดือนประจ ำปี ตำมแผนอัตรำก ำลงั 3 ปจี ำนวน 1 อัตรำ ปรำกฏ
ในด้ำนบริหำรทั่วไป (00100) แผนงำนกำรรกัษำควำมสงบภำยใน
(00120) งำนบรหิำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรรักษำควำมสงบภำยใน
(00121) (ส ำนักปลัด)  

      

   เงินเพิ่มต่ำง ๆ ของข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถ่ิน จ ำนวน 12,480 บำท 

      

  

เพื่อจ่ำยเป็นเงินเพิ่มพเิศษค่ำครองชีพช่ัวครำวให้แก่พนักงำน
เทศบำล เงินเพิ่มตำมคุณวุฒิที ่ก.พ.หรือคณะกรรมกำรกลำง
พนักงำนเทศบำลรองรบัว่ำคุณวุฒินั้น และเงิน พสร. อื่นๆ เป็น
คุณสมบัติเฉพำะต ำแหน่งที่ได้รับกำรแต่งตัง้ ให้ได้รับเงินเพิ่มตำม
คุณวุฒิจ ำนวน 1 อัตรำ ปรำกฏในด้ำนบริหำรทั่วไป (00100) 
แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน (00120) งำนบรหิำรทั่วไป
เกี่ยวกับกำรรกัษำควำมสงบภำยใน (00121) (ส ำนักปลัด)  

      

  งบด าเนินงาน รวม 718,000 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 40,000 บาท 

   
ค่ำตอบแทนผูป้ฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 

จ ำนวน 30,000 บำท 

      

  

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำเงินรำงวัลค่ำตอบแทนอำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพล
เรือน (อปพร.) และผู้ทีป่ฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แกเ่ทศบำล
ต ำบลบ้ำนเหล่ำ ปรำกฏในด้ำนบรหิำรทั่วไป (00100) แผนงำนกำร
รักษำควำมสงบภำยใน(00120) งำนบรหิำรทั่วไปเกี่ยวกบักำรรักษำ
ควำมสงบภำยใน(00121) (ส ำนักปลัด)     

      

   เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร       
    เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรข้ำรำชกำร/พนกังำน/ลูกจ้ำงประจ ำ จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  

เพื่อจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรของผู้บริหำรและพนักงำน
เทศบำล ตำมระเบียบว่ำด้วยเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำบุตร
พนักงำนส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2541และที่แก้ไขจนถึงปัจจุบัน ปรำกฏ
ในด้ำนบริหำรทั่วไป (00100) แผนงำนกำรรกัษำควำมสงบ
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ภำยใน (00120) งำนบรหิำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรรักษำควำมสงบ
ภำยใน (00121) (ส ำนักปลัด)  

   ค่าใชส้อย รวม 648,000 บาท 
   รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร       
    1.1  ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร จ ำนวน 648,000 บำท 

      

  

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำบริกำรเพื่อช่วยปฏิบัติงำนในงำนป้องกัน
และบรรเทำสำธำรณภัยภัยพิบัติต่ำงๆ หรือด ำเนินกิจกำรทีเ่ป็น
ลักษณะจ้ำงเหมำแรงงำนอื่นๆ ปรำกฏในด้ำนบริหำรทั่วไป
(00100) แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน(00120) งำนบริหำร
ทั่วไปเกี่ยวกับกำรรักษำควำมสงบภำยใน (00121) (ส ำนักปลัด)  

      

   ค่าวัสด ุ รวม 30,000 บาท 
   วัสดุวิทยำศำสตรห์รือกำรแพทย ์ จ ำนวน 20,000 บำท 

      

  

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้ออปุกรณ์ปฐมพยำบำลและท ำแผล
พื้นฐำน ส ำหรับชุดปฏิบัติกำรฉุกเฉิน เช่น ส ำลี ผ้ำพันแผล
แอลกอฮอล ์ถุงมอื น ้ำเกลอืล้ำงแผล เครื่องวัดน ้ำฝน กระบอก
ตวง และเวชภัณฑ์อื่นๆฯลฯ ปรำกฏในด้ำนบรหิำรทั่วไป
(00100) แผนงำนรักษำควำมสงบภำยใน (00120) งำนบรหิำรทั่วไป
เกี่ยวกับกำรรกัษำควำมสงบภำยใน (00121) (ส ำนักปลัด)  

      

   วัสดุเครื่องดับเพลงิ จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดเุครื่องดับเพลงิ เช่น เครื่องดับเพลงิ
อุปกรณ์ดบัเพลิง อปุกรณ์กู้ชีพกู้ภัย ค่ำเปลี่ยนสำรเคมีถังดบัเพลิง
ฯลฯ ปรำกฏในด้ำนบริหำรทั่วไป (00100) แผนงำนรักษำควำมสงบ
ภำยใน (00120) งำนบรหิำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรรักษำควำมสงบ
ภำยใน (00121) (ส ำนักปลัด)  
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 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 40,000 บาท 
  งบด าเนินงาน รวม 40,000 บาท 
   ค่าใชส้อย รวม 40,000 บาท 

   
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบ
รำยจ่ำยอื่น ๆ 

      

    1.1   โครงกำรป้องกันและควบคุมไฟป่ำแก้ไขปัญหำหมอกควัน จ ำนวน 5,000 บำท 

      

  

เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรฝึกอบรม เช่น ค่ำวิทยำกร
ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ค่ำเช่ำสถำนที่ ค่ำใช้จำ่ยในพิธี
เปิด-ปิด ค่ำสมนำคุณ ค่ำวัสดุอปุกรณ์ต่ำงๆ ฯลฯ ในกำรฝึกอบรม
ฯลฯ ปรำกฏในด้ำนบริหำรทั่วไป (00100) แผนงำนรักษำควำมสงบ
ภำยใน  (00120) งำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย(00123) 
ปรำกฏในแผนพฒันำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)ประจ ำปี 2565
ยุทธศำสตร์ที ่3 ข้อ 1 หน้ำ 231  

      

    1.2  โครงกำรฝกึอบรมเพิ่มศักยภำพ อปพร. จ ำนวน 20,000 บำท 

      

  

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรฝกึอบรมทบทวน/เพิ่มศักยภำพ อปพร.
เช่น ค่ำวิทยำกร ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำง และเครือ่งดื่ม ค่ำเช่ำ
สถำนที่ ค่ำใช้จ่ำยในพิธีเปิด-ปิด ค่ำสมนำคุณ ค่ำวัสดุอปุกรณ์
ต่ำงๆ ฯลฯ ในกำรฝึกอบรมฯ ปรำกฏในด้ำนบริหำรทั่วไป
(00100) แผนงำนรักษำควำมสงบภำยใน  (00120) งำนปอ้งกันและ
บรรเทำสำธำรณภัย(00123) ปรำกฏในแผนพัฒนำทอ้งถ่ิน
(พ.ศ. 2561-2565) ประจ ำป ี2565 ยุทธศำสตร์ที่ 4 ข้อ 9 
หน้ำ 240  

      

    1.3  โครงกำรปอ้งกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดในต ำบลบ้ำนเหล่ำ จ ำนวน 15,000 บำท 

      

  

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรให้ควำมรู้ในกำรปอ้งกันและแกไ้ขปัญหำ
ยำเสพติด เช่น ค่ำวิทยำกร ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและเครือ่งดื่ม 
ค่ำเช่ำสถำนที่ ค่ำใช้จ่ำยในพิธีเปิด-ปิด ค่ำสมนำคุณ ค่ำวัสดอุุปกรณ์
ต่ำงๆฯลฯ ในกำรฝึกอบรมฯ ปรำกฏในด้ำนบรหิำรทั่วไป (00100) 
แผนงำนรกัษำควำมสงบภำยใน (00120) งำนป้องกันและบรรเทำสำ
ธำรณภัย(00123) ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ิน(พ.ศ. 2561-2565)
ประจ ำป ี2565 ยุทธศำสตร์ที ่4 ข้อ 1 หน้ำ 237  
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 งานจราจร รวม 5,000 บาท 
  งบด าเนินงาน รวม 5,000 บาท 
   ค่าใชส้อย รวม 5,000 บาท 

   
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบ
รำยจ่ำยอื่น ๆ 

      

    
1. โครงกำรสนับสนุนศูนย์ปฏิบัตกิำรร่วมป้องกัน และลดอบุตัิทำงถนน
ในช่วงเทศกำลและวันหยุดติดต่อกัน 

จ ำนวน 5,000 บำท 

      

  

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรสนบัสนุนศูนย์ปฏิบัตกิำร
ฯ เช่น ค่ำจัดซื้อวัสด ุอปุกรณ์ค่ำจัดท ำป้ำยประชำสัมพันธ์ ปำ้ย
รณรงค์กจิกรรมต่ำงๆ ฯลฯ ปรำกฏในด้ำนบริหำรทั่วไป (00100) 
แผนงำนรกัษำควำมสงบภำยใน (00120) งำนจรำจร(00124) 
ปรำกฏในแผนพฒันำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)ประจ ำปี 2565
ยุทธศำสตร์ที ่4 ข้อ 4 หน้ำ 238   
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แผนงานการศึกษา 
 งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 3,112,160 บาท 
  งบบุคลากร รวม 503,760 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 503,760 บาท 
   เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนทอ้งถ่ิน จ ำนวน 323,760 บำท 

      

  

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำเงินเดอืนพนักงำนเทศบำลพร้อมเงินปรบัปรุง
เงินเดือนประจ ำปี ตำมแผนอัตรำก ำลงั3 ปีจ ำนวน 1 อัตรำ ปรำกฏ
ในด้ำนบริกำรชุมชนและสงัคม (00200) แผนงำนกำรศึกษำ(00210) 
งำนบรหิำรทั่วไปเกี่ยวกบักำรศึกษำ (00211) (ส ำนักปลัด)  

      

   ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง จ ำนวน 180,000 บำท 

      

  

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงพนักงำนจ้ำง พร้อมทั้งเงินปรบัปรุงเงินเดอืน
ประจ ำป ีที่มอียู่ในสงักัด จ ำนวน 1 อัตรำ ปรำกฏในด้ำนบรกิำร
ชุมชนและสังคม (00200) แผนงำนกำรศึกษำ (00210) งำนบรหิำร
ทั่วไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ (00211) (ส ำนักปลัด)  

      

  งบด าเนินงาน รวม 1,197,200 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 60,000 บาท 
   ค่ำเช่ำบ้ำน จ ำนวน 60,000 บำท 

      

  

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำนพนักงำนเทศบำลต ำบล ที่มสีิทธิเบิกได้ตำม
ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำเช่ำบ้ำนของข้ำรำชกำร
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขจนถึงปจัจบุัน ปรำกฏในด้ำนบริกำร
ชุมชนและสังคม (00200) แผนงำนกำรศึกษำ (00210) งำนบรหิำร
ทั่วไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ (00211) (ส ำนักปลัด)  

      

   ค่าใชส้อย รวม 304,200 บาท 
   รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร       
    1. ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร จ ำนวน 120,000 บำท 

      

  

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำบริกำรท ำควำมสะอำดศูนย์พัฒนำเด็กเลก็
และโรงเรียนอนบุำลเทศบำลต ำบลบ้ำนเหล่ำ เช่น อำคำรต่ำงๆ
ห้องน ้ำ และอื่นๆ ฯลฯ รำคำน้ีรวมค่ำภำษี  ค่ำวัสด ุอุปกรณ์
ต่ำงๆ ในกำรใหบ้รกิำรแล้ว ปรำกฏในด้ำนบรกิำรชุมชนและ
สังคม (00200) แผนงำนกำรศึกษำ(00210) งำนบริหำรทั่วไป
เกี่ยวกับกำรศึกษำ (00211) (ส ำนักปลัด)   
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    2. ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร จ ำนวน 108,000 บำท 

      

  

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำบริกำรของบุคคลภำยนอกในกำรจดักำร
เรียนกำรสอนวิชำภำษำอังกฤษระดับก่อนประถมศึกษำโรงเรียน
อนุบำลเทศบำลต ำบลบ้ำนเหล่ำ ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและ
สังคม (00200) แผนงำนกำรศึกษำ(00210) งำนบริหำรทั่วไป
เกี่ยวกับกำรศึกษำ (00211) (ส ำนักปลัด)   

      

    3. ค่ำเช่ำเครือ่งถ่ำยเอกสำร จ ำนวน 31,200 บำท 

      

  

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำเช่ำเครื่องถ่ำยเอกสำรศูนย์พฒันำเด็กเล็กและ
โรงเรียนอนบุำลเทศบำลต ำบลบ้ำนเหล่ำ เครือ่งถ่ำยเอกสำรแบบมี
กำรย่อ ขยำย ปริมำณกำรถ่ำยข้ันต ่ำ 5,000 แผ่น/เดือน รำคำเดือน
ละ 2,600 บำท รำคำน้ีรวมภำษีมูลค่ำเพิ่มแล้ว รำคำรวมวัสดุ
สิ้นเปลือง ค่ำอะไหล ่ค่ำบริกำรบ ำรงุรกัษำ และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ แต่ไม่
รวมค่ำกระดำษถ่ำยเอกสำร ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม
(00200)แผนงำนกำรศึกษำ(00210)งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกบั
กำรศึกษำ(00211)(ส ำนักปลัด)   

      

   
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบ
รำยจ่ำยอื่น ๆ 

      

    1. โครงกำรจัดงำนวันเดก็แห่งชำติ จ ำนวน 30,000 บำท 

      

  

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำในกำรจัดโครงกำรจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชำติ
เช่น ของรำงวัลส ำหรับกิจกรรมกำรละเล่น กำรประกวด กำรตอบ
ปัญหำ กำรแสดง ค่ำป้ำยประชำสัมพันธ์ฯลฯ ปรำกฏในด้ำนบริกำร
ชุมชนและสังคม (00200) แผนงำนกำรศึกษำ (00210) งำนบรหิำร
ทั่วไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ (00211) ปรำกฏในแผนพัฒนำทอ้งถ่ิน
(พ.ศ. 2561-2565) ประจ ำป ี2565 ยุทธศำสตร์ที่ 2 ข้อ 8 หน้ำ 213 
(ส ำนักปลัด)   

      

    2. โครงกำรส่งเสริมกีฬำศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก/โรงเรียนอนบุำลฯ จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเป็นเจ้ำภำพจัดกำรแข่งขันกีฬำ และสง่
ตัวนักกีฬำศูนย์พัฒนำเด็กเล็กและโรงเรียนอนบุำลเทศบำลต ำบล
บ้ำนเหล่ำเข้ำร่วมแข่งขันกีฬำฯเพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำย เช่น ค่ำอปุกรณ์
กีฬำ ค่ำโลห่รือถ้วยรำงวัลและค่ำใช้จ่ำยอื่น ฯลฯ ปรำกฏในด้ำน
บริกำรชุมชนและสังคม (00200) แผนงำนกำรศึกษำ (00210) งำน
บรหิำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ (00211)ปรำกฏในแผนพฒันำ
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ท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)ประจ ำปี 2565 ยทุธศำสตร์
ที่ 2 ข้อ 10 หน้ำ 213 (ส ำนักปลัด)  

    
3. โครงกำรจัดกำรแข่งขันทักษะทำงวิชำกำรเด็กเล็ก ใน ศพด. /
โรงเรียนอนบุำล ทต.บ้ำนเหล่ำ และนักเรียนในโรงเรียนในเขตพื้นที่ 

จ ำนวน 5,000 บำท 

      

  

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรสง่เสรมิกำรแข่งขันทักษะทำงวิชำกำร
เด็กเล็กศูนย์พฒันำเด็กเลก็และนกัเรียนโรงเรียนอนุบำลเทศบำล
ต ำบลบ้ำนเหล่ำสนับสนุนโรงเรียนในเขตพื้นที่ในกำรแข่งขันทักษะ
ทำงวิชำกำรประจ ำปี เช่นค่ำจัดซื้ออุปกรณ์กำรฝึกทักษะ สื่อ และ
วัสดุในกำรผลิตสื่อเตรียมเข้ำแข่งขันฯลฯ ปรำกฏในด้ำนบริกำร
ชุมชนและสังคม (00200) แผนงำนกำรศึกษำ (00210) งำนบรหิำร
ทั่วไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ (00211) ปรำกฏในแผนพัฒนำทอ้งถ่ิน
(พ.ศ. 2561-2565)ประจ ำป ี2565 ยุทธศำสตร์ที ่2 ข้อ 7 หน้ำ
212 (ส ำนักปลัด) 

      

   ค่าวัสด ุ รวม 833,000 บาท 
   วัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 20,000 บำท 

      

  

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดสุ ำนักงำน เช่น กระดำษ ปำกกำ ดินสอ 
ยำงลบ สีแท่ง ดินน ้ำมันฯลฯ เพื่อใช้ในงำนกำรศึกษำศูนย์พัฒนำเด็ก
เล็กเทศบำลต ำบลบ้ำนเหล่ำและโรงเรียนอนุบำลศูนย์พฒันำเด็กเล็ก
เทศบำลต ำบลบ้ำนเหล่ำ ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม
(00200) แผนงำนกำรศึกษำ (00210) งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับ
กำรศึกษำ (00211)  

      

   วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 810,000 บำท 

      

  

1. วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว                  จ ำนวน  10,000  บำท 
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสด ุงำนบ้ำนงำนครัว เช่น จัดซื้อน ้ำสะอำด ไม้
กวำด มีด ยำฆ่ำแมลง ผงซักฟอก น ้ำยำท ำควำมสะอำดถุงพลำสติก
ฯลฯ เพื่อใช้ในศูนย์พัฒนำเดก็เล็กเทศบำลต ำบลบ้ำนเหล่ำ ปรำกฏ
ในด้ำนบริกำรชุมชนและสงัคม (00200) แผนงำนกำรศึกษำ
(00210) งำนบรหิำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ (00211)  
2. ค่ำอำหำรเสรมิ (นม)                  จ ำนวน  800,000  บำท 
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้ออำหำรเสริม (นม) แบบถุงและแบบ
กล่อง ส ำหรับนักเรียนในโรงเรียนสงักัด สพฐ.ในเขตต ำบลบำ้นเหล่ำ,
โรงเรียนอนบุำลฯ และศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลบ้ำน
เหล่ำ ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม (00200) แผนงำน
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กำรศึกษำ (00210) งำนบรหิำรทั่วไปเกี่ยวกบักำรศึกษำ
(00211) ปรำกฏในแผนพฒันำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)
ประจ ำป ี2565 ยุทธศำสตร์ที ่2 ข้อ 6 หน้ำ 212 

   วัสดุคอมพิวเตอร ์ จ ำนวน 3,000 บำท 

      

  

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสต ์โปรแกรมอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องกบัคอมพิวเตอร์ฯลฯ ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและ
สังคม(00200) แผนงำนกำรศึกษำ (00210) งำนบริหำรทั่วไป
เกี่ยวกับกำรศึกษำ (00211)  

      

  งบเงินอุดหนุน รวม 1,411,200 บาท 
   เงินอุดหนุน รวม 1,411,200 บาท 
   เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร       
    1.  อุดหนุนกลุ่มโรงเรียนในพื้นที ่ จ ำนวน 1,411,200 บำท 

      

  

1.  อุดหนุนกลุ่มโรงเรียนในพื้นที ่
- โรงเรียนบ้ำนเหล่ำ              จ ำนวน   508,200   บำท  
- โรงเรียนบ้ำนไร่อ้อย            จ ำนวน   344,400   บำท 
- โรงเรียนบ้ำนดงอินตำ          จ ำนวน   436,800   บำท  
- โรงเรียนบ้ำนดงบุญนำค       จ ำนวน   121,800    บำท  
 เพื่อจ่ำยเป็นค่ำอำหำรกลำงวันส ำหรบัเด็กนกัเรียนปรำกฏในด้ำน
บริกำรชุมชนและสังคม (00200) แผนงำนกำรศึกษำ (00210) งำน
บรหิำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ (00211) ปรำกฏในแผนพัฒนำ
ท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) ประจ ำปี 2565 ยทุธศำสตร์ที ่2
ข้อ 4 หน้ำ 211 (ส ำนักปลัด)  

      

 งานระดับก่อนวัยเรยีนและประถมศึกษา รวม 4,515,850 บาท 
  งบบุคลากร รวม 3,530,000 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 3,530,000 บาท 
   เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนทอ้งถ่ิน จ ำนวน 2,000,000 บำท 

      

  

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำเงินเดอืนพนักงำนครูศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
จ ำนวน 5 อัตรำ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนอนุบำล จ ำนวน 1 อัตรำ และ
ครูโรงเรียนอนุบำล จ ำนวน 2 อัตรำ ของเทศบำลต ำบลบ้ำนเหล่ำ
พร้อมเงินปรบัปรุงเงินเดอืนประจ ำปี ตำมแผนอัตรำก ำลงั 3 ปี
ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสงัคม (00200) แผนงำนกำรศึกษำ
(00210) งำนบรหิำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ (00211)  
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   เงินวิทยฐำนะ จ ำนวน 210,000 บำท 

      

  

เพื่อจ่ำยเป็นเงินวิทยฐำนะและเงินเพิ่มพเิศษช่ัวครำวส ำหรบัพนักงำน
ครูศูนย์พัฒนำเดก็เล็ก ที่มสีิทธิได้รับเงินวิทยฐำนะ จ ำนวน 5 อัตรำ
ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสงัคม(00200) แผนงำนกำรศึกษำ
(00210) งำนระดับกอ่นวัยเรียนและประถมศึกษำ (00212)  

      

   ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง จ ำนวน 1,320,000 บำท 

      

  

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำเงินเดอืนผู้ดูแลเด็กและผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ของศูนย์
พัฒนำเด็กเลก็เทศบำลต ำบลบ้ำนเหล่ำ ตำมแผนอัตรำก ำลัง 3 ปี
จ ำนวน 7 อัตรำ ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม (00200) 
แผนงำนกำรศึกษำ (00210) งำนระดับกอ่นวัยเรียนและ
ประถมศึกษำ (00212)  

      

  งบด าเนินงาน รวม 985,850 บาท 
   ค่าใชส้อย รวม 985,850 บาท 

   
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบ
รำยจ่ำยอื่น ๆ 

      

    
01. โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบรหิำรสถำนศึกษำ (ค่ำเดินทำงไป
รำชกำรของบุคลำกรของศูนย์พฒันำเดก็เล็ก) 

จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำเดินทำงไปรำชกำรของพนักงำนครู/ผู้ช่วยครขูองศูนย์
พัฒนำเด็กเลก็ เช่น ค่ำธรรมเนียมและค่ำลงทะเบียน ค่ำพำหนะ ค่ำ
เช่ำที่พัก ค่ำบรกิำรจอดรถ ณ ท่ำอำกำศยำน ค่ำผ่ำนทำงด่วนพิเศษ
ต่ำงๆ เพื่อพฒันำศักยภำพกำรปฏิบัติงำน ปรำกฏในด้ำนบรกิำร
ชุมชนและสังคม (00200) แผนงำนกำรศึกษำ (00210) งำนระดับ
ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ (00212)  

      

    
02. โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบรหิำรสถำนศึกษำ (ค่ำจ้ำงเหมำ
รถรับส่งนกัเรียน) 

จ ำนวน 120,000 บำท 

      

  

เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจ้ำงเหมำรถรบัสง่นักเรียนใน ศพด. ทต.บ้ำน
เหล่ำ/โรงเรียนอนุบำลฯ ปรำกฏในด้ำนบริกำร ชุมชนและสงัคม
(00200) แผนงำนกำรศึกษำ (00210) งำนระดบัก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษำ (00212) ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-
2565)ประจ ำป ี2565 ยุทธศำสตรท์ี่ 2 ข้อ 3 หน้ำ 211 (ส ำนัก
ปลัด)    
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03. โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบรหิำรสถำนศึกษำ(ค่ำอำหำร
กลำงวัน) 

จ ำนวน 257,250 บำท 

      

  

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำอำหำรกลำงวันนักเรียนในศูนย์พฒันำเด็กเลก็
เทศบำลต ำบลบ้ำนเหล่ำ ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม
(00200) แผนกำรศึกษำ (00210) งำนระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษำ(00212) ปรำกฏในแผนพฒันำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-
2565) ประจ ำปี 2565 ยทุธศำสตร์ที ่2 ข้อ 5 หน้ำ 211 

      

    
04. โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบรหิำรสถำนศึกษำค่ำจดักำรเรียน
กำรสอน(เงินรำยหัว) 

จ ำนวน 85,000 บำท 

      

  

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดกำรเรียนกำรสอน(เงินรำยหัว) ส ำหรบัศูนย์พัฒนำ
เด็ก-เลก็เทศบำลต ำบลบ้ำนเหล่ำ เช่น ค่ำสื่อกำรเรียนกำรสอน วัสดุ
กำรศึกษำ เครื่องเล่นพัฒนำกำรฯลฯ ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชน
และสงัคม(00200) แผนกำรศึกษำ (00210) งำนระดับกอ่นวัยเรียน
และประถมศึกษำ(00212) ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.
2561-2565) ประจ ำปี 2565 ข้อ 12 หน้ำ 214  

      

    
05. โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบรหิำรสถำนศึกษำ(ค่ำอำหำร
กลำงวัน) 

จ ำนวน 226,800 บำท 

      

  

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำอำหำรกลำงวันนักเรียนโรงเรียนอนุบำลเทศบำล
ต ำบลบ้ำนเหล่ำ ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม (00200) 
แผนกำรศึกษำ (00210) งำนระดบัก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ
(00212) ปรำกฏในแผนพฒันำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)
ประจ ำป ี2565 ยุทธศำสตร์ที ่2 ข้อ 5 หน้ำ 211  

      

    
06. โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบรหิำรสถำนศึกษำค่ำจดักำรเรียน
กำรสอน(เงินรำยหัว) 

จ ำนวน 102,000 บำท 

      

  

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดกำรเรียนกำรสอน(เงินรำยหัว) ส ำหรบันักเรียน
โรงเรียนอนบุำลเทศบำลต ำบลบ้ำนเหล่ำ เช่น ค่ำสื่อกำรเรียนกำร
สอน วัสดุกำรศึกษำ เครื่องเล่นพัฒนำกำรฯลฯ หรือเงินเรียกช่ือ
อย่ำงอื่นที่มีวัตถุประสงค์ในลกัษณะเดียวกัน ปรำกฏในด้ำนบริกำร
ชุมชนและสังคม (00200) แผนงำนกำรศึกษำ (00210) งำนระดับ
ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ (00212) ปรำกฏในแผนพัฒนำ
ท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)ประจ ำป ี2565 ข้อ 12 หน้ำ 214 
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07. โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบรหิำรสถำนศึกษำ(ค่ำหนังสือ
เรียน) 

จ ำนวน 12,000 บำท 

      

  

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำหนังสือเรียนเด็กนกัเรียนโรงเรียนอนบุำลเทศบำล
ต ำบลบ้ำนเหล่ำ ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม (00200) 
แผนงำนกำรศึกษำ (00210) งำนระดับกอ่นวัยเรียนและ
ประถมศึกษำ(00212) ปรำกฏในแผนพฒันำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-
2565)ประจ ำป ี2565 ยุทธศำสตรท์ี่ 2 ข้อ 13 หน้ำ 214  

      

    
08. โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบรหิำรสถำนศึกษำ(ค่ำอุปกรณ์กำร
เรียน) 

จ ำนวน 12,000 บำท 

      

  

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำอปุกรณ์กำรเรียนเด็กนักเรียนในโรงเรียนอนบุำล
เทศบำลต ำบลบ้ำนเหล่ำ ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม
(00200) แผนงำนกำรศึกษำ (00210) งำนระดบัก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษำ(00212) ปรำกฏในแผนพฒันำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-
2565)ประจ ำป ี2565 ยุทธศำสตรท์ี่ 2 ข้อ 14 หน้ำ 215  

      

    
09. โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบรหิำรสถำนศึกษำ(ค่ำเครื่องแบบ
นักเรียน) 

จ ำนวน 18,000 บำท 

      

  

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำเครื่องแบบนกัเรียนของเดก็นักเรียนในโรงเรยีน
อนุบำลเทศบำลต ำบลบ้ำนเหล่ำ ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและ
สังคม(00200) แผนงำนกำรศึกษำ (00210) งำนระดบัก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษำ (00212) ปรำกฏในแผนพัฒนำทอ้งถ่ิน
(พ.ศ. 2561-2565)ประจ ำป ี2565 ยุทธศำสตร์ที ่2 ข้อ 15 หน้ำ
215  

      

    
10. โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบรหิำรสถำนศึกษำ(ค่ำกิจกรรม
พัฒนำคุณภำพผู้เรียน) 

จ ำนวน 25,800 บำท 

      

  

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำกจิกรรมพัฒนำผู้เรียนนักเรียนโรงเรียนอนุบำล
เทศบำลต ำบลบ้ำนเหล่ำ ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม
(00200) แผนงำนกำรศึกษำ (00210) งำนระดบัก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษำ(00212) ปรำกฏในแผนพฒันำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-
2565)ประจ ำป ี2565 ยุทธศำสตรท์ี่ 2 ข้อ 16 หน้ำ 215   
 
 
 
  

      



93 
 

    
11. โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบรหิำรสถำนศึกษำ(ค่ำใช้จ่ำยใน
กำรปรับปรงุหลักสูตรสถำนศึกษำ) 

จ ำนวน 20,000 บำท 

      

  

เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรพฒันำ/ปรับปรงุหลักสูตรสถำนศึกษำ
โรงเรียนอนบุำล เช่น ประชุมเพื่อพฒันำ/ปรับปรุงหลักสูตร เป็น
ต้น ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม (00200) แผนงำน
กำรศึกษำ (00210) งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศกึษำ
(00212) ปรำกฏในแผนพฒันำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)
ประจ ำป ี2565 ยุทธศำสตร์ที ่2 ข้อ 18 หน้ำ 216     

      

    12. โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบรหิำรสถำนศึกษำ (ค่ำไฟฟ้ำ) จ ำนวน 40,000 บำท 

      

  

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำไฟฟ้ำของ ศพด. ทต.บ้ำนเหล่ำ ปรำกฏในด้ำนบริกำร
ชุมชนและสังคม (00200) แผนงำนกำรศึกษำ (00210) งำนระดับ
ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ (00212)  

      

    
13. โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบรหิำรสถำนศึกษำ(ค่ำใช้จ่ำยใน
กำรรณรงค์กำรป้องกันยำเสพติดในสถำนศึกษำ) 

จ ำนวน 15,000 บำท 

      

  

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรรณรงค์กำรป้องกันยำเสพติดใน
สถำนศึกษำโรงเรียนอนุบำล ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและ
สังคม (00200) แผนงำนกำรศึกษำ (00210) งำนระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษำ(00212) ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ิน
(พ.ศ. 2561-2565)ประจ ำป ี2565 ยุทธศำสตร์ที ่2 ข้อ 22 
หน้ำ 217 

      

    14. โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบรหิำรสถำนศึกษำ(ค่ำน ้ำประปำ) จ ำนวน 20,000 บำท 

      

  

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำน ้ำประปำของ ศพด.ทต.บ้ำนเหล่ำ ปรำกฏในด้ำน
บริกำรชุมชนและสังคม (00200) แผนงำนกำรศึกษำ (00210) งำน
ระดับกอ่นวัย เรียนและประถมศึกษำ (00212) 

      

    
15. โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบรหิำรสถำนศึกษำ(ค่ำบริกำร
โทรศัพท)์ 

จ ำนวน 20,000 บำท 

      

  

 เพื่อจ่ำยเป็นค่ำบริกำรโทรศัพท์และอินเตอร์เน็ตของ ศพด. ทต.บ้ำน
เหล่ำ ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม (00200) แผนงำน
กำรศึกษำ (00210) งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศกึษำ
(00212) 
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16. โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบรหิำรสถำนศึกษำ(ค่ำใช้จ่ำยใน
กำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำโดยใช้โรงเรียนเป็นฐำนในกำรพฒันำ
ท้องถ่ิน(SBMLD) 

จ ำนวน 2,000 บำท 

      

  

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐำนในกำรพัฒนำท้องถ่ิน(SBMLD) นักเรียนโรงเรียนอนบุำล
เทศบำลต ำบลบ้ำนเหล่ำ ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม
(00200) แผนกำรศึกษำ (00210) งำนระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษำ (00212)   

      

แผนงานสาธารณสุข 
 งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 2,086,990 บาท 
  งบบุคลากร รวม 1,693,300 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,693,300 บาท 
   เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนทอ้งถ่ิน จ ำนวน 1,613,300 บำท 

      

  

เพื่อจ่ำยเป็นเงินเดือนให้แกพ่นักงำนเทศบำลต ำบล พร้อมเงนิ
ปรับปรงุเงินเดือนประจ ำปี ตำมแผนอัตรำก ำลงั 3 ปี
จ ำนวน 4 อัตรำ ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม (00200) 
แผนงำนสำธำรณสุข(00220) งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับ
สำธำรณสุข (00221)  

      

   เงินเพิ่มต่ำง ๆ ของข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถ่ิน จ ำนวน 2,000 บำท 

      

  

เพื่อจ่ำยเป็นเงินเพิ่มพเิศษค่ำครองชีพช่ัวครำวให้แก่พนักงำน เงิน
เพิ่มตำมคุณวุฒิที ่ก.พ.หรือคณะกรรมกำรกลำงพนักงำนเทศบำล
รองรับและเงิน พสร.อื่นๆเป็นคุณสมบัตเิฉพำะต ำแหนง่ที่ได้รับกำร
แต่งตั้งให้ได้รบัเงินเพิม่ตำมคุณวุฒิ จ ำนวน 1 อัตรำ ปรำกฏในด้ำน
บริกำรชุมชนและสังคม (00200) แผนงำนสำธำรณสุข(00220) งำน
บรหิำรทั่วไปเกี่ยวกับสำธำรณสุข (00221)  

      

   เงินประจ ำต ำแหน่ง จ ำนวน 78,000 บำท 

      

  

เพื่อจ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหนง่ให้แก่พนกังำนที่ควรไดร้ับตำม
ระเบียบทีก่ ำหนด จ ำนวน 3 อัตรำ ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและ
สังคม(00200) แผนงำนสำธำรณสุข(00220) งำนบรหิำรทั่วไป
เกี่ยวกับสำธำรณสุข (00221)  
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  งบด าเนินงาน รวม 392,000 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 114,000 บาท 
   ค่ำเช่ำบ้ำน จ ำนวน 114,000 บำท 

      

  

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำนพนักงำนเทศบำลต ำบล ที่มสีิทธิได้รบักำร
ช่วยเหลือตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำเช่ำบ้ำนของ
ข้ำรำชกำรท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขจนถึงปจัจบุัน ปรำกฏใน
ด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม (00200) แผนงำนสำธำรณสุข(00220) 
งำนบรหิำรทั่วไปเกี่ยวกบัสำธำรณสุข (00221)  

      

   ค่าใชส้อย รวม 255,000 บาท 
   รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร       
    1.  ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร จ ำนวน 226,000 บำท 

      

  

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำบริกำรในกำรปฏิบัตงิำนที่รบัผิดชอบของ
กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม หรือด ำเนินกิจกำรทีเ่ป็นลักษณะ
จ้ำงเหมำอื่นๆ ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม (00200) 
แผนงำนสำธำรณสุข(00220) งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับ
สำธำรณสุข (00221)  

      

    2. ค่ำจ้ำงพ่นหมอกควันก ำจัดยุง จ ำนวน 5,000 บำท 

      

  

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงพ่นหมอกควันก ำจัดยุงเพื่อควบคุมกำรเกดิโรค
และกำรระบำดของโรคไข้เลือดออก ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชน
และสงัคม(00200) แผนงำนสำธำรณสุข(00220) งำนบรหิำรทั่วไป
เกี่ยวกับสำธำรณสุข (00221) ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ิน
(2561- 2565) ประจ ำปี 2564 ยทุธศำสตร์ที ่2 ข้อ 5 หน้ำ 227  

      

    
3. ค่ำใช้จ่ำยส ำหรบัประกันภัยรถยนตร์ำชกำรและรถจกัรยำนยนต์ของ
เทศบำลต ำบลบ้ำนเหล่ำ 

จ ำนวน 2,000 บำท 

      

  

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดท ำประกันภัยรถยนต์และรถจักรยำนยนต์ ตำม
หนังสือ มท 0808.2/ว 2633 ลงวันที่ 14 สงิหำคม 2552 เรือ่ง
ซักซ้อมควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรประกันภัย
รถรำชกำร ปรำกฏในด้ำนบรกิำรชุมชนและสงัคม(00200) แผนงำน
สำธำรณสุข (00220) งำนบรหิำรทั่วไปเกี่ยวกบัสำธำรณสุข (00221) 
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    4.  ค่ำโฆษณำและเผยแพร ่ จ ำนวน 2,000 บำท 

      

  

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดท ำสือ่ วำรสำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน
ประจ ำป ีปฏิทิน จดหมำยข่ำว แผ่นพับ สิ่งพิมพ์ต่ำงๆ และค่ำจ้ำง
เหมำจัดท ำป้ำยประชำสัมพันธ์ กจิกำรตำมหน้ำที่ของเทศบำล
เช่น ป้ำยประชำสัมพันธ์งำนสำธำรณสุขฯ และงำนประชำสมัพันธ์
ของเทศบำลด้ำนอื่นๆที่เกี่ยวข้องฯลฯ  ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชน
และสงัคม(00200) แผนงำนสำธำรณสุข (00220) งำนบริหำรทั่วไป
เกี่ยวกับสำธำรณสุข (00221) 

      

   
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบ
รำยจ่ำยอื่น ๆ 

      

    1. ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร จ ำนวน 5,000 บำท 

      

  

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของพนกังำน
เทศบำลลกูจ้ำงและผู้ที่ได้รบัมอบหมำยจำกนำยกเทศมนตรีเช่น  ค่ำ
เบี้ยเลี้ยง ค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำทีพ่ักและค่ำใช้จ่ำยที่จ ำเป็นอื่นๆ ปรำกฏ
ในด้ำนบริกำรชุมชนและสงัคม(00200) แผนงำนสำธำรณสุข
(00220) งำนบรหิำรทั่วไปเกี่ยวกับสำธำรณสุข (00221)  

      

    2. ค่ำลงทะเบียนในกำรฝึกอบรม จ ำนวน 5,000 บำท 

      

  

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำลงทะเบียนในกำรฝึกอบรมของ พนักงำนเทศบำล
และพนักงำนจ้ำงหรอืผูท้ี่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสัง่ให้ไปปฏิบัติ
รำชกำรใหอ้งค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชน
และสงัคม(00200) แผนงำนสำธำรณสุข(00220) งำนบรหิำรทั่วไป
เกี่ยวกับสำธำรณสุข (00221)  

      

   ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำซอ่มแซมบ ำรุงรกัษำเพื่อให้สำมำรถใช้งำนได้
ตำมปกติ หรือซ่อมแซมทรัพยส์ินวัสดุครุภัณฑ์ต่ำงๆฯลฯ ปรำกฏใน
ด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม (00200) แผนงำนสำธำรณสุข
(00220) งำนบรหิำรทั่วไปเกี่ยวกับสำธำรณสุข (00221) 

      

   ค่าวัสด ุ รวม 23,000 บาท 
   วัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดสุ ำนักงำนเครือ่งเขียนแบบพมิพ์ต่ำงๆ
ฯลฯ ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสงัคม(00200) แผนงำน
สำธำรณสุข (00220) งำนบรหิำรทั่วไปเกี่ยวกบัสำธำรณสุข (00221) 
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   วัสดุโฆษณำและเผยแพร ่ จ ำนวน 3,000 บำท 

      

  

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุโฆษณำและเผยแพร ่เช่นกระดำษโปสเตอร์ ป้ำย
ประชำสมัพันธ์ฯลฯ ปรำกฏในด้ำนบรกิำรชุมชนและสังคม(00200) 
แผนงำนสำธำรณสุข(00220)งำนบรหิำรทั่วไปเกี่ยวกับสำธำรณสุข
(00221)  

      

   วัสดุคอมพิวเตอร ์ จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ผงหมึก อุปกรณ์เพิ่มเติม ฯลฯ
ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสงัคม (00200) แผนงำนสำธำรณสุข
(00220) งำนบรหิำรทั่วไปเกี่ยวกับสำธำรณสุข (00221)  

      

  งบลงทุน รวม 1,690 บาท 
   ค่าครุภัณฑ ์ รวม 1,690 บาท 
   ครุภัณฑ์ส ำนักงำน       
    1. ค่ำจัดซือ้พัดลมอุตสำหกรรม จ ำนวน 1,690 บำท 

      

  

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อพัดลมอุตสำหกรรม จ ำนวน 1 ตัวๆ ละ
1,690 บำท รำยละเอียดดังนี ้
- ใบพัดขนำด 18 นิ้ว 
- ปรบัแรงลมได้  3 ระดับ 
- ตะแกรงด้ำนหน้ำ - ด้ำนหลัง 
- ควบคุมกำรส่ำยลมให้ต่อเนื่อง 
- ก ำลังไฟฟ้ำเข้ำ 125 วัตต์ 
- ระบบควำมปลอดภัย 3 ระบบ THERMA FUSE ระบบตัดไฟ
อัตโนมัต ิ
- รับประกันมอร์เตอร ์3 ป ี
คุณลักษณะและรำคำของครุภัณฑ์นี้ไม่ปรำกฏในบัญชีมำตรฐำน
ครุภัณฑ์ส ำนักงบประมำณ ธันวำคม 2563 ขอจัดซื้อตำมรำคำ
ท้องตลำด โดยประหยัด ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม
(00200) แผนงำนสำธำรณสุข(00220)งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับ
สำธำรณสุข(00221)  
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 งานบริการสาธารณสขุและงานสาธารณสุขอ่ืน รวม 926,500 บาท 
  งบด าเนินงาน รวม 306,500 บาท 
   ค่าใชส้อย รวม 186,500 บาท 

   
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบ
รำยจ่ำยอื่น ๆ 

      

    1. โครงกำรควบคุมและป้องกันโรคติดต่อและโรคอบุัติใหม่ จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรควบคุมป้องกันโรคติดต่อและ
อื่นๆ ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม(00200) แผนงำน
สำธำรณสุข(00220) งำนบริกำรสำธำรณสุขและงำนสำธำรณสุข
อื่น (00223) ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ิน (2561-2565) 
ประจ ำป ี2565 ยุทธศำสตร์ที ่2 ข้อ 4 หน้ำ 227  

      

    
2. โครงกำรอบรมผู้ประกอบกำรด้ำนควำมปลอดภัยของสินค้ำและ
บริกำร 

จ ำนวน 5,000 บำท 

      

  

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจแกผู่้ประกอบกำร
สะสมและจ ำหน่ำยอำหำร ผู้ประกอบกจิกำรที่เป็นอันตรำยต่อต่อ
สุขภำพเพื่อเฝ้ำระวังด้ำนควำมปลอดภัยของสินค้ำและบริกำร ทีจ่ะ
เกิดต่อตัวเองและผู้บริโภค ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม
(00200) แผนงำนสำธำรณสุข(00220) งำนบรกิำรสำธำรณสุขและ
งำนสำธำรณสุขอื่น (00223) ปรำกฏในแผนพฒันำท้องถ่ิน (2561-
2565) ประจ ำปี 2565 ยทุธศำสตร์ที ่2 ข้อ 3 หน้ำ 227  

      

    3. โครงกำรบรหิำรจัดกำรและบ ำบัดน ้ำเสียในชุมชน จ ำนวน 5,000 บำท 

      

  

เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรอบรมให้ควำมรูเ้กี่ยวกบักำรจัดกำรน ้ำเสีย
และสร้ำงบ่อบ ำบัดน ้ำเสียแบบง่ำยในครัวเรือน และอื่นๆ ปรำกฏใน
ด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม(00200) แผนงำนสำธำรณสุข
(00220) งำนบริกำรสำธำรณสุขและงำนสำธำรณสุขอื่น
(00223) ปรำกฏในแผนพฒันำท้องถ่ิน (2561-2565) 
ประจ ำป ี2565 ยุทธศำสตร์ที ่3 ข้อ 4 หน้ำ 233 

      

    

4. โครงกำรสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจำกโรคพิษสุนัขบ้ำตำมพระ
ปณิธำน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้ำลูกเธอเจ้ำฟ้ำจุฬำภรณ์วลัยลกัษณ์ อัคร
รำชกุมำร ี

จ ำนวน 6,000 บำท 

      

  

เพื่อด ำเนินกำรส ำรวจข้ึนทะเบียนสุนัขและแมว และเพือ่สนบัสนุน
กำรขับเคลื่อนโครงกำร ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม
(00200) แผนงำนสำธำรณสุข(00220) งำนบรกิำรสำธำรณสุขและ
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งำนสำธำรณสุขอื่น (00223) ปรำกฏในแผนพฒันำท้องถ่ิน
(2561- 2565) ประจ ำปี 2565 ยทุธศำสตร์ที ่2 ข้อ 9 หน้ำ 228  

    5. โครงกำรบ้ำนสวยเมืองงำมนำมต ำบลบ้ำนเหล่ำ จ ำนวน 15,000 บำท 

      

  

เพื่ออบรมให้ควำมรู้และอบรมเชิงปฏิบัติกำรสร้ำงมลูค่ำขยะและวัสดุ
เหลือใช้ และอื่นๆ ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสงัคม(00200) 
แผนงำนสำธำรณสุข(00220) งำนบริกำรสำธำรณสุขและงำน
สำธำรณสุขอื่น (00223) ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ิน (2561-2565) 
ประจ ำป ี2565 ยุทธศำสตร์ที ่3 ข้อ 1 หน้ำ 232 

      

    6. โครงกำรประกวดหมูบ่้ำนปลอดขยะต ำบลบ้ำนเหล่ำ จ ำนวน 145,500 บำท 

      

  

เพื่อจัดกิจกรรมประกวดหมู่บ้ำนปลอดขยะ โดยมีเป้ำหมำย
14 หมูบ่้ำน ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม(00200) แผนงำน
สำธำรณสุข(00220) งำนบริกำรสำธำรณสุขและงำนสำธำรณสุข
อื่น (00223) ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ิน (2561-2565) ฉบับ
เพิ่มเตมิและทบทวนเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 8 พ.ศ.2564 ประจ ำปี 
2565 ยุทธศำสตร์ที ่3 ข้อ 1 หน้ำ 37                 

      

   ค่าวัสด ุ รวม 120,000 บาท 
   วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น จ ำนวน 20,000 บำท 

      

  

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุน ้ำมันเช้ือเพลงิและหลอ่ลื่น เช่น น ำ้มัน
ดีเซล เบนซิน น ้ำมันหลอ่ลื่น จำรบ ีฯลฯ ส ำหรับเครื่องพ่นหมอก
ควันและส ำหรับรถยนต์ รถจักรยำนยนต์และรถต่ำงๆ ปรำกฏในด้ำน
บริกำรชุมชนและสังคม(00200) แผนงำนสำธำรณสุข(00220) งำน
บริกำรสำธำรณสุขและงำนสำธำรณสุขอื่น (00223)  

      

   วัสดุวิทยำศำสตรห์รือกำรแพทย ์ จ ำนวน 100,000 บำท 

      

  

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อน ้ำยำเคมีก ำจัดยุงลำย จัดซื้อทรำยอะเบท
ก ำจัดลกูน ้ำยุงลำยในกำรควบคุมป้องกันโรค และวัคซีนป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้ำ และเวชภัณฑ์ วัสดุอื่นๆในกำรควบคุมป้องกันโรค
ฯลฯ ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสงัคม(00200) แผนงำน
สำธำรณสุข(00220) งำนบริกำรสำธำรณสุขและงำนสำธำรณสุข
อื่น (00223) 
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  งบเงินอุดหนุน รวม 620,000 บาท 
   เงินอุดหนุน รวม 620,000 บาท 
   เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร       
    1. อุดหนุนโรงเรียนจ ำนวน 4 แหง่ จ ำนวน 40,000 บำท 

      

  

อุดหนุนโรงเรียนจ ำนวน 4 แหง่ ได้แก ่                      
  1. โรงเรียนบ้ำนเหล่ำ        จ ำนวน 10,000 บำท   
  2. โรงเรียนบ้ำนไร่อ้อย      จ ำนวน 10,000 บำท   
  3. โรงเรียนบ้ำนดงอินตำ    จ ำนวน 10,000 บำท  
  4. โรงเรียนบ้ำนดงบญุนำค  จ ำนวน 10,000 บำท  
        เพือ่จ่ำยเป็นเงินอุดหนุนให้กบัโรงเรียน จ ำนวน 4 แหง่ ตำม
โครงกำรโรงเรียนปลอดขยะ สำมำรถจัดกำรขยะที่ต้นทำง ปรำกฏใน
ด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม(00200) แผนงำนสำธำรณสุข(00220) 
งำนบรกิำรสำธำรณสุขและงำนสำธำรณสุขอื่น(00223) ปรำกฏใน
แผนพัฒนำท้องถ่ิน(2561- 2565) ฉบับเพิ่มเติมและทบทวน
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 8 พ.ศ.2564 ประจ ำป ี2565ยุทธศำสตร์
ที่ 3 ข้อ 2 หน้ำ 24  

      

   เงินอุดหนุนองค์กรประชำชน       
    1. อุดหนุนคณะกรรมกำรหมูบ่้ำน จ ำนวน 14 หมู ่ จ ำนวน 280,000 บำท 

      

  

อุดหนุนคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน จ ำนวน 14 หมู่ ได้แก ่
หมู่ 1 บ้ำนเหล่ำอ้อย     จ ำนวน 20,000 บำท  
หมู่ 2 บ้ำนหนองบัว     จ ำนวน 20,000 บำท   
หมู่ 3 บ้ำนเหล่ำเก่ำ     จ ำนวน 20,000 บำท   
หมู่ 4 บ้ำนเหล่ำธำตุ    จ ำนวน 20,000 บำท   
หมู่ 5 บ้ำนไร่อ้อย       จ ำนวน 20,000 บำท   
หมู่ 6 บ้ำนดงอินตำ     จ ำนวน 20,000 บำท  
 หมู ่7 บ้ำนดงบุญนำค  จ ำนวน 20,000 บำท  
 หมู ่8 บ้ำนสันก ำแพง   จ ำนวน 20,000 บำท   
หมู่ 9 บำ้นดงอินตำใต้   จ ำนวน 20,000 บำท   
หมู่ 10 บ้ำนร้องศรีดอนมลู   จ ำนวน 20,000 บำท   
หมู่ 11 บ้ำนดงอินตำเหนือ   จ ำนวน 20,000 บำท   
หมู่ 12 บ้ำนเหล่ำพฒันำ      จ ำนวน 20,000 บำท  
 หมู ่13 บ้ำนเด่นโพธ์ิทอง     จ ำนวน 20,000 บำท   
หมู่ 14 บ้ำนเหล่ำศรีดอนตัน  จ ำนวน 20,000 บำท   
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          เพื่อจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนใหก้ับคณะกรรมกำรหมูบ่้ำนตำม
โครงกำรพระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุขมลูฐำน ด ำเนินกำรแกไ้ข
ปัญหำด้ำนสำธำรณสุข แก้ไขปัญหำโรคติดต่อและไม่ติดต่อใน
พื้นที่ ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม(00200) แผนงำน
สำธำรณสุข (00220) งำนบรกิำรสำธำรณสุขและงำนสำธำรณสุข
อื่น (00223) ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ิน(2561- 2565)ประจ ำปี 
2564 ยุทธศำสตร์ที ่2 ข้อ 10 หน้ำ 229  

    2. อุดหนุนคณะกรรมกำรหมูบ่้ำน จ ำนวน 14 หมู ่ จ ำนวน 300,000 บำท 

      

  

อุดหนุนคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน จ ำนวน 14 หมู่ ได้แก ่                  
หมู่ 1 บ้ำนเหล่ำอ้อย      จ ำนวน 20,000 บำท  
หมู่ 2 บ้ำนหนองบัว       จ ำนวน 20,000 บำท   
หมู่ 3 บ้ำนเหล่ำเก่ำ       จ ำนวน 20,000 บำท   
หมู่ 4 บ้ำนเหล่ำธำตุ      จ ำนวน 20,000 บำท   
หมู่ 5 บ้ำนไร่อ้อย         จ ำนวน 25,000 บำท   
หมู่ 6 บ้ำนดงอินตำ       จ ำนวน 25,000 บำท   
หมู่ 7 บ้ำนดงบญุนำค     จ ำนวน 25,000 บำท   
หมู่ 8 บ้ำนสันก ำแพง     จ ำนวน 20,000 บำท   
หมู่ 9 บ้ำนดงอินตำใต้     จ ำนวน 20,000 บำท   
หมู่ 10 บ้ำนร้องศรีดอนมลู จ ำนวน 20,000 บำท   
หมู่ 11 บ้ำนดงอินตำเหนือ จ ำนวน 20,000 บำท   
หมู่ 12 บ้ำนเหล่ำพฒันำ    จ ำนวน 25,000 บำท   
หมู่ 13 บ้ำนเด่นโพธ์ิทอง   จ ำนวน 20,000 บำท   
หมู่ 14 บ้ำนเหล่ำศรีดอนตัน  จ ำนวน20,000 บำท  
        เพือ่จ่ำยเป็นเงินอุดหนุนให้กบัคณะกรรมกำรหมู่บ้ำนตำม
โครงกำรหมู่บ้ำนปลอดขยะ สำมำรถจัดกำรขยะที่ต้นทำง ปรำกฏใน
ด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม(00200) แผนงำนสำธำรณสุข (00220) 
งำนบรกิำรสำธำรณสุขและงำนสำธำรณสุขอื่น (00223) ปรำกฏใน
แผนพัฒนำท้องถ่ิน(2561- 2565) ฉบับเพิ่มเติมและทบทวน
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 8 พ.ศ.2564 ประจ ำป ี2565 ยุทธศำสตร์
ที่ 3 ข้อ 1 หน้ำ 24  
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แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
 งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 556,980 บาท 
  งบบุคลากร รวม 543,980 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 543,980 บาท 
   เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนทอ้งถ่ิน จ ำนวน 382,560 บำท 

      

  

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำเงินเดอืนพนักงำนเทศบำลพร้อมเงินปรบัปรุง
เงินเดือนประจ ำปี ตำมแผนอัตรำก ำลงั3 ป ีจ ำนวน 1 อัตรำ ปรำกฏ
ในด้ำนบริกำรชุมชนและสงัคม (00200) แผนงำนสังคมสงเครำะห ์
(00230) งำนบรหิำรทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเครำะห ์(00231) (ส ำนัก
ปลัด)  

      

   ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง จ ำนวน 141,420 บำท 

      

  

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงพนักงำนจ้ำง พร้อมทั้งเงินปรบัปรุงเงินเดอืน
ประจ ำป ีที่มอียู่ในสงักัด จ ำนวน 1 อัตรำ ปรำกฏในด้ำนบรกิำร
ชุมชนและสังคม (00200) แผนงำนสงัคมสงเครำะห ์(00230) งำน
บรหิำรทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเครำะห ์(00231) (ส ำนักปลัด)  

      

   เงินเพิ่มต่ำง ๆ ของพนกังำนจ้ำง จ ำนวน 20,000 บำท 

      

  

เพื่อจ่ำยเป็นเงินเพิ่มพเิศษค่ำครองชีพช่ัวครำวให้แก่พนักงำนจ้ำง
เทศบำล เงินเพิ่มตำมคุณวุฒิที ่ก.พ.หรือคณะกรรมกำรกลำง
พนักงำนเทศบำลรองรบัว่ำคุณวุฒินั้น เป็นคุณสมบัติเฉพำะต ำแหน่ง
ที่ได้รับกำรแต่งตั้ง ให้ไดร้ับเงินเพิ่มตำมคุณวุฒิจ ำนวน 1 อัตรำ
ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสงัคม (00200) แผนงำนสังคม
สงเครำะห ์(00230) งำนบรหิำรทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเครำะห์ 
(00231) (ส ำนักปลัด)  

      

  งบด าเนินงาน รวม 13,000 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 8,000 บาท 
   เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร       
    เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรข้ำรำชกำร/พนกังำน/ลูกจ้ำงประจ ำ จ ำนวน 8,000 บำท 

      

  

เพื่อจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรของพนกังำนเทศบำล ตำม
ระเบียบว่ำด้วยเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำบุตรพนักงำนส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2541และที่แก้ไขจนถึงปัจจุบัน ปรำกฏในด้ำนบริกำร
ชุมชนและสังคม (00200) แผนงำนสงัคมสงเครำะห ์(00230) งำน
บรหิำรทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเครำะห ์(00231) (ส ำนักปลัด)  
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   ค่าใชส้อย รวม 5,000 บาท 

   
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบ
รำยจ่ำยอื่น ๆ 

      

    1.) ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร จ ำนวน 3,000 บำท 

      

  

เพื่อจ่ำยเป็น ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของพนักงำน
เทศบำล,พนักงำนจ้ำง, ผู้บริหำรและสมำชิกสภำเทศบำล หรือผูท้ี่
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสั่งให้ไปปฏิบัตริำชกำร ให้องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เช่น ค่ำเบี้ยเลี้ยงเดินทำง ค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำที่
พัก และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ในกำรเดินทำงไปรำชกำร หรือไปอบรม
สัมมนำของเจ้ำหน้ำทีท่้องถ่ิน ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำ
ด้วย ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรฯ (ฉบับที่ 3)พ.ศ. 2559
แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบบัที ่4)พ.ศ. 2561 และระเบียบกระทรวงมหำด 
ไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและกำรเข้ำรบักำรฝึกอบรมของ
เจ้ำหน้ำที่ท้องถ่ินพ.ศ. 2557 ปรำกฏในด้ำนบรกิำรชุมชนและสังคม
(00200) แผนงำนสังคมสงเครำะห ์(00230) งำนบริหำรทั่วไป
เกี่ยวกับสังคมสงเครำะห์ (00231) (ส ำนักปลัด)  

      

    2.) ค่ำลงทะเบียนในกำรฝกึอบรม จ ำนวน 2,000 บำท 

      

  

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำลงทะเบียนในกำรฝึกอบรมของ พนักงำนเทศบำล
และพนักงำนจ้ำงหรอืผูท้ี่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสัง่ให้ไปปฏิบัติ
รำชกำรใหอ้งค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชน
และสงัคม (00200) แผนงำนสงัคมสงเครำะห์ (00230) งำนบรหิำร
ทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเครำะห ์(00231) (ส ำนักปลัด)  
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 งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 40,000 บาท 
  งบด าเนินงาน รวม 40,000 บาท 
   ค่าใชส้อย รวม 40,000 บาท 

   
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบ
รำยจ่ำยอื่น ๆ 

      

    

1. โครงกำรฝึกอบรม/สง่เสรมิอำชีพ/ฝกึอบรมทักษะฝกึอำชีพและจัดต้ัง
กลุ่มอำชีพต่ำงๆใหก้ลุม่องค์กรต่ำงๆ ในต ำบลบ้ำนเหล่ำและสนับสนุน
กิจกรรมด้ำนอำชีพแก่ครัวเรือน 

จ ำนวน 40,000 บำท 

      

  

1.1 โครงกำรฝึกอบรมทักษะอำชีพกำรประกอบอำหำรเพื่อสขุภำพ
กลุ่มพฒันำสตรีเทศบำลต ำบลบ้ำนเหล่ำ  จ ำนวน  40,000.-บำท 
      เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมให้ควำมรู ้เช่น
ค่ำตอบแทนวิทยำกรค่ำสถำนที่ ค่ำป้ำยโครงกำร และค่ำใช้จำ่ยอื่นๆ
ฯลฯ ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสงัคม(00200) แผนงำนสังคม
สงเครำะห(์00230) งำนสวัสดกิำรสังคมและสงัคมสงเครำะห์
(00232) ปรำกฏในแผนพฒันำท้องถ่ิน(2561 – 2565)
ประจ ำป ี2565 ยุทธศำสตร์ที ่1 ข้อ 1 หน้ำที ่200  

      

แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน 
 งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน รวม 60,000 บาท 
  งบด าเนินงาน รวม 60,000 บาท 
   ค่าใชส้อย รวม 60,000 บาท 

   
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบ
รำยจ่ำยอื่น ๆ 

      

    
2. โครงกำรสนับสนุนกจิกรรมศูนย์พัฒนำคุณภำพชีวิตและสง่เสริม
อำชีพผู้สงูอำยุ ภำยใต้กจิกรรมด้ำนสังคมและนันทนำกำร 

จ ำนวน 60,000 บำท 

      

  

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรฝกึอบรมตำมโครงกำรสนับสนุน
กิจกรรมศูนยพ์ัฒนำคุณภำพชีวิตและส่งเสริมอำชีพผูสู้งอำยุ ภำยใต้
กิจกรรมด้ำนสังคมและนันทนำกำร เช่น ค่ำสมนำคุณวิทยำกร
ค่ำอำหำร อำหำรว่ำง ค่ำวัสดุกำรฝึกอบรม ค่ำป้ำยโครงกำร ฯลฯ
ปรำกฏในด้ำนบริหำรงำนทั่วไป(00100) แผนงำนสร้ำงเข้มแข็งของ
ชุมชน(00250) งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งของ
ชุมชน(00251) ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ิน (2561–2565)
ประจ ำป ี2565 ยุทธศำสตร์ที ่2 ข้อ 9 หน้ำที ่222  
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
 งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ รวม 45,000 บาท 
  งบด าเนินงาน รวม 45,000 บาท 
   ค่าใชส้อย รวม 45,000 บาท 

   
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบ
รำยจ่ำยอื่น ๆ 

      

    
1.  โครงกำรจัดงำนสปัดำหส์่งเสริมพระพทุธศำสนำเนื่องในเทศกำลวัน
อำสำฬหบูชำ ศำสนำด ำรงมั่น 

จ ำนวน 20,000 บำท 

      

  

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรให้ควำมรู้ตำมโครงกำรจัดงำนสปัดำห์
ส่งเสริมพระพุทธศำสนำเนื่องในเทศกำลวันอำสำฬหบูชำ ศำสนำ
ด ำรงมั่น เช่น ค่ำตอบแทนวิทยำกร ค่ำอำหำร ค่ำเครือ่งดื่ม วัสดุ
อุปกรณ์และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆฯลฯ ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและ
สังคม(00200) แผนงำนด้ำนศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร
(00260) งำนบรหิำรงำนทั่วไปเกี่ยวกบัศำสนำวัฒนธรรมและ
นันทนำกำร(00261) ปรำกฏในแผนพฒันำท้องถ่ิน(พ.ศ. 2561-
2565) ประจ ำปี 2565 ยทุธศำสตร์ที ่2 ข้อ 6 หน้ำ 209  

      

    2. โครงกำรวัฒนธรรมไทยสำยใยชุมชนต ำบลบ้ำนเหล่ำ จ ำนวน 25,000 บำท 

      

  

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรให้ควำมรู้ตำมโครงกำรวัฒนธรรมไทย
สำยใยชุมชนต ำบลบ้ำนเหล่ำ เช่น ค่ำตอบแทนวิทยำกร ค่ำอำหำร 
ค่ำเครื่องดื่ม วัสดุอปุกรณ์และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆฯลฯ ปรำกฏในด้ำน
บริกำรชุมชนและสังคม (00200)แผนงำนด้ำนศำสนำวัฒนธรรมและ
นันทนำกำร(00260) งำนบรหิำรงำนทั่วไปเกี่ยวกบัศำสนำวัฒนธรรม
และนันทนำกำร(00261) ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ิน(พ.ศ. 2561-
2565) ประจ ำปี2564 ยุทธศำสตรท์ี่ 2 ข้อ 4 หน้ำ 208  
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 งานกีฬาและนนัทนาการ รวม 50,000 บาท 
  งบด าเนินงาน รวม 50,000 บาท 
   ค่าใชส้อย รวม 50,000 บาท 

   
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบ
รำยจ่ำยอื่น ๆ 

      

    
1.  โครงกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำประชำชนต ำบลบ้ำนเหล่ำ และสง่เสรมิ
กำรเล่นกีฬำ 

จ ำนวน 50,000 บำท 

      

  

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยจัดกำรแข่งขันกีฬำส่งเสริมและสนบัสนุนกำร
เล่นกีฬำประเภทอื่นๆกำรจัดสง่นักกีฬำประเภทเยำวชนหรอื
ประชำชนเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำในระดบัต ำบลหรืออ ำเภอหรือ
ระดับจังหวัด หรือกำรแข่งขันกีฬำของบุคลำกรของทอ้งถ่ินฯลฯ
ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสงัคม (00200) แผนงำนกำรศำสนำ
วัฒนธรรมและนันทนำกำร (00260) งำนกีฬำและนันทนำกำร
(00262) ปรำกฏในแผนพฒันำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)
ประจ ำป ี2565 ยุทธศำสตร์ที ่2 ข้อ 8 หน้ำ 209  

      

 งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 250,000 บาท 
  งบด าเนินงาน รวม 190,000 บาท 
   ค่าใชส้อย รวม 190,000 บาท 

   
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบ
รำยจ่ำยอื่น ๆ 

      

    1. โครงกำรอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีท้องถ่ิน จ ำนวน 140,000 บำท 

      

  

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในงำนประเพณีทำงศำสนำหรืองำนประเพณี
ประจ ำป ี เช่น 
1.1 โครงกำรส่งเสริมประเพณีลอยกระทง จ ำนวน     50,000 บำท 
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำรสง่เสรมิประเพณีลอยกระทง เช่น ค่ำ
จัดท ำกระทง ค่ำจัดท ำสถำนที่ภำยในงำน ค่ำจ้ำงเหมำเครือ่งเสียง
และเวท ีค่ำจ้ำงเหมำท ำป้ำยไวนิล ค่ำตอบแทนกรรมกำรตัดสิน เงิน
หรือของรำงวัลส ำหรบักำรประกวดหรือแข่งขัน ค่ำรำงวัลกำรแสดง
ฯลฯ ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสงัคม (00200) แผนงำนกำร
ศำสนำ วัฒนธรรมและนันทนำกำร (00260) งำนศำสนำและ
วัฒนธรรมท้องถ่ิน (00263) ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ิน
(พ.ศ. 2561-2565) ประจ ำป ี2565 ยุทธศำสตร์ที่ 2 ข้อ 1 หน้ำ 207 
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1.2 โครงกำรประเพณีสืบชะตำล ำน ้ำแมป่ืม จ ำนวน   50,000  บำท 
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรประเพณีสืบชะตำล ำน ้ำแมป่ืม เช่น
ค่ำเครื่องบวงสรวง ค่ำสังฆทำนพร้อมจตปุัจจัย ค่ำอำหำรกลำงวัน,
ค่ำอำหำรว่ำงและเครือ่งดื่ม ส ำหรับผู้เข้ำร่วมโครงกำรฯลฯ ปรำกฏ
ในด้ำนบริกำรชุมชนและสงัคม (00200) แผนงำนกำรศำสนำ
วัฒนธรรมและนันทนำกำร (00260) งำนศำสนำและวัฒนธรรม
ท้องถ่ิน (00263) ปรำกฏในแผนพฒันำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)
ประจ ำป ี2565 ยุทธศำสตร์ที ่2 ข้อ 1 หน้ำ 207  
1.3 โครงกำรประเพณีสืบชะตำหนองเล็งทรำย จ ำนวน 30,000 บำท 
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรประเพณีสืบชะตำหนองเลง็ทรำย
เช่น ค่ำเครือ่งบวงสรวง ค่ำสังฆทำนพร้อมจตุปจัจัย ค่ำจัดท ำหุ่นปู่
แถน ค่ำอำหำรกลำงวัน, ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ส ำหรบั
ผู้เข้ำร่วมโครงกำร ฯลฯปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม
(00200) แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร(00260) 
งำนศำสนำและวัฒนธรรมท้องถ่ิน (00263) ปรำกฏในแผนพฒันำ
ท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)ประจ ำปี 2565 ยทุธศำสตรท์ี่ 2
ข้อ 1 หน้ำ 207  
1.4  โครงกำรสง่เสรมิประเพณีแห่เทียนพรรษำ  
                                                    จ ำนวน   10,000  บำท 
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรสง่เสรมิประเพณีแห่เทียน
พรรษำ เช่น ค่ำตกแต่งขบวนรถแหเ่ทียนพรรษำ ค่ำวัสด ุฯลฯ 
ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสงัคม (00200) แผนงำนกำรศำสนำ
วัฒนธรรมและนันทนำกำร (00260) งำนศำสนำและวัฒนธรรม
ท้องถ่ิน (00263) ปรำกฏในแผนพฒันำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)
ประจ ำป ี2565 ยุทธศำสตร์ที ่2 ข้อ 1 หน้ำ 207  

    
2. โครงกำรฝึกอบรมสง่เสรมิคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิต
และสุขภำพที่ดีของผูสู้งวัย 

จ ำนวน 50,000 บำท 

      

  

เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรฝึกอบรมสง่เสรมิคุณธรรมจริยธรรม
เพื่อพฒันำคุณภำพชีวิตและสุขภำพที่ดีของผูสู้งวัย เช่น อบรมให้
ควำมรู้ค่ำตอบแทนวิทยำกร ค่ำอำหำร ค่ำเครื่องดื่ม วัสดุอปุกรณ์
และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆฯลฯ ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม
(00200) แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร(00260) 
งำนศำสนำและวัฒนธรรมท้องถ่ิน (00263) ปรำกฏในแผนพฒันำ
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ท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)ประจ ำปี 2565 ยทุธศำสตรท์ี่ 2
ข้อ 7 หน้ำ 209  

  งบเงินอุดหนุน รวม 60,000 บาท 
   เงินอุดหนุน รวม 60,000 บาท 
   เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร       
    1. อุดหนุนที่ท ำกำรปกครองอ ำเภอแม่ใจ จ ำนวน 60,000 บำท 

      

  

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำด ำเนินงำนตำมโครงกำรสบืสำนประเพณีลอยกระทง
(ยี่เปง็)และงำนของดอี ำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยำ ปรำกฏในด้ำน
บริกำรชุมชนและสังคม (00200) แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและ
นันทนำกำร (00260) งำนศำสนำและวัฒนธรรมท้องถ่ิน(00263) 
ปรำกฏในแผนพฒันำท้องถ่ิน(พ.ศ. 2561-2565) ฉบับเพิ่มเตมิ และ
ทบทวนเปลี่ยนแปลง ครั้งที ่8ประจ ำป ี2565 ยุทธศำสตร์ที ่2 ข้อ 1
หน้ำที่ 19 และตำมหนงัสือที่ว่ำกำรอ ำเภอแม่ใจ
ที่ พย. 0718/ ว 108 ลงวันที่ 8 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2564 เรือ่ง ขอรับ
กำรสนบัสนุนงบประมำณเงินอุดหนุน ประจ ำปีงบประมำณ
พ.ศ. 2565 (ส ำนักปลัด)  
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 4,401,300 บาท 
  งบบุคลากร รวม 2,366,100 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 2,366,100 บาท 
   เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนทอ้งถ่ิน จ ำนวน 1,766,580 บำท 

      

  

เพื่อจ่ำยเป็นเงินเดือนให้แกพ่นักงำนเทศบำลพร้อมทัง้เงินปรบัปรงุ
เงินเดือนของพนักงำน ตำมแผนอัตรำก ำลงั 3 ป ีจ ำนวน 5 อัตรำ
ปรำกฏในด้ำนกำรเศรษฐกจิ (00300) แผนงำนอุตสำหกรรมและกำร
โยธำ (00310) งำนบรหิำรทั่วไปเกี่ยวกบัอุตสำหกรรมและกำรโยธำ
(00311)     

      

   เงินประจ ำต ำแหน่ง จ ำนวน 60,000 บำท 

      

  

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำเงินประจ ำต ำแหน่ง ให้แกพ่นักงำนเทศบำล ที่ควร
ได้รับตำมระเบียบทีก่ ำหนด จ ำนวน 2 อัตรำ ปรำกฏในด้ำนกำร
เศรษฐกจิ (00300) แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ (00310) 
งำนบรหิำรทั่วไปเกี่ยวกบัอุตสำหกรรมและกำรโยธำ (00311)     

      

   ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง จ ำนวน 519,840 บำท 

      

  

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงพนักงำนจ้ำงพรอ้มทัง้เงินปรับปรุงเงินเดอืนที่มีอยู่
ในสังกัด จ ำนวน 3 อัตรำ ปรำกฏในด้ำนกำรเศรษฐกิจ(00300) 
แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ (00310) งำนบริหำรทั่วไป
เกี่ยวกับอุตสำหกรรมและกำรโยธำ (00311)     

      

   เงินเพิ่มต่ำง ๆ ของพนกังำนจ้ำง จ ำนวน 19,680 บำท 

      

  

เพื่อจ่ำยเป็นเงินเพิ่มพเิศษค่ำครองชีพช่ัวครำวให้แก่พนักงำนจ้ำง
เทศบำล เงินเพิ่มตำมคุณวุฒิและเป็นคุณลักษณะต ำแหนง่ที่ได้รับ
กำรแต่งตั้งให้ได้รับเงินเพิ่มตำมคุณวุฒ ิจ ำนวน 3 อัตรำ ปรำกฏใน
ด้ำนกำรเศรษฐกิจ (00300) แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ
(00310) งำนบรหิำรทั่วไปเกี่ยวกับอุตสำหกรรมและกำรโยธำ
(00311)   
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  งบด าเนินงาน รวม 1,961,200 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 177,000 บาท 
   ค่ำเช่ำบ้ำน จ ำนวน 156,000 บำท 

      

  

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำนพนักงำนเทศบำลต ำบล ที่มสีิทธ์ิเบิกได้ตำม
ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำเช่ำบ้ำนของข้ำรำชกำร
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 และแก้ไขจนถึงปจัจบุัน  ปรำกฏในด้ำนกำร
เศรษฐกจิ (00300) แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ(00310) 
งำนบรหิำรทั่วไปเกี่ยวกบัอุตสำหกรรมและกำรโยธำ (00311)     

      

   เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร       
    เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรข้ำรำชกำร/พนกังำน/ลูกจ้ำงประจ ำ จ ำนวน 21,000 บำท 

      

  

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรของพนกังำนเทศบำล 
ปรำกฏในด้ำนกำรเศรษฐกจิ (00300) แผนงำนอุตสำหกรรมและกำร
โยธำ (00310) งำนบรหิำรทั่วไปเกี่ยวกบัอุตสำหกรรมและกำรโยธำ
(00311)     

      

   ค่าใชส้อย รวม 598,000 บาท 
   รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร       
    1. ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร จ ำนวน 432,000 บำท 

      

  

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำบริกำรในกำรปฏิบัตงิำนที่รบัผิดชอบของ
กองช่ำง  ปรำกฏในด้ำนกำรเศรษฐกิจ (00300) แผนงำน
อุตสำหกรรมและกำรโยธำ (00310) งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกบั
อุตสำหกรรมและกำรโยธำ (00311)     

      

    2. ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรอื่น ๆ จ ำนวน 30,000 บำท 

      

  

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำด ำเนินกิจกำรของเทศบำลทีเ่ป็นลักษณะ
จ้ำงเหมำอื่น ๆ เช่น  เช่ำเครื่องพิมพ์ขำว ด ำ/ส ีซึ่งมิใช่เป็นกำร
ประกอบ  ดัดแปลง  ต่อเตมิ  ครุภัณฑห์รือสิ่งก่อสร้ำงอย่ำงใดและ
อยู่ในควำมรับผิดชอบของผู้รบัจ้ำง  ปรำกฏในด้ำนกำรเศรษฐกิจ
(00300) แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ (00310) งำนบรหิำร
ทั่วไปเกี่ยวกับอุตสำหกรรมและกำรโยธำ (00311)    
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    3. ค่ำรับบรกิำรตรวจสอบคุณภำพน ้ำประปำ จ ำนวน 5,000 บำท 

      

  

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตรวจสอบคุณภำพน ้ำประปำ  ปรำกฏในด้ำนกำร
เศรษฐกจิ (00300) แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ(00310) 
งำนบรหิำรทั่วไปเกี่ยวกบัอุตสำหกรรมและกำรโยธำ (00311)     

      

    
4. ค่ำจ้ำงเหมำในกำรตรวจสอบแนวเขตที่ดินสำธำรณะประโยชน์และ
ที่ดินที่จะจัดท ำโครงกำรก่อสร้ำง 

จ ำนวน 5,000 บำท 

      

  

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำแรงงำนด ำเนินกจิกำรของเทศบำลที่เป็น
ลักษณะจ้ำงเหมำอื่น ๆ ซึ่งมิใช่เป็นกำรประกอบ ดัดแปลง ตอ่เติม
ครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้ำงอย่ำงใดและอยู่ในควำมรับผิดชอบของผู้
รับจ้ำง ปรำกฏในด้ำนกำรเศรษฐกิจ (00300) แผนงำนอุตสำหกรรม
และกำรโยธำ (00310) งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับอุตสำหกรรมและ
กำรโยธำ (00311)     

      

    5. ค่ำใช้จ่ำยส ำหรบักำรท ำประกันภัยรถยนต์และรถจักรยำยนต์ จ ำนวน 6,000 บำท 

      

  

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยส ำหรับกำรท ำประกันภัยรถยนต์และ
รถจักรยำนยนต์ของเทศบำลต ำบลบ้ำนเหล่ำ ตำมหนังสือที่
มท 0808.2/ว 2663 ลงวันที ่14 สิงหำคม 2552 และตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดท ำประกันภัย
ทรัพยส์ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562 ปรำกฏในด้ำน
กำรเศรษฐกิจ (00300) แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ(00310) 
งำนบรหิำรทั่วไปเกี่ยวกบัอุตสำหกรรมและกำรโยธำ (00311)     

      

   
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบ
รำยจ่ำยอื่น ๆ 

      

    1. ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรของพนักงำน
เทศบำลและพนักงำนจ้ำง หรือผูท้ี่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินสั่งให้
ไปปฏิบัติรำชกำรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินโดยจ่ำยเป็นค่ำเบี้ย
เลี้ยง  ค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำที่พกั  ค่ำผ่ำนทำงด่วนพิเศษ ค่ำธรรมเนียม
ในกำรใช้สนำมบิน ค่ำลงทะเบียนฝึกอบรมสมัมนำ ประชุมตำ่ง ๆ
และค่ำใช้จ่ำยที่จ ำเป็นอื่น ๆ ปรำกฏในด้ำนกำรเศรษฐกจิ
(00300) แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ (00310) งำนบรหิำร
ทั่วไปเกี่ยวกับอุตสำหกรรมและกำรโยธำ (00311)     
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    2. ค่ำลงทะเบียนในกำรฝึกอบรม จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำลงทะเบียนในกำรฝึกอบรมของ พนักงำนเทศบำล
และพนักงำนจ้ำงหรอืผูท้ี่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสัง่ให้ไปปฏิบัติ
รำชกำรใหอ้งค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินปรำกฏในด้ำนกำรเศรษฐกิจ
(00300) แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ (00310) งำนบรหิำร
ทั่วไปเกี่ยวกับอุตสำหกรรมและกำรโยธำ (00311)      

      

   ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม จ ำนวน 100,000 บำท 

      

  

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำซอ่มแซม บ ำรงุรักษำวัสด ุครุภัณฑห์รือทรัพย์สิน
อื่น ๆ เพือ่ใหส้ำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ ตำมแผนพฒันำ
ท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) ประจ ำป ี2565 ยุทธศำสตร์
ที่ 5 ส่งเสริมกำรบรหิำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล ข้อ 8
หน้ำ 240 ปรำกฏในด้ำนกำรเศรษฐกิจ (00300) แผนงำน
อุตสำหกรรมและกำรโยธำ (00310) งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกบั
อุตสำหกรรมและกำรโยธำ (00311)     

      

   ค่าวัสด ุ รวม 986,200 บาท 
   วัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 15,000 บำท 

      

  

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำซือ้วัสดุส ำนักงำนเช่น กระดำษ ปำกกำ
ดินสอ ฯลฯ ปรำกฏในด้ำนกำรเศรษฐกิจ (00300) แผนงำน
อุตสำหกรรมและกำรโยธำ (00310) งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกบั
อุตสำหกรรมและกำรโยธำ (00311)     

      

   วัสดุไฟฟ้ำและวิทย ุ จ ำนวน 100,000 บำท 

      

  

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุไฟฟ้ำ เช่นฟิวส์เบรกเกอร์ คอนเดนเซอร์
สวิตซ์ไฟ  หลอดไฟฟ้ำ สำยไฟฟ้ำ ปลั๊กไฟ ฯลฯ ปรำกฏในด้ำนกำร
เศรษฐกจิ (00300) แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ(00310) 
งำนบรหิำรทั่วไปเกี่ยวกบัอุตสำหกรรมและกำรโยธำ (00311)     

      

   วัสดุก่อสร้ำง จ ำนวน 600,000 บำท 

      

  

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดช้ือวัสดุก่อสร้ำงเช่น เหล็ก ไม้ ปูนซเีมนต์ หิน
ทรำย ท่อระบำยน ้ำ ฯลฯ อุปกรณ์ใช้ในกำรกอ่สร้ำง และวัสดุ
อุปกรณ์ประปำ ปรำกฏในด้ำนกำรเศรษฐกิจ (00300) แผนงำน
อุตสำหกรรมและกำรโยธำ (00310) งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกบั
อุตสำหกรรมและกำรโยธำ (00311)    
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   วัสดุยำนพำหนะและขนสง่ จ ำนวน 15,000 บำท 

      

  

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อแบตเตอรี่ ยำงใน  ยำงนอก ปะยำง ฯลฯ
ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสงัคม (00200) ปรำกฏในด้ำนกำร
เศรษฐกจิ (00300) แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ(00310) 
งำนบรหิำรทั่วไปเกี่ยวกบัอุตสำหกรรมและกำรโยธำ (00311)     

      

   วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น จ ำนวน 130,000 บำท 

      

  

1. ค่ำเช้ือเพลิงและหล่อลื่น           จ ำนวน    30,000.-  บำท 
     เพื่อจ่ำยเป็นค่ำช้ือน ้ำมันดเีซล, น ้ำมันเบนซิน ฯลฯ ส ำหรับ
รถยนต ์รถจักรยำนยนต์และรถต่ำง ๆ และ สนบัสนุนเครื่องจักรกล
ขององค์กำรบริหำรส่วนจงัหวัดและส่วนรำชกำรอื่น ปรำกฏในด้ำน
กำรเศรษฐกิจ (00300) แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ(00310) 
งำนบรหิำรทั่วไปเกี่ยวกบัอุตสำหกรรมและกำรโยธำ (00311)     
2. ค่ำเช้ือเพลิงและหล่อลื่น           จ ำนวน   100,000.-  บำท    
      เพื่อจ่ำยเป็นค่ำช้ือน ้ำมันดีเซล , น ้ำมันเบนซิน ปรำกฏในด้ำน
กำรเศรษฐกิจ (00300) แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ
(00310) งำนบรหิำรทั่วไปเกี่ยวกับอุตสำหกรรมและกำรโยธำ
(00311)     

      

   วัสดุวิทยำศำสตรห์รือกำรแพทย ์ จ ำนวน 100,000 บำท 

      

  

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อปูนขำว สำรสม้ คลอรีน น ้ำยำวิเครำะห์สำรเคมี
หลงเหลือในน ้ำ และค่ำวัสดอุื่น ๆ ปรำกฏในด้ำนกำรเศรษฐกิจ
(00300) แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ (00310) งำนบรหิำร
ทั่วไปเกี่ยวกับอุตสำหกรรมและกำรโยธำ (00311)     

      

   วัสดุคอมพิวเตอร ์ จ ำนวน 25,000 บำท 

      

  

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เช่นแผ่นดิสก์ โปรแกรมอืน่ ๆ ที่
เกี่ยวข้องกบัคอมพิวเตอร ์ฯลฯ ปรำกฏในด้ำนกำรเศรษฐกจิ
(00300) แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ (00310) งำนบรหิำร
ทั่วไปเกี่ยวกับอุตสำหกรรมและกำรโยธำ (00311)     

      

   วัสดุส ำรวจ จ ำนวน 1,200 บำท 

      

  

ค่ำจัดซื้อวัสดสุ ำรวจ เทปวัดระยะ ควำมยำว 50 เมตร
จ ำนวน 2 อัน ๆ ละ 600.-บำท เป็นเงิน 1,200.-บำท(หนึ่งพนัสอง
ร้อยบำทถ้วน)คุณลักษณะและรำคำครุภัณฑ์นี้ไม่ปรำกฏในบญัชี
มำตรฐำนครุภัณฑ ์โดยจัดซื้อตำมรำคำท้องตลำด โดยประหยัด
ปรำกฏในด้ำนกำรเศรษฐกจิ (00300) แผนงำนอุตสำหกรรมและกำร
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โยธำ(00310) งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับอุตสำหกรรมและกำร
โยธำ (00311)   

   ค่าสาธารณปูโภค รวม 200,000 บาท 
   ค่ำไฟฟ้ำ จ ำนวน 200,000 บำท 

      

  

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำไฟฟ้ำส ำหรับระบบผลิตประปำหมู่บ้ำน  ปรำกฏใน
ด้ำนกำรเศรษฐกิจ (00300) แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ
(00310) งำนบรหิำรทั่วไปเกี่ยวกับอุตสำหกรรมและกำรโยธำ
(00311)     

      

  งบลงทุน รวม 74,000 บาท 
   ค่าครุภัณฑ ์ รวม 74,000 บาท 
   ครุภัณฑ์คอมพิวเตอรห์รืออิเล็กทรอนกิส ์       
    1.  เครื่องคอมพิวเตอรส์ ำหรับงำนประมวลผล จ ำนวน 44,000 บำท 

      

  

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรส์ ำหรับงำนประมวลผล 
แบบที ่1 (จอแสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 นิ้ว) จ ำนวน  2
เครื่อง ๆ ละ 22,000.-บำท  คุณลักษณะพื้นฐำน  ดังนี ้
- มีหน่วยประมวลผลกลำง (CPU) ไม่น้อยกว่ำ 6 แกนหลัก
(6 core) โดยมีควำมเร็วสญัญำณนำฬิกำ พื้นฐำนไม่น้อยกว่ำ
3.0 GHz และมเีทคโนโลยีเพิม่สญัญำณนำฬิกำได้ในกรณีที่ตอ้งใช้
ควำมสำมำรถใน กำรประมวลผลสูง จ ำนวน 1 หน่วย 
- หน่วยประมวลผลกลำง (CPU) มีหน่วยควำมจ ำแบบ Cache 
Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนำดไม่น้อยกว่ำ 9 MB 
-  มหีน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภำพ โดยมีคุณลักษณะอย่ำงใดอย่ำง
หนึ่ง หรือดีกว่ำ ดงันี ้
1) เป็นแผงวงจรเพือ่แสดงภำพแยกจำกแผงวงจรหลกัที่มี
หน่วยควำมจ ำขนำดไม่น้อยกว่ำ 2 GB หรือ  
2) มหีน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภำพติดต้ังอยู่ภำยในหน่วย
ประมวลผลกลำง แบบ Graphics Processing Unit ทีส่ำมำรถใช้
หน่วยควำมจ ำหลักในกำรแสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 2 GB หรือ  
3) มหีน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภำพทีม่ีควำมสำมำรถในกำรใช้
หน่วยควำมจ ำหลักในกำรแสดงภำพ ขนำดไม่น้อยกว่ำ 2 GB  
 -  มีหน่วยควำมจ ำหลกั (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่ำ มีขนำดไม่
น้อยกว่ำ 4 GB – มหีน่วย จัดเกบ็ข้อมลู ชนิด SATA หรือ ดกีว่ำ
ขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ 1 TB หรอืชนิด Solid State Drive ขนำด
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ควำมจุไม่น้อยกว่ำ 250 GB จ ำนวน 1 หน่วย  
- มีDVD-RW หรือดีกว่ำ จ ำนวน 1 หน่วย 
-  มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่ำย(Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่ำ จ ำนวน ไม่นอ้ยกว่ำ 1 ช่อง 
-  มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรอืดีกว่ำ ไมน่้อย
กว่ำ 3 ช่อง  
- มีแป้นพิมพ์และเมำส ์
-  มจีอแสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 นิ้ว จ ำนวน 1 หน่วย 
คุณลักษณะและรำคำของครุภัณฑ์  ปรำกฏในบญัชีมำตรฐำน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร ์ฉบบัเดือน พฤษภำคม 2563 ประกำศ 
ณ วันที่ 12 พฤษภำคม 2563 รำยกำรที ่7 หน้ำ 3 ปรำกฏในด้ำน
กำรเศรษฐกิจ (00300) แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ
(00310) งำนบรหิำรทั่วไปเกี่ยวกับอุตสำหกรรมและกำรโยธำ
(00311)     

    2. เครือ่งบันทึกเลขมำตรน ้ำประปำ จ ำนวน 30,000 บำท 

      

  

เพื่อจ่ำยค่ำจัดซื้อเครื่องบันทกึเลขมำตรน ้ำประปำ  ส ำหรับกำร
บันทึกเลขมำตร ค ำนวณค่ำน ้ำในเดือนนั้นและพิมพ์ใบแจ้งหนี้/
ใบเสร็จรับเงินได้ทันที แบบพกพำ จ ำนวน 2 เครือ่ง ๆ ละ 15,000.-
บำท เป็นเงิน 30,000.-บำท(สำมหมื่นบำทถ้วน) คุณลกัษณะและ
รำคำครุภัณฑ์นี้ไม่ปรำกฏในบัญชีมำตรฐำนครุภัณฑ์ โดยจัดซื้อตำม
รำคำท้องตลำด โดยประหยัด  ปรำกฏในด้ำนกำรเศรษฐกิจ
(00300) แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ(00310) งำนบริหำร
ทั่วไปเกี่ยวกับอุตสำหกรรมและกำรโยธำ (00311)   
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 งานก่อสร้าง รวม 3,886,500 บาท 
  งบลงทุน รวม 3,886,500 บาท 
   ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 3,886,500 บาท 
   ค่ำก่อสร้ำงสิง่สำธำรณูปกำร       

    
01. โครงกำรก่อสร้ำงลำนอเนกประสงค์ในบริเวณฌำปนสถำนสันคอก
ม้ำ หมู่ที่ 9 บ้ำนดงอินตำใต ้

จ ำนวน 238,500 บำท 

      

  

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำกอ่สร้ำงลำนอเนกประสงค์ในบรเิวณฌำปนสถำนสัน
คอกม้ำ หมู่ที ่9 ต ำบลบ้ำนเหล่ำ อ ำเภอแม่ใจ จงัหวัดพะเยำ เท
คอนกรีตเสรมิเหลก็พื้น หนำ 0.10 เมตร  รองพื้นด้วยทรำย
หยำบ หนำ 0.05  เมตร  มพีื้นที่ใช้สอยรวมไม่น้อยกว่ำ 573.00
ตำรำงเมตร รำยละเอียดตำมแบบแปลนของเทศบำลต ำบลบ้ำน
เหล่ำ พร้อมติดตัง้ป้ำยโครงกำร จ ำนวน 1 ป้ำย ตำมแผนพฒันำ
ท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) ประจ ำป ี2565 ฉบับเพิม่เติม และ
ทบทวนเปลี่ยนแปลง ครั้งที ่8  ยุทธศำสตร์ที ่1 พัฒนำระบบ
เศรษฐกจิ ข้อ 6 หน้ำ 14 ปรำกฏในด้ำนกำรเศรษฐกจิ
(00300) แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ (00310) งำน
ก่อสร้ำง (00312)     

      

    02. โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน ้ำ รปูตัว V  หมู่ที่ 1 บ้ำนเหล่ำอ้อย จ ำนวน 144,700 บำท 

      

  

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำกอ่สร้ำงรำงระบำยน ้ำ รปูตัว V  หมู่ที ่1 ต ำบลบ้ำน
เหล่ำ อ ำเภอแม่ใจ จงัหวัดพะเยำ ขนำดปำกกว้ำงเฉลี่ย 2.50
เมตร  ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร ท้องคลองกว้ำงเฉลี่ย 0.50 เมตร พรอ้ม
วำงท่อระบำยน ้ำ คสล. ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง 0.80 เมตร จ ำนวน
22 ท่อน ควำมยำวรวมท่อ 103 เมตร โดยมจีุดเริ่มต้นจำก หน้ำบ้ำน
นำยสม  เกตุเรือน ถึง หน้ำบ้ำน นำยจ ำนงค์  ทินวงค์ พรอ้มติดตั้ง
ป้ำยโครงกำร จ ำนวน 1 ป้ำย รำยละเอียดตำมแบบแปลนของ
เทศบำลต ำบลบ้ำนเหล่ำ ตำมแผนพฒันำท้องถ่ิน(พ.ศ. 2561–2565) 
ประจ ำป ี2565  ยทุธศำสตรท์ี่ 1 พัฒนำระบบเศรษฐกจิ ข้อ 277
หน้ำ 134 ปรำกฏในด้ำนกำรเศรษฐกิจ (00300) แผนงำน
อุตสำหกรรมและกำรโยธำ (00310) งำนก่อสร้ำง (00312)   
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03. โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน ้ำ คสล. รปูตัว U พร้อมฝำปิดเฉพำะ
ทำงเข้ำบ้ำนรำษฎร หมูท่ี่ 7 บ้ำนดงบุญนำค 

จ ำนวน 167,500 บำท 

      

  

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำกอ่สร้ำงรำงระบำยน ้ำ คสล. รูปตัว U พร้อมฝำปิด
เฉพำะทำงเข้ำบ้ำนรำษฎร หมู่ที ่7 ต ำบลบ้ำนเหล่ำ อ ำเภอแม่
ใจ จังหวัดพะเยำ ขนำดปำกกว้ำง 0.35  เมตร  ลึกเฉลี่ย
0.30  เมตร หนำ 0.10 เมตร ระยะทำง ยำว 113 เมตร ฝำขนำด
0.55 x 0.50 เมตร หนำ 0.12 เมตร จ ำนวน 80 ฝำ (วำงทำงเข้ำ
บ้ำนรำษฎร จ ำนวน 8 จุด จุดละ 10 ฝำ) โดยมจีุดเริม่ต้นจำก หน้ำ
บ้ำน นำงแก้ว  ลำดใจยำ ถึง ถนนลำดยำงสำยแม่เย็น สันทรำย
รำยละเอียดตำมแบบแปลนของเทศบำลต ำบลบ้ำนเหล่ำ พรอ้ม
ติดตั้งป้ำยโครงกำร จ ำนวน 1 ป้ำย ตำมแผนพฒันำท้องถ่ิน
(พ.ศ. 2561 – 2565) ประจ ำปี 2565 ฉบับเพิ่มเติม และทบทวน
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 8  ยทุธศำสตร์ที ่1 พัฒนำระบบเศรษฐกิจ
ข้อ  4 หน้ำ 13 ปรำกฏในด้ำนกำรเศรษฐกิจ (00300) แผนงำน
อุตสำหกรรมและกำรโยธำ (00310) งำนก่อสร้ำง (00312)     

      

    04. โครงกำรวำงท่อระบำยน ้ำ พร้อมบ่อพัก หมูท่ี่ 3 บ้ำนเหล่ำเก่ำ จ ำนวน 226,000 บำท 

      

  

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวำงทอ่ระบำยน ้ำ พร้อมบ่อพกั หมูท่ี่ 3 ต ำบลบ้ำน
เหล่ำ อ ำเภอแม่ใจ จงัหวัดพะเยำ ท่อขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำง
0.80  เมตร บอ่พักขนำด 1.20 x 1.20 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.30 เมตร
จ ำนวน 7 บ่อ ควำมยำวรวม  54 เมตร โดยมจีุดเริ่มต้นหลงัวัดศรี
ดอนตัน จุดสิ้นสุด Sta 0 + 054  รำยละเอียดตำมแบบแปลนของ
เทศบำลต ำบลบ้ำนเหล่ำ พร้อมติดต้ังป้ำยโครงกำร จ ำนวน 1 ป้ำย
ตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน(พ.ศ. 2561 – 2565)ประจ ำป ี2565
ยุทธศำสตร์ที ่1 พฒันำระบบเศรษฐกิจ ข้อ 201 หน้ำ 107 ปรำกฏ
ในด้ำนกำรเศรษฐกิจ (00300) แผนงำนอุตสำหกรรมและกำร
โยธำ (00310) งำนก่อสร้ำง (00312)     

      

    
05. โครงกำรวำงท่อระบำยน ้ำ พร้อมบ่อพัก หมูท่ี่ 10 บ้ำนรอ้งศรีดอน
มูล 

จ ำนวน 346,900 บำท 

      

  

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวำงทอ่ระบำยน ้ำ พร้อมบ่อพกั หมูท่ี่ 10 ต ำบลบ้ำน
เหล่ำ อ ำเภอแม่ใจ จงัหวัดพะเยำ วำงท่อระบำยน ้ำ คสล.ขนำดเส้น
ผ่ำนศูนย์กลำง 0.60  เมตร  พรอ้มบอ่พักคอนกรีตเสรมิเหลก็
ขนำด  1.20 x  1.20 เมตร  หนำ 0.15 เมตร ลึกเฉลี่ย 1 เมตร
จ ำนวน 13 บ่อ ระยะทำง ยำวรวมบ่อพัก 134 เมตร โดยมจีดุเริ่มต้น
จำก หน้ำบ้ำน นำงแว่น  ไชยชมภู ถึง หน้ำบ้ำน นำยก๋อง  มลูทอง
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รำยละเอียดตำมแบบแปลนของเทศบำลต ำบลบ้ำนเหล่ำ พรอ้ม
ติดตั้งป้ำยโครงกำร จ ำนวน 1 ป้ำย ตำมแผนพฒันำท้องถ่ิน
(พ.ศ. 2561 – 2565) ประจ ำปี 2565 ยทุธศำสตร์ที ่1 พัฒนำระบบ
เศรษฐกจิ ข้อ  240 หน้ำ 121 ปรำกฏในด้ำนกำรเศรษฐกจิ
(00300) แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ (00310) งำน
ก่อสร้ำง (00312)     

    06. โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน ้ำ รปูตัว U  หมู่ที่ 1 บ้ำนเหล่ำอ้อย จ ำนวน 63,800 บำท 

      

  

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำกอ่สร้ำงรำงระบำยน ้ำ รปูตัว U (ไม่มฝีำปิด) หมู่
ที่ 1 ต ำบลบ้ำนเหล่ำ อ ำเภอแม่ใจ จงัหวัดพะเยำ ขนำดปำกกว้ำง
เฉลี่ย 0.30 เมตร  ลึกเฉลี่ย  0.30  เมตร  หนำ 0.10  เมตร ควำม
ยำวรวมท่อ 58  เมตร พร้อมวำงท่อระบำยน ้ำทำงเข้ำบ้ำนเรอืน
รำษฎร ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง  0.30 เมตร  จ ำนวน  26 ทอ่น โดย
มีจุดเริ่มต้นจำก หน้ำบ้ำน นำงวัลลำ  ใจเย็น ถึง หน้ำบ้ำน นำยเดช  
หล้ำแก้ว รำยละเอียดตำมแบบแปลนของเทศบำลต ำบลบ้ำน
เหล่ำ ตำมแผนพฒันำท้องถ่ิน(พ.ศ. 2561 – 2565)ประจ ำป ี2565
ยุทธศำสตร์ที ่1 พฒันำระบบเศรษฐกิจ ข้อ  267 หน้ำ 130 ปรำกฏ
ในด้ำนกำรเศรษฐกิจ (00300) แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ
(00310) งำนก่อสร้ำง (00312)     

      

    
07. โครงกำรวำงท่อระบำยน ้ำ พร้อมบ่อพัก หมูท่ี่ 10 บ้ำนรอ้งศรีดอน
มูล 

จ ำนวน 83,500 บำท 

      

  

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวำงทอ่ระบำยน ้ำ พร้อมบ่อพกั หมูท่ี่ 10 ต ำบลบ้ำน
เหล่ำ อ ำเภอแม่ใจ จงัหวัดพะเยำ วำงท่อระบำยน ้ำ คสล.ขนำดเส้น
ผ่ำนศูนย์กลำง 0.30  เมตร  พรอ้มบอ่พักคอนกรีตเสรมิเหลก็
ขนำด 0.75 x  0.75 เมตร หนำ 0.10 เมตร ลึกเฉลี่ย  0.75
เมตร จ ำนวน 7 บ่อ ระยะทำง ยำวรวมบ่อพัก 69 เมตร โดยมี
จุดเริม่ต้นจำก หน้ำบ้ำน นำยสมพร   จ๊ะเอ ถึง หน้ำบ้ำน นำยชัยวัน
ช่วยไว้ รำยละเอียดตำมแบบแปลนของเทศบำลต ำบลบ้ำนเหล่ำ
พร้อมติดตัง้ป้ำยโครงกำร จ ำนวน 1 ป้ำย ตำมแผนพฒันำทอ้งถ่ิน
(พ.ศ. 2561 – 2565) ประจ ำปี 2565 ยทุธศำสตร์ที ่1 พัฒนำระบบ
เศรษฐกจิ ข้อ  239 หน้ำ 120 ปรำกฏในด้ำนกำรเศรษฐกจิ
(00300) แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ (00310) งำน
ก่อสร้ำง (00312)     
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    08. โครงกำรปรบัปรุงผนังกั้นดินตลิ่ง หมู่ที่ 6 บ้ำนดงอินตำ จ ำนวน 293,500 บำท 

      

  

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำปรบัปรุงผนังกั้นดินตลิ่ง หมู่ที ่6 ต ำบลบ้ำนเหล่ำ
อ ำเภอแม่ใจ จงัหวัดพะเยำ โดยกำรตอกเสำเข็มไม้ยูคำ พรอ้มน ำ
กระสอบปูน + ทรำย วำงทบัซ้อน ขนำดกว้ำงเฉลี่ย 2.50  เมตร  สูง
เฉลี่ย  2.50 เมตร  ควำมยำวรวม  27  เมตร บริเวณข้ำงบ้ำนนำย
สพุรรณ  อุตตะมะ รำยละเอียดตำมแบบแปลนของเทศบำลต ำบล
บ้ำนเหล่ำ พรอ้มติดตั้งป้ำยโครงกำร จ ำนวน 1 ป้ำยตำมแผนพัฒนำ
ท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) ประจ ำป ี2565 ฉบับเพิม่เติม และ
ทบทวนเปลี่ยนแปลง ครั้งที ่8  ยุทธศำสตร์ที ่1 พัฒนำระบบ
เศรษฐกจิ ข้อ 12 หน้ำ 17 ปรำกฏในด้ำนกำรเศรษฐกจิ
(00300) แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ (00310) งำนก่อสร้ำง
(00312)   

      

    09. โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสรมิเหลก็ หมู่ที่ 8 บ้ำนสันก ำแพง จ ำนวน 60,000 บำท 

      

  

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำกอ่สร้ำงถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก หมู่ที ่8 ต ำบลบ้ำน
เหล่ำ อ ำเภอแม่ใจ จงัหวัดพะเยำ ขนำดผิวจรำจรกว้ำง  3 เมตร
หนำ 0.15 เมตร ยำว 34 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่น้อยกว่ำ  102 ตำรำง
เมตร โดยมจีุดเริ่มต้นจำก ถนนทำงหลวงชนบท ถึง หน้ำบ้ำนนำง
น้อย  เรอืนเฟย รำยละเอียดตำมแบบแปลนของเทศบำลต ำบลบ้ำน
เหล่ำ ตำมแผนพฒันำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับ
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2563 (ประจ ำป ี2565) ยทุธศำสตร์
ที่ 1 พัฒนำระบบเศรษฐกิจ ข้อ 3 หน้ำ 15 ปรำกฏในด้ำนกำร
เศรษฐกจิ (00300) แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ
(00310) งำนก่อสร้ำง (00312)   

      

    10. โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสรมิเหลก็ หมู่ที่ 9 บ้ำนดงอินตำใต้ จ ำนวน 265,900 บำท 

      

  

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำกอ่สร้ำงถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก หมู่ที ่9 ต ำบลบ้ำน
เหล่ำ อ ำเภอแม่ใจ จงัหวัดพะเยำ ขนำดผิวจรำจรกว้ำง  3 เมตร
หนำ 0.15 เมตร ยำว 150 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่น้อยกว่ำ 450 ตำรำง
เมตร โดยมจีุดเริ่มต้นจำก บ้ำนนำยจันทร ์ ทำฟุ่นถึง Sta 0+ 150
รำยละเอียดตำมแบบแปลนของเทศบำลต ำบลบ้ำนเหล่ำ พรอ้ม
ติดตั้งป้ำยโครงกำร จ ำนวน 1 ป้ำย ตำมแผนพฒันำท้องถ่ิน
(พ.ศ. 2561 – 2565) ประจ ำปี 2565 ยทุธศำสตร์ที ่1 พัฒนำระบบ
เศรษฐกจิ ข้อ 44 หน้ำ 61 ปรำกฏในด้ำนกำรเศรษฐกจิ(00300) 
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แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ (00310) งำน
ก่อสร้ำง (00312)   

    11. โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสรมิเหลก็  หมู่ที ่ 4 บ้ำนเหล่ำธำตุ จ ำนวน 131,100 บำท 

      

  

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำกอ่สร้ำงถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก หมู่ที ่4 ต ำบลบ้ำน
เหล่ำ อ ำเภอแม่ใจ จงัหวัดพะเยำ แบ่งเป็น 3 ช่วง ดงันี ้ ช่วงท่ี 1
หลงัซุ้มวัดเหล่ำธำตุ ขวำมือ Sta 0 + 000 - Sta 0 + 016 กว้ำง 1
เมตร หนำ 0.15 เมตร ยำว 16 เมตร ช่วงท่ี 2 หลังซุ้มวัดเหล่ำธำตุ
ซ้ำยมือ Sta 0 + 000 - Sta 0 + 0.40  กว้ำง 1 เมตรหนำ 0.15
เมตร ยำว 40 เมตร ช่วงท่ี 3 ประตูวัดเหล่ำธำตุ Sta 0 + 000 
- Sta 0 + 143 หรือมีพื้นที่รวม 3 ช่วง ผิวจรำจรไม่น้อยกว่ำ 199
ตำรำงเมตร โดยมจีุดเริ่มต้นจำก บรเิวณหน้ำวัดเหล่ำธำตุ
รำยละเอียดตำมแบบแปลนของเทศบำลต ำบลบ้ำนเหล่ำ พรอ้ม
ติดตั้งป้ำยโครงกำรจ ำนวน 1 ป้ำยตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน
(พ.ศ. 2561 – 2565)ประจ ำป ี2565ยุทธศำสตร์ที ่1 พัฒนำระบบ
เศรษฐกจิ ข้อ 23 หน้ำ 55 ปรำกฏในด้ำนกำรเศรษฐกจิ(00300) 
แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ(00310)งำนก่อสร้ำง
(00312)       

      

    12. โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสรมิเหลก็ หมู่ที่ 5 บ้ำนไร่อ้อย จ ำนวน 147,000 บำท 

      

  

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำกอ่สร้ำงถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก หมู่ที ่5 ต ำบลบ้ำน
เหล่ำ อ ำเภอแม่ใจ จงัหวัดพะเยำ ขนำดผิวจรำจร กว้ำง  3  เมตร
หนำ  0.15  เมตร ยำว  80  เมตร หรอืมีพื้นที่ไม่นอ้ยกว่ำ 240
ตำรำงเมตร โดยมจีุดเริ่มต้นจำก บ้ำนนำยสมบรูณ์  ใจปรำกำร
ถึง บ้ำน นำยด ำรงชัย   พทุธเมฆ รำยละเอียดตำมแบบแปลนของ
เทศบำลต ำบลบ้ำนเหล่ำ พร้อมติดตัง้ป้ำยโครงกำร จ ำนวน 1 ป้ำย
ตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน(พ.ศ. 2561 – 2565) ประจ ำปี 2565
ยุทธศำสตร์ที ่1 พฒันำระบบเศรษฐกิจ ข้อ 28 หน้ำ 56 ปรำกฏใน
ด้ำนกำรเศรษฐกิจ (00300) แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ
(00310) งำนก่อสร้ำง (00312)   

      

    13. โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสรมิเหลก็ หมู่ที่ 6 บ้ำนดงอินตำ จ ำนวน 194,300 บำท 

      

  

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำกอ่สร้ำงถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก หมู่ที ่6 ต ำบลบ้ำน
เหล่ำ อ ำเภอแม่ใจ จงัหวัดพะเยำ ขนำดผิวจรำจร กว้ำง 3 เมตร
หนำ 0.15 เมตร ยำว 109  เมตร หรอืมีพื้นที่ไม่น้อยกว่ำ 327 
ตำรำงเมตร โดยมจีุดเริ่มต้นจำก บ้ำนนำยบุญมำ  อุตตะมะ
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ถึง สวน นำยพงษ์ศักดิ ์  ปงิวงค์  รำยละเอียดตำมแบบแปลนของ
เทศบำลต ำบลบ้ำนเหล่ำ พร้อมติดตัง้ป้ำยโครงกำรจ ำนวน 1
ป้ำย ตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน(พ.ศ. 2561 – 2565) ประจ ำปี 
2565 ฉบับเพิ่มเตมิ และทบทวนเปลี่ยนแปลง ครั้งที ่8ยุทธศำสตร์
ที่ 1 พัฒนำระบบเศรษฐกิจ ข้อ 1 หน้ำ 11 ปรำกฏในด้ำนกำร
เศรษฐกจิ (00300) แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ(00310) 
งำนก่อสร้ำง (00312)   

    14. โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสรมิเหลก็ หมู่ที่ 9 บ้ำนดงอินตำใต้ จ ำนวน 232,300 บำท 

      

  

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำกอ่สร้ำงถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก หมู่ที ่9 ต ำบลบ้ำน
เหล่ำ อ ำเภอแม่ใจ จงัหวัดพะเยำ ขนำดผิวจรำจร กว้ำง  4 เมตร
หนำ 0.15 เมตร ยำว 100  เมตร หรอืมีพื้นที่ไม่น้อยกว่ำ 400 
ตำรำงเมตร ไหล่ทำงดินถมเฉลี่ยข้ำงละ 0.25 เมตร หรือมีปริมำตร
ดินถมไม่น้อยกว่ำ 10.00  ลบ.ม. โดยมีจุดเริ่มต้นจำก หน้ำบำ้นนำย
องอำจ  ศรีใจ ถึง Sta 0+ 100 รำยละเอียดตำมแบบแปลนของ
เทศบำลต ำบลบ้ำนเหล่ำ พร้อมติดตัง้ป้ำยโครงกำรจ ำนวน 1
ป้ำย ตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน(พ.ศ. 2561 – 2565) ประจ ำปี 
2565 ยุทธศำสตร์ที ่1 พัฒนำระบบเศรษฐกิจข้อ 41หน้ำ 60 ปรำกฏ
ในด้ำนกำรเศรษฐกิจ (00300) แผนงำนอุตสำหกรรมและกำร
โยธำ (00310) งำนก่อสร้ำง (00312)   

      

    
15. โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสรมิเหลก็ หมู่ที่ 13 บ้ำนเด่นโพธ์ิ
ทอง 

จ ำนวน 133,600 บำท 

      

  

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำกอ่สร้ำงถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก หมู่ที ่13 ต ำบล
บ้ำนเหล่ำ อ ำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยำ ขนำดผิวจรำจร กว้ำง 3 เมตร 
หนำ 0.15  เมตร ยำว 75  เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่ำ 225 ตำรำง
เมตร โดยมจีุดเริ่มต้นจำก บ้ำนนำงสำวเครือวัลย์  เสำร์แก้ว ถึง บ้ำน
นำยสุข  อินจมุป ูรำยละเอียดตำมแบบแปลนของเทศบำลต ำบล
บ้ำนเหล่ำ พรอ้มติดตั้งป้ำยโครงกำร จ ำนวน 1 ป้ำย ตำมแผนพัฒนำ
ท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) ประจ ำป ี2565 ยุทธศำสตร์ที ่1
พัฒนำระบบเศรษฐกจิ ข้อ 60 หน้ำ 65 ปรำกฏในด้ำนกำรเศรษฐกิจ
(00300) แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ (00310) งำนก่อสร้ำง
(00312) 
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16. โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสรมิเหลก็ หมู่ที่ 10 บ้ำนร้องศรี
ดอนมูล 

จ ำนวน 156,400 บำท 

      

  

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำกอ่สร้ำงถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก หมู่ที ่10 ต ำบล
บ้ำนเหล่ำ อ ำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยำ ขนำดผิวจรำจร กว้ำง 3 เมตร 
หนำ 0.15 เมตร ยำว  88 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่ำ 264 ตำรำง
เมตร โดยมจีุดเริ่มต้นจำก ถนนคอนกรีตบรเิวณอำคำรเอนกประสงค์
หมู่ 10 ถึง บ้ำน นำยบุญจันทร์  ทะนันใจ รำยละเอียดตำมแบบ
แปลนของเทศบำลต ำบลบ้ำนเหล่ำ พร้อมติดต้ังป้ำยโครงกำร
จ ำนวน 1 ป้ำย ตำมแผนพฒันำท้องถ่ิน(พ.ศ. 2561 – 2565)
ประจ ำป ี2565 ยุทธศำสตร์ที ่1 พฒันำระบบเศรษฐกจิ ข้อ 49
หน้ำ 62 ปรำกฏในด้ำนกำรเศรษฐกิจ (00300) แผนงำน
อุตสำหกรรมและกำรโยธำ (00310) งำนก่อสร้ำง (00312)   

      

    
17. โครงกำรปรบัปรุงเสริมผิวถนนคอนกรีตลำดยำงแบบแอสฟัลท์     
ติกคอนกรีต หมูท่ี่ 2 บ้ำนหนองบัว 

จ ำนวน 495,000 บำท 

      

  

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำปรบัปรุงเสริมผิวถนนคอนกรีตลำดยำงแบบแอสฟลัท์
ติกคอนกรีต หมูท่ี่ 2 ต ำบลบ้ำนเหล่ำ อ ำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยำ
ขนำดผิวจรำจรกว้ำง  4 เมตร หนำ 0.05  เมตรยำว 296 เมตร หรือ
มีพื้นที่ไม่น้อยกว่ำ 1,184 ตำรำงเมตร โดยมจีุดเริ่มต้นจำกถนน 
คสล.เดิม ตรงสำมแยกโรงเรียนบ้ำนหนองบัวด้ำนทิศใต้ ถึง 
บ้ำน นำยสมบรูณ์  อินจุมป ูรำยละเอียดตำมแบบแปลนของ
เทศบำลต ำบลบ้ำนเหล่ำ พร้อมติดตัง้ป้ำยโครงกำร
จ ำนวน 1 ป้ำย ตำมแผนพฒันำท้องถ่ิน(พ.ศ.2561 – 2565)
ประจ ำป ี2565 ฉบบัเพิม่เติม และทบทวนเปลี่ยนแปลง ครัง้
ที่ 8  ยุทธศำสตร์ที ่1 พฒันำระบบเศรษฐกิจข้อ 13 หน้ำ 17 ปรำกฏ
ในด้ำนกำรเศรษฐกิจ (00300) แผนงำนอุตสำหกรรมและกำร
โยธำ (00310) งำนก่อสร้ำง (00312)     

      

    
18. โครงกำรก่อสร้ำงวำงท่อระบำยน ้ำ พร้อมบ่อพัก หมูท่ี่ 14 บ้ำน
เหล่ำศรีดอนตัน 

จ ำนวน 358,900 บำท 

      

  

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำกอ่สร้ำงวำงทอ่ระบำยน ้ำ พร้อมบ่อพกั หมูท่ี่ 14
ต ำบลบ้ำนเหล่ำ อ ำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยำ วำงท่อระบำยน ้ำ 
คสล. ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง 0.60 เมตร บ่อพัก คสล.
ขนำด 1.20 x 1.20 เมตร หนำ 0.15 เมตร ควำมยำวรวม 125 
เมตร โดยมจีุดเริ่มต้นจำก ถนนลำดยำง ถึง ฌำปนสถำนบ้ำน
เหล่ำ รำยละเอียดตำมแบบแปลนของเทศบำลต ำบลบ้ำนเหล่ำ 
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พร้อมติดตัง้ป้ำยโครงกำร จ ำนวน 1 ป้ำย ตำมแผนพฒันำ
ท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561–2565) ประจ ำปี 2565 ฉบับเพิ่มเติม และ
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 ยุทธศำสตร์ที่ 1 พฒันำระบบเศรษฐกจิ
ข้อ 16 หน้ำ 18 ปรำกฏในด้ำนกำรเศรษฐกิจ (00300) แผนงำน
อุตสำหกรรมและกำรโยธำ (00310) งำนก่อสร้ำง (00312)     

    
19. โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน ้ำ รปูตัว U หมูท่ี่ 11 บ้ำนดงอินตำ
เหนือ 

จ ำนวน 147,600 บำท 

      

  

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำกอ่สร้ำงรำงระบำยน ้ำ รปูตัว U หมูท่ี่ 11 ต ำบลบ้ำน
เหล่ำ อ ำเภอแม่ใจ จงัหวัดพะเยำ ขนำดขอบในกว้ำง 0.30 เมตร ลึก
เฉลี่ย 0.35 เมตร  หนำ 0.10  เมตร ควำมยำว 85 เมตร พรอ้มวำง
ฝำเฉพำะทำงเข้ำบ้ำนรำษฎร ฝำขนำด 0.50 x 0.50 เมตร
หนำ 0.12 เมตร จ ำนวน 24 ฝำ  โดยมีจุดเริม่ต้น หน้ำบ้ำน นำย
สุนทร  ป็อกบญุเรือง ถึง หน้ำบ้ำน นำยม ี ปินใจ รำยละเอียดตำม
แบบแปลนของเทศบำลต ำบลบ้ำนเหล่ำ พร้อมติดต้ังป้ำยโครงกำร
จ ำนวน 1 ป้ำย ตำมแผนพฒันำท้องถ่ิน(พ.ศ. 2561 – 2565)
ประจ ำป ี2565 ยุทธศำสตร์ที ่1 พฒันำระบบเศรษฐกจิข้อ 341
หน้ำ 155 ปรำกฏในด้ำนกำรเศรษฐกิจ (00300) แผนงำน
อุตสำหกรรมและกำรโยธำ (00310) งำนก่อสร้ำง (00312)  
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แผนงานการเกษตร 
 งานส่งเสรมิการเกษตร รวม 520,320 บาท 
  งบบุคลากร รวม 402,720 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 402,720 บาท 
   เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนทอ้งถ่ิน จ ำนวน 402,720 บำท 

      

  

เพื่อจ่ำยเป็นเงินเดือนให้แกพ่นักงำนพร้อมทั้งเงินปรบัปรุงเงนิเดือน
ของพนักงำน ตำมแผนอัตรำก ำลัง 3 ป ีจ ำนวน 1 อัตรำ ปรำกฏใน
ด้ำนกำรเศรษฐกิจ(00300) แผนงำนกำรเกษตร(00320) งำนส่งเสริม
กำรเกษตร(00321)    

      

  งบด าเนินงาน รวม 117,600 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 57,600 บาท 
   ค่ำเช่ำบ้ำน จ ำนวน 57,600 บำท 

      

  

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำนพนักงำนเทศบำลต ำบล ที่มสีิทธิได้รบักำร
ช่วยเหลือตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำเช่ำบ้ำนของ
ข้ำรำชกำรส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขจนถึง
ปัจจุบัน ปรำกฏในด้ำนกำรเศรษฐกจิ(00300) แผนงำนกำรเกษตร
(00320) งำนส่งเสริมกำรเกษตร(00321)    

      

   ค่าใชส้อย รวม 45,000 บาท 

   
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบ
รำยจ่ำยอื่น ๆ 

      

    1.  ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร จ ำนวน 3,000 บำท 

      

  

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรของพนักงำนและ
พนักงำนจ้ำงหรือผู้ที่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินสัง่ให้ไปปฏิบัติ
รำชกำร ให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน โดยจ่ำยเป็นค่ำเบี้ยเลี้ยง ค่ำ
พำหนะ ค่ำเช่ำที่พัก ค่ำผ่ำนทำงด่วนพิเศษ ค่ำธรรมเนยีมในกำรใช้
สนำมบิน ค่ำลงทะเบียนฝึกอบรมสมัมนำ ประชุมต่ำงๆ และ
ค่ำใช้จ่ำยที่จ ำเป็นฯลฯ ปรำกฏในด้ำนกำรเศรษฐกจิ(00300) 
แผนงำนกำรเกษตร(00320) งำนสง่เสรมิกำรเกษตร(00321)   
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    2. ค่ำลงทะเบียนในกำรฝึกอบรม จ ำนวน 2,000 บำท 

      

  

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำลงทะเบียนในกำรฝึกอบรมของ พนักงำนเทศบำล
และพนักงำนจ้ำงหรอืผูท้ี่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสัง่ให้ไปปฏิบัติ
รำชกำรใหอ้งค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินปรำกฏในด้ำนกำรเศรษฐกิจ
(00300) แผนงำนกำรเกษตร(00320) งำนส่งเสริมกำรเกษตร
(00321)   

      

    2. โครงกำรส่งเสริมอำชีพกำรเลี้ยงสัตว์ (โค – กระบอื) จ ำนวน 20,000 บำท 

      

  

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำฝึกอบรมให้ควำมรู ้เช่น อำหำร/อำหำรว่ำง/
เครื่องดืม่ ค่ำวิทยำกร ค่ำวัสดอุุปกรณ์ในกำรฝึกอบรม และค่ำ
อื่นๆ ที่เกี่ยวเนือ่งกบัโครงกำร ปรำกฏในด้ำนกำรเศรษฐกิจ
(00300) แผนงำนกำรเกษตร(00320) งำนส่งเสริมกำรเกษตร
(00321) ปรำกฏในแผนพฒันำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)
ประจ ำป ีพ.ศ. 2565 ยุทธศำสตร์ที ่1 ข้อ 4 หน้ำ 202  

      

    
4. โครงกำรส่งเสริมกำรผลิตเมล็ดพันธ์ุข้ำวคุณภำพ และอนรุักษ์เมล็ด
พันธ์ุข้ำวท้องถ่ิน 

จ ำนวน 20,000 บำท 

      

  

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำฝึกอบรมให้ควำมรู ้เช่น อำหำร/อำหำรว่ำง/
เครื่องดืม่ ค่ำวิทยำกร ค่ำวัสดอุุปกรณ์ในกำรฝึกอบรม และค่ำ
อื่นๆ ที่เกี่ยวเนือ่งในกำรน้อมน ำหลกัปรัชญำเศรษฐกิจพอเพยีง ไปสู่
กำรปฏิบัต ิเพื่อพฒันำกำรเกษตรอย่ำงยั่งยืน ปรำกฏในด้ำนกำร
เศรษฐกจิ (00300) แผนงำนกำรเกษตร(00320) งำนส่งเสรมิ
กำรเกษตร (00321) ปรำกฏในแผนพฒันำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-
2565) ประจ ำปี พ.ศ. 2564 ยทุธศำสตร์ที ่1 ข้อ 9 หน้ำ 203  

      

   ค่าวัสด ุ รวม 15,000 บาท 
   วัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 15,000 บำท 

      

  

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดกุำรเกษตร เช่น จอบ เสียม สปริง
เกลอร ์ปุ๋ย ยำป้องกันและก ำจัดศัตรูพืช วัชพืช  ไม้ดอกไม้
ประดบั วัสดุเพำะช ำ อุปกรณ์ในกำรขยำยพันธ์ุพืช ผ้ำใบหรอืผ้ำ
พลำสตกิ และวัสดุอื่นๆ ปรำกฏในด้ำนกำรเศรษฐกิจ(00300) 
แผนงำนกำรเกษตร (00320) งำนส่งเสริมกำรเกษตร (00321)  
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 งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาต ิ รวม 20,000 บาท 
  งบด าเนินงาน รวม 20,000 บาท 
   ค่าใชส้อย รวม 20,000 บาท 

   
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบ
รำยจ่ำยอื่น ๆ 

      

    
2. โครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนือ่งมำจำกพระรำชด ำริ สมเด็จ
พระเทพรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี (อส สธ.) 

จ ำนวน 20,000 บำท 

      

  

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำฝึกอบรมให้ควำมรู ้เช่น ค่ำอำหำร/อำหำรว่ำง/
เครื่องดืม่ ค่ำวิทยำกร ค่ำวัสดอุุปกรณ์ในกำรฝึกอบรมฯลฯ ที่
เกี่ยวเนื่องในกำรน้อมน ำหลักปรัชญำเศรษฐกจิพอเพียง ไปสูก่ำร
ปฏิบัต ิเพื่อพฒันำกำรเกษตรอย่ำงยั่งยืน ปรำกฏในด้ำนกำร
เศรษฐกจิ(00300) แผนงำนกำรเกษตร (00320) งำนสิ่งแวดล้อม
และทรัพยำกรธรรมชำติ(00322)  

      

                 

                 
 


