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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

เทศบาลต าบลบานเหลา 
อ าเภอ แมใจ   จังหวัดพะเยา 

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 55,846,300 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 
แยกเป็น  

แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 
งานบริหารทั่วไป รวม 12,282,920 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 9,397,120 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,514,240 บาท 

   
เงินเดือนนายก/รองนายก จ านวน 695,520 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นเงินเดือนของนายกเทศมนตรี เดือนละ 27,600 บาท เป็น
เงิน 331,200 บาท จายเป็นเงินเดือนของรองนายกเทศมนตรี 2 คน เดือน
ละ 15,180 บาท/คน เป็นเงิน 364,320 บาท ตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที ่มท 0809.7/ว 2084 ลง
วันที่ 30 กันยายน 2554 ปรากฏในดานบริหารงานทั่วไป(00100) แผนงาน
บริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) (ส านักปลัด)  

      

   
เงินคาตอบแทนประจ าต าแหนงนายก/รองนายก จ านวน 120,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นเงินคาตอบแทนประจ าต าแหนงนายกเทศมนตรี เดือน
ละ 4,000 บาท เป็นเงิน 48,000 บาท คาตอบแทนประจ าต าแหนงรอง
นายกเทศมนตรี 2 คน เดือนละ 3,000 บาท/คน เป็นเงิน
72,000 บาท ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน
ที่สุด ที ่มท 0809.7/ว 2084 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554 ปรากฏในดาน
บริหารงานทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหาร
ทั่วไป (00111) (ส านักปลัด)  

      

   
เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จ านวน 120,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาคาตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี เดือน
ละ 4,000 บาท เป็นเงิน 48,000 บาท คาตอบแทนพิเศษรอง
นายกเทศมนตรี 2 คน เดือนละ 3,000 บาท/คน เป็นเงิน
72,000 บาท ปรากฏในดานบริหารงานทั่วไป (00100) แผนงาน
บริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) (ส านักปลัด)  
 
 
 
 

      

   
เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  จ านวน 198,720 บาท 

      
  เพ่ือจายเป็นเงินคาตอบแทนใหเลขานุการนายกเทศมนตรีเดือน

ละ 9,660 บาท เป็นเงิน 115,920 บาท และจายใหที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรีเดือนละ 6,900 บาท เป็นเงิน 82,800 บาท ตามหนังสือ
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กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที ่มท 0809.7/
ว 2084 ลง วันที่ 30 กันยายน 2554 ปรากฏในดานบริหารงาน
ทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหาร
ทั่วไป (00111) (ส านักปลัด)  

   
เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคแกรปกครองสวนทองถิ่น จ านวน 1,380,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาตอบแทนใหแกประธานสภาเทศบาล เดือน
ละ 15,180 บาท เป็นเงิน 182,160 บาท รองประธานสภาเทศบาล เดือน
ละ 12,420 บาท เป็นเงิน 149,040 บาท สมาชิกสภาเทศบาลเดือน
ละ 9,660 บาท เป็นเงิน 1,043,280 บาท ตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที ่มท 0809.7/ว 2084 ลง
วันที่ 30 กันยายน 2554ปรากฏในดานบริหารงานทั่วไป (00100) แผนงาน
บริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) (ส านักปลัด)  

      

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 6,882,880 บาท 

   
เงินเดือนพนักงาน จ านวน 5,733,900 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาเงินเดือนพนักงานเทศบาลพรอมเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจ าปี ตามแผนอัตราก าลัง3 ปีจ านวน 15 อัตรา ปรากฏในดาน
บริหารงานทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหาร
ทั่วไป (00111) (ส านักปลัด)  

      

   
เงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงาน จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นเงินเพ่ิมพิเศษคาครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานเทศบาล เงิน
เพ่ิมตามคุณวุฒิที่ ก.พ.หรือคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลรองรับวา
คุณวุฒินั้น และเงิน พสร. อ่ืนๆ เป็นคุณสมบัติเฉพาะต าแหนงที่ไดรับการ
แตงตั้ง ใหไดรับเงินเพ่ิมตามคุณวุฒิจ านวน 2 อัตรา ปรากฏในดาน
บริหารงานทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหาร
ทั่วไป (00111) (ส านักปลัด)  
 
 
 
 
 

      

   
เงินประจ าต าแหนง จ านวน 290,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นเงินประจ าต าแหนง และคาตอบแทนพิเศษของพนักงานที่ควร
ไดรับตามระเบียบที่ก าหนด ปรากฏในดานบริหารงานทั่วไป
(00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหาร
ทั่วไป (00111) (ส านักปลัด)  

      

   
คาตอบแทนพนักงานจาง จ านวน 769,920 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาจางพนักงานจาง พรอมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี ที่
มีอยูในสังกัด จ านวน 6 อัตรา ปรากฏในดานบริหารงานทั่วไป
(00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหาร
ทั่วไป (00111) (ส านักปลัด)  
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เงินเพ่ิมตาง ๆของพนักงานจาง จ านวน 69,060 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นเงินเพ่ิมพิเศษคาครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานจาง
เทศบาล เงินเพ่ิมตามคุณวุฒิที่ ก.พ.หรือคณะกรรมการกลางพนักงาน
เทศบาลรองรับวาคุณวุฒินั้น เป็นคุณสมบัติเฉพาะต าแหนงที่ไดรับการ
แตงตั้ง ใหไดรับเงินเพ่ิมตามคุณวุฒิจ านวน 6 อัตรา ปรากฏในดาน
บริหารงานทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหาร
ทั่วไป (00111) (ส านักปลัด)  

      

  
งบด าเนินงาน รวม 2,706,800 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 655,400 บาท 

   
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแแกองคแกรปกครองสวนทองถิ่น จ านวน 100,000 บาท 

      

  1.) ประเภทคาเงินประโยชนแตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษใหแกพนักงาน
เทศบาล พนักงานจางและลูกจางประจ า ของเทศบาลต าบลบานเหลา ทุก
ต าแหนง ทุกส านัก ทุกกอง                     จ านวน   100,000.- บาท     
          เพ่ือจายเป็นคาเงินประโยชนแตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษใหแก
พนักงานเทศบาล พนักงานจางและลูกจางประจ า ของเทศบาลต าบลบาน
เหลา ทุกต าแหนง ทุกส านัก ทุกกอง ตามหนังสือ ที ่มท 0868.11/
ว 46 ลง วันที่ 20 มกราคม 2548 ปรากฏในดานบริหารงานทั่วไป
(00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหาร
ทั่วไป (00111) (ส านักปลัด)  
 
 
 
 
 
 

      

   
คาเบี้ยประชุม จ านวน 10,000 บาท 

      

  1.คาเบี้ยประชุมคณะกรรมการสภาทองถิ่น      จ านวน    10,000 บาท 
เพ่ือจายใหกรรมการในคณะกรรมการสามัญ คณะกรรมการวิสามัญ และ
คณะกรรมการสามัญประจ าสภาเทศบาล เฉพาะครั้งที่มาประชุม
เชน คณะกรรมการแปรญัตติ คณะกรรมการตรวจบันทึกการประชุมสภา
ฯลฯ ปรากฏในดานบริหารงานทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) (ส านักปลัด)  

      

   
คาเชาบาน จ านวน 470,400 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาเชาบานพนักงานเทศบาลต าบล ที่มีสิทธิเบิกไดตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการทองถิ่น
พ.ศ. 2548 และท่ีแกไขจนถึงปัจจุบัน ปรากฏในดานบริหารงาน
ทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหาร
ทั่วไป (00111) (ส านักปลัด)  

      

   
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 75,000 บาท 

        เพ่ือจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของผูบริหารและพนักงาน       
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เทศบาล ตามระเบียบวาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงาน
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2541และท่ีแกไขจนถึงปัจจุบัน ปรากฏในดาน
บริหารงานทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหาร
ทั่วไป (00111) (ส านักปลัด)  

   
ค่าใช้สอย รวม 1,239,400 บาท 

   
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ       

    
1.)  คาเย็บหนังสือ,คาถายเอกสาร,คาเขาปกรูปเลมตางๆ จ านวน 20,000 บาท 

      
  เพ่ือจายเป็นคาเย็บหนังสือถายเอกสาร คาเขาปกรูปเลมเอกสาร

ตางๆ ปรากฏในดานบริหารงานทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) (ส านักปลัด)  

      

    
2.)  คาจางเหมาบริการท าความสะอาดส านักงานเทศบาล จ านวน 120,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาจางเหมาบริการท าความสะอาดหองน้ า หองประชุม
และ อาคารตางๆ ฯลฯ ของเทศบาลต าบลบานเหลา ราคานี้รวมคา
ภาษ ีคาวัสดุ อุปกรณแตางๆ ในการใหบริการแลว ปรากฏในดานบริหารงาน
ทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหาร
ทั่วไป (00111)  
 
 
 
 

      

    
3.) คาจางเหมาบริการ จ านวน 180,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาจางเหมาบริการในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบของส านัก
ปลัด  คาจางเหมาอัดรูป หรือคาจางเหมาด าเนินกิจการของเทศบาลที่เป็น
ลักษณะจางเหมาอ่ืนๆ ฯลฯ ปรากฏในดานบริหารงานทั่วไป
(00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป
(00111) (ส านักปลัด)  

      

    
5.)  คาโฆษณาและเผยแพร จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาจัดท าสื่อ วารสารรายงานผลการด าเนินงาน
ประจ าปี ปฏิทิน จดหมายขาว แผนพับ สิ่งพิมพแตางๆ และคาจางเหมา
จัดท าปูายประชาสัมพันธแ กิจการตามหนาที่ของเทศบาลฯลฯ ปรากฏใน
ดานบริหารงานทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งาน
บริหารทั่วไป (00111) ส านักปลัด  

      

    
6.)  คาจางเหมาดูแลเว็บไซดแ จ านวน 8,000 บาท 

      
  เพ่ือจายเป็นคาจางเหมาดูแลเว็บไซดแรายปีและคาตออายุโดเมนเนม พรอม

คาเชาพื้นที่เว็บไซดแ ฯลฯ ปรากฏในดานบริหารงานทั่วไป(00100) แผนงาน
บริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) (ส านักปลัด)  

      

    
7.) คาใชจายส าหรับท าประกันภัยรถยนตแราชการและจักรยานยนตแของ
เทศบาลต าบลบานเหลา 

จ านวน 6,400 บาท 

      
  เพ่ือจายเป็นคาใชจายส าหรับการท าประกันภัยรถยนตแราชการและ

รถจักรยานยนตแของเทศบาลต าบลบานเหลา ตามหนังสือ มท.0808.2/
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ว 2663 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2552 และตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการจัดท าประกันภัยทรัพยแสินของ
องคแกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 ปรากฏในดานบริหารงาน
ทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป
(00111) (ส านักปลัด)  

    
8.) คาใชจายในการชวยเหลือประชาชน จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาใชจายในการชวยเหลือประชาชนขององคแกรปกครองสวน
ทองถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการใชจายเพ่ือชวยเหลือ
ประชาชนตามอ านาจหนาที่ขององคแกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2560 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561ฯลฯ ปรากฏใน
ดานบริหารงานทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งาน
บริหารทั่วไป (00111) (ส านักปลัด)  
 
 

      

   
รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จ านวน 40,000 บาท 

      

  1. คาใชจายในงานรัฐพิธี/ราชพิธีตางๆ           จ านวน   20,000  บาท 
          เพ่ือจายเป็นคาใชจายในงานรัฐพิธีตางๆ เชนงานวันคลายวันพระ
ราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ,วันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว,งานวันปิยะมหาราช,วันคลายวันพระราช
สมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  และวันส าคัญ
ตางๆ ในราชวงคแฯลฯ และงานราชพิธีตางๆ ปรากฏในปรากฏใน
แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ประจ าปี 2564 ยุทธศาสตรแ
ที ่4 ขอ 1หนา 235 ปรากฎในดานบริหารงานทั่วไป (00100) แผนงาน
บริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) (ส านักปลัด)  
2. คารับรอง                                       จ านวน    10,000 บาท 
         เพ่ือจายเป็นคารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะโดยตั้งไดไม
เกิน 1% ของรายไดจริง (ไมรวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู เงินจายขาด
เงินสะสมและเงินที่มีผูอุทิศให) ปรากฏในดานบริหารงานทั่วไป
(00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหาร
ทั่วไป (00111) (ส านักปลัด)  
3. คาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาเทศบาลต าบลบานเหลา   
                                                 จ านวน    10,000  บาท           
         เพ่ือจายเป็นคาเลี้ยงรับรอง เชนคาอาหาร อาหารวาง/เครื่องดื่ม
ตางๆ เครื่องใชในการเลี้ยงรับรองและคาบริการอื่นๆ ซึ่งจ าเป็นตองจาย
เกี่ยวกับคาเลี้ยงรับรองในการประชุม ทั้งนี้ใหรวมถึงผูเขารวมประชุม
อ่ืนๆ และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของซึ่งเขารวมประชุมสภาเทศบาลต าบลบาน
เหลา ปรากฏในดานบริหารงานทั่วไป(00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป
(00110) งานบริหารทั่วไป (00111)  
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ       

    
01.) คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 190,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็น คาใชจายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล,
พนักงานจาง, ผูบริหารและสมาชิกสภาเทศบาล หรือผูที่องคแกรปกครอง
สวนทองถิ่นสั่งใหไปปฏิบัติราชการ ใหองคแกรปกครองสวนทองถิ่น เชน คา
เบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาลงทะเบียนและคาใชจาย
อ่ืนๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของเจาหนาที่
ทองถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย คาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการฯ (ฉบับที่ 3)พ.ศ. 2559 แกไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 4)
พ.ศ. 2561 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น
พ.ศ. 2557 ปรากฏในดานบริหารงานทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) (ส านักปลัด)  

      

    

02.)  คาใชจายโครงการพัฒนาศักยภาพของผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล
พนักงานเทศบาลและพนักงานจางของเทศบาลต าบลบานเหลา และผูน า
ชุมชนกลุมองคแกรชุมชนตางๆ เพื่อพัฒนาทองถิ่นอยางมีสวนรวม 

จ านวน 200,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาใชจายในการฝึกอบรมและศึกษาดูงานในประเทศของ
ผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาต าบล พนักงานเทศบาลและพนักงานจางผูน า
ชุมชนฯลฯ เชน คาพาหนะ คาเชาที่พักฯลฯ ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ.2561-2565) ประจ าปี 2564 ยุทธศาสตรแ
ที ่5 ขอ 8 หนา 246 ปรากฏในดานบริหารงานทั่วไป (00100) แผนงาน
บริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) (ส านักปลัด)  

      

    
03.) โครงการเลือกตั้งทั่วไปหรือเลือกตั้งซอมผูบริหารทองถิ่น/สมาชิกสภา
ทองถิ่นเทศบาลต าบลบานเหลา 

จ านวน 200,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาใชจายโครงการเลือกตั้งทั่วไปหรือเลือกตั้งซอมผูบริหาร
ทองถิ่น/สมาชิกสภาทองถิ่นเทศบาลต าบลบานเหลา
ประจ าปี 2564 เชน คาตอบแทนคณะกรรมการ/
อนุกรรมการ คาอาหาร คาอาหารวาง/เครื่องดื่ม คาตอบแทน
วิทยากร คาใชจายในพิธีเปิด – ปิด คาวัสดุอุปกรณแตางๆ และคาใชจาย
อ่ืน ในการฝึกอบรมฯลฯ ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-
2565) ประจ าปี 2564 ยุทธศาสตรแที่ 5 ขอ 2 หนา 243 ปรากฏในดาน
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บริหารงานทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหาร
ทั่วไป (00111) (ส านักปลัด)  
 

    
04.) โครงการฝึกอบรมความรูเกี่ยวกับกฎหมายที่เก่ียวของกับการปฏิบัติงาน
ขององคแกรปกครองสวนทองถิ่น และหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการ 

จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาตอบแทนวิทยากร คาจัดท าปูายประชาสัมพันธแ
คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณแตางๆที่ใชในการ
อบรม และคาใชจายอ่ืนฯลฯ ปรากฏในดานบริหารงานทั่วไป
(00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป(00110) งานบริหารทั่วไป
(00111) ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตรแ
ที ่5 ขอ12 หนา 248 (ส านักปลัด) 

      

    
05.)  โครงการเทศบาลเคลื่อนที่เทศบาลต าบลบานเหลา จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาใชจายในการด าเนินโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ในการ
ใหบริการประชาชนในพ้ืนที่ต าบลบานเหลา ปรากฏในแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ประจ าปี 2564 ยุทธศาสตรแ
ที ่5 ขอ 1 หนาที่ 243 ปรากฏในดานบริหารงานทั่วไป (00100) แผนงาน
บริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) (ส านักปลัด)  

      

    

06.) โครงการอบรมเสริมสรางวินัย คุณธรรม จริยธรรม และปูองกันการทุจริต
ในการปฏิบัติงานของผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาล 
พนักงานจางและผูน าชุมชน กลุมองคแกรตางๆ 

จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาอาหารกลางวัน คาอาหารวาง/เครื่องดื่ม คาตอบแทน
วิทยากร คาใชจายในพิธีเปิด-ปิด คาวัสดุอุปกรณแตางๆ และคาใชจาย
อ่ืนๆ ในการฝึกอบรม ฯลฯ ปรากฏในดานบริหารงานทั่วไป
(00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหาร
ทั่วไป (00111) ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ประจ าปี 2564 ยุทธศาสตรแที่ 2 ขอ 15 หนาที่ 225 (ส านักปลัด)  

      

    
07.) โครงการฝึกอบรมใหความรูกฎหมายสามัญประจ าบาน และตอตาน
ทุจริตคอรแรัปชั่นภาครัฐ 

จ านวน 15,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาตอบแทนวิทยากร คาจัดท าปูายประชาสัมพันธแ
คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาเชาสถานที่ คาวัสดุอุปกรณแตางๆ
ที่ใชในการอบรม และคาใชจายอื่นฯลฯ ปรากฏในดานบริหารงาน
ทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป(00110) งานบริหารทั่วไป
(00111) ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2561-2565)
ประจ าปี 2564 ยุทธศาสตรแที่ 2 ขอ 3 หนา 205 (ส านักปลัด)  
 
 
 
 

      

    
08. โครงการวันเทศบาล จ านวน 10,000 บาท 

        เพ่ือจายเป็นคาใชจายในการจัดกิจกรรมวันเทศบาล เชน คาใชจายพิธีทาง       
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ศาสนา คาปูาย คาอาหาร อาหารวาง คาวัสดุและอุปกรณแ และคาใชจาย
อ่ืนๆที่จ าเป็นฯลฯ ปรากฏในดานบริหารงานทั่วไป (00100) แผนงาน
บริหารงานทั่วไป(00110) งานบริหารทั่วไป(00111) (ส านักปลัด)  

   
คาบ ารุงรักษาและซอมแซม จ านวน 100,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาซอมแซมบ ารุงรักษาวัสดุ ครุภัณฑแหรือทรัพยแสินอ่ืนๆ ที่อยู
ในความดูแลของเทศบาลต าบล เพ่ือใหสามารถใชงานไดตามปกติ ปรากฏ
ในดานบริหารงานทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งาน
บริหารทั่วไป (00111) (ส านักปลัด)  

      

   
ค่าวัสดุ รวม 355,000 บาท 

   
วัสดุส านักงาน จ านวน 130,000 บาท 

      
  เพ่ือจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุส านักงานและงานทะเบียนราษฎรแเชน กระดาษ,

ปากกา, ดินสอฯลฯ ปรากฏในดานบริหารงานทั่วไป(00100) แผนงาน
บริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) (ส านักปลัด)  

      

   
วัสดุงานบานงานครัว จ านวน 15,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาวัสดุงานบานงานครัว เชน จัดซื้อน้ าสะอาด ไมกวาด มีด ถัง
ขยะ ที่นอน หมอน มุง สุขภณัฑแหองน้ าและอ่ืนๆ ฯลฯ ใชในส านักงานและ
เพ่ือบริการประชาชนผูมาติดตอราชการ ปรากฏในดานบริหารงาน
ทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหาร
ทั่วไป (00111) (ส านักปลัด)  

      

   
วัสดุยานพาหนะและขนสง จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน แบตเตอรี่ ยาง
นอก ยางใน หัวเทียน ไขควง หมอน้ ารถยนตแ แมแรง สัญญาณไฟ
กระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจรฯลฯ เป็นตน ปรากฏในดาน
บริหารงานทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป(00110) งานบริหาร
ทั่วไป (00111)   

      

   
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จ านวน 140,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ ามันเบนซิน น้ ามัน
ดีเซล น้ ามันหลอลื่น,จารบี แก฿สหุงตมฯลฯ ปรากฏในดานบริหารงานทั่วไป
(00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหาร
ทั่วไป (00111) (ส านักปลัด) 
 
  
 

      

   
วัสดุโฆษณาและเผยแพร จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็น คาจัดซื้อ วัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน กระดาษ
โปสเตอรแ ฟิลแมถายรูป มวนเทป วีดีโอ สีน้ ามัน สีโปรเตอรแ พูกัน
ฯลฯ ปรากฏในดานบริหารงานทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) (ส านักปลัด)  

      

   
วัสดุคอมพิวเตอรแ จ านวน 45,000 บาท 

        เพ่ือจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอรแ เชน แผนดิสกแ โปรแกรมอ่ืนๆ ที่       
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เกี่ยวของกับคอมพิวเตอรแฯลฯ ปรากฏในดานบริหารงานทั่วไป
(00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหาร
ทั่วไป (00111) (ส านักปลัด) 

   
ค่าสาธารณูปโภค รวม 457,000 บาท 

   
คาไฟฟูา จ านวน 250,000 บาท 

      
  เพ่ือจายเป็นคาไฟฟูาของส านักงานเทศบาลต าบลบานเหลา ปรากฏในดาน

บริหารงานทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหาร
ทั่วไป (00111) (ส านักปลัด)  

      

   
คาน้ าประปา  จ านวน 22,000 บาท 

      
  เพ่ือจายเป็นคาน้ าประปา ส านักงานเทศบาลต าบลบานเหลา ปรากฏใน

ดานบริหารงานทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งาน
บริหารทั่วไป (00111) (ส านักปลัด)  

      

   
คาบริการโทรศัพทแ จ านวน 115,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาโทรศัพทแที่ใชในการติดตอราชการและคาบริการ
อินเตอรแเน็ต คาบริการการสื่อสารและคาโทรคมนาคม ปรากฏในดาน
บริหารงานทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหาร
ทั่วไป (00111) (ส านักปลัด)  

      

   
คาบริการไปรษณียแ จ านวน 70,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาไปรษณียแ แสตมป และอ่ืนๆเป็นตน ปรากฏในดาน
บริหารงานทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหาร
ทั่วไป (00111) (ส านักปลัด) 
 
 
 
 
 
 
 

      

  
งบลงทุน รวม 139,000 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ ์ รวม 139,000 บาท 

   
ครุภัณฑแโฆษณาและเผยแพร       

    
1. กลองโทรทัศนแวงจรปิดสาหรับใชในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป จ านวน 92,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาจัดซื้อกลองโทรทัศนแวงจรปิดชนิดเครือขาย แบบมุมมอง
คงท่ีสาหรับติดตั้งภายในอาคาร สาหรับใชในงานรักษาความปลอดภัย
ทั่วไป ราคาชุดละ 23,000 บาท จ านวน 4 ชุด เป็นเงิน 92,000-บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน  
- มีความละเอียดของภาพสูงสุดไมนอยกวา 1,920x1,080 pixel หรือไม
นอยกวา 2,073,600 pixel  
- มี frame rate ไมนอยกวา 25 ภาพตอวินาที (frame per second)  
- ใชเทคโนโลย ีIR-Cut filter หรือ Infrared Cut-
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off Removable (ICR) สาหรับการบันทึกภาพไดทั้งกลางวันและกลางคืน
โดยอัตโนมัติ  
- มีความไวแสงนอยสุด ไมมากกวา 0.25 LUX สาหรับการแสดง
ภาพสี (Color) และไมมากกวา 0.05 LUX   
สาหรับการแสดงภาพขาวดา (Black/White)  
- มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไมนอยกวา 1/3 นิ้ว  
- มีผลตางคาความยาวโฟกัสต่ าสุดกับคาความยาวโฟกัสสูงสุดไมนอย
กวา 4.5 มิลลิเมตร  
- สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ (Motion Detection) ได  
- สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกตางของแสง
มาก (Wide Dynamic Range หรือ Super Dynamic Range) ได  
- สามารถสงสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงไดอยางนอย 2 แหลง  
- ไดรับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)  
- สามารถสงสัญญาณภาพไดตามมาตรฐาน H.264 เป็นอยางนอย  
- สามารถใชงานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได  
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย
(Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา และสามารถ  
ท างานไดตามมาตรฐาน
IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในชอง
เดียวกันได  
 
 
 
- สามารถใชงานกับมาตรฐาน
HTTP, HTTPS, “NTP หรือ SNTP”, SNMP , RTSP , IEEE802.1X ได
เป็นอยางนอย  
- มีชองสาหรับบันทึกขอมูลลงหนวยความจ าแบบ
SD Card หรือ MicroSD Card หรือ Mini SD Card  
- ตองมี
Software Development Kit (SDK) หรือ Application Programming 
Interface (API) ในรูปแบบแผน CD หรือ DVD ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตอง หรือ
สามารถ Download จากเว็บไซตแผูผลิต  
- ไดรับมาตรฐานดานความปลอดภัยตอผูใชงาน  
- ผูผลิตตองไดรับมาตรฐานดานระบบการจัดการสิ่งแวดลอม  
- ผูผลิตตองไดรับมาตรฐานดานการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มี
คุณภาพ  
- ราคาทั้งหมดพรอมติดตั้ง 

      

           เกณฑแราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกลองโทรทัศนแ
วงจรปิด ฉบับเดือนตุลาคม 2561 ประกาศ ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2561 
ปรากฏในดานบริหารงานทั่วไป (00100) ปรากฏในดานบริหารงานทั่วไป
(00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหาร
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ทั่วไป (00111) (ส านักปลัด)  

    
2.  อุปกรณแบันทึกภาพผานเครือขาย จ านวน 22,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาจัดซื้ออุปกรณแบันทึกภาพผานเครือขาย
(Network Video Recorder) แบบ 8 ชอง   
คุณลักษณะพื้นฐาน  
- เป็นอุปกรณแที่ผลิตมาเพ่ือบันทึกภาพจากกลองโทรทัศนแวงจรปิด
โดยเฉพาะ  
- สามารถบันทึกและบีบอัดภาพไดตามมาตรฐาน 
MPEG4 หรือ H.264 หรือดีกวา  
- ไดรับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)  
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย
(Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา จ านวนไมนอย
กวา 1 ชอง  
 
 
 
- สามารถบันทึกภาพและสงภาพเพ่ือแสดงผลที่ความละเอียดของภาพ
สูงสุดไมนอยกวา 1,920x1,080 pixel หรือไมนอยกวา 2,073,600 pixel  
- สามารถใชงานกับมาตรฐาน
HTTP, SMTP, “NTP หรือ SNTP”, SNMP , RTSP ไดเป็นอยางนอย  
- มีหนวยจัดเก็บขอมูลสาหรับกลองวงจรปิด
โดยเฉพาะ (Surveillance Hard Disk) ชนิด SATA ขนาด 
ความจุรวมไมนอยกวา 8 TB  
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB จานวนไมนอยกวา 2 ชอง  
- สามารถใชงานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได  
- ตองมี
Software Development Kit (SDK) หรือ Application Programming 
Interface (API) ในรูปแบบแผน CD หรือ DVD ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตอง หรือ
สามารถ Download จากเว็บไซตแผูผลิต  
- สามารถแสดงภาพที่บันทึกจากกลองโทรทัศนแวงจรปิดผานระบบ
เครือขายได  
- ผูผลิตตองไดรับมาตรฐานดานการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มี
คุณภาพ  
         เกณฑแราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกลองโทรทัศนแ
วงจรปิด ฉบับเดือนตุลาคม 2561 ประกาศ ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2561
ปรากฏในดานบริหารงานทั่วไป (00100) ปรากฏในดานบริหารงาน
ทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหาร
ทั่วไป (00111) (ส านักปลัด)  

      

        
 

      

   
คาบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑแ       
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1.) คาบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑแ จ านวน 25,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นรายจายเพื่อซอมแซมบ ารุงรักษาโครงสรางของครุภัณฑแขนาด
ใหญ เชน เครื่องจักรกล และยานพาหนะ เป็นตน ซึ่งไมรวมถึงคาซอมบ ารุง
ปกติหรือคาซอมกลาง รวมถึงรายจายที่ตองช าระพรอมกับคา
ครุภัณฑแ เชน คาขนสง คาภาษ ีคาประกันภัย คาติดตั้ง เป็นตน ปรากฏใน
ดานบริหารงานทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งาน
บริหารทั่วไป (00111) (ส านักปลัด)  
 
 
 

      

  
งบรายจ่ายอ่ืน รวม 20,000 บาท 

   
รายจ่ายอ่ืน รวม 20,000 บาท 

   
รายจายอื่น       

    
1.) คาจางเหมาส ารวจความพึงพอใจของผูรับบริการองคแกรปกครองสวน
ทองถิ่น 

จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาจัดจางหนวยงาน องคแกรหรือสถาบันที่เป็นกลางในการ
ส ารวจความพึงพอใจประชาชนผูรับบริการของเทศบาลต าบลบาน
เหลา ปรากฏในดานบริหารงานทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)  

      

  
งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท 

   
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท 

   
เงินอุดหนุนสวนราชการ       

    
อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอแมใจ จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาด าเนินงานตามโครงการศูนยแขับเคลื่อนและประสานงาน
ขอมูลขาวสาร และศูนยแปฎิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนของ
องคแกรปกครองสวนทองถิ่นระดับอ าเภอ อ าเภอแมใจ จังหวัด
พะเยา ณ ที่วาการอ าเภอแมใจ จังหวัดพะเยา(ส านักงานสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่นอ าเภอแมใจ) ปรากฏในดานบริหารงาน
ทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหาร
ทั่วไป (00111)ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2561-2565)
ประจ าปี 2564 ยุทธศาสตรแที่ 2 ขอ 5 หนาที่ 205 และตามหนังสือที่วา
การอ าเภอแมใจ ที่ พย. 0023.14/ ว 539 ลงวันที่
25 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงิน
อุดหนุน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ส านักปลัด)  
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            งานบริหารงานคลัง 

 
งานบริหารงานคลัง รวม 3,633,440 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 2,831,040 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 2,831,040 บาท 

   
เงินเดือนพนักงาน จ านวน 2,753,040 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นเงินเดือนใหแกพนักงานพรอมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนของ
พนักงาน ตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี จ านวน 8 อัตรา ปรากฏในดานบริหาร
ทั่วไป(00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป(00110) งานบริหารงานคลัง
(00113)    

      

   
เงินประจ าต าแหนง จ านวน 78,000 บาท 

      
  เพ่ือจายเป็นเงินประจ าต าแหนงและคาตอบแทนพิเศษของพนักงานที่ควร

ไดรับตามระเบียบที่ก าหนด ปรากฏในดานบริหารทั่วไป (00100) แผนงาน
บริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) 

      

  
งบด าเนินงาน รวม 718,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 310,000 บาท 

   
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแแกองคแกรปกครองสวนทองถิ่น จ านวน 100,000 บาท 

      

  1.1 คาตอบแทนคณะกรรมการด าเนินการซื้อหรือจาง คณะกรรมการตรวจ
รับการจางและผูควบคุมงานกอสรางขององคแกรปกครองสวนทองถิ่น        
          เพ่ือจายเป็นคาตอบแทนใหกับคณะกรรมการในการด าเนินการซื้อ
หรือจาง คณะกรรมการตรวจรับงานจางและผูควบคุมงานกอสรางของ
องคแกรปกครองสวนทองถิ่น ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 (ตามหนังสือสั่งการกระทรวงการคลัง ดวน
ที่สุด ที ่กค 0402.5/ว 85 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 เรื่อง หลักเกณฑแการ
เบิกจายคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ) ปรากฏในดานบริหารทั่วไป
(00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป(00110) งานบริหารงานคลัง (00113)  

      

   
คาเชาบาน จ านวน 180,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาเชาบานพนักงานเทศบาลต าบล ที่มีสิทธิไดรับการชวยเหลือ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2548 และท่ีแกไขจนถึงปัจจุบัน ปรากฏในดานบริหารทั่วไป
(00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป(00110) งานบริหารงานคลัง
(00113)     
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล
ต าบล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาของบุตรพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 และท่ีแกไขถึง
ปัจจุบัน ปรากฏในดานบริหารทั่วไป(00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป
(00110) งานบริหารงานคลัง (00113)  

      

   
ค่าใช้สอย รวม 258,000 บาท 

   
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ       

    
1.) คาโฆษณาและเผยแพร จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาจางเหมาจัดท าปูายประชาสัมพันธแกิจการตามหนาที่ของ
เทศบาล  เชนปูายเชิญชวนไปเสียภาษี, ปูายประชาสัมพันธแการใชจาย
งบประมาณฯลฯ ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
ประจ าปี 2564 ยุทธศาสตรแที่ 5 ขอ 5 หนา 244 ปรากฏในดานบริหาร
ทั่วไป(00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป(00110) งานบริหารงานคลัง
(00113)        

      

    
2.)  คาจางเหมาบริการ จ านวน 108,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาจางเหมาบริการในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบของกอง
คลัง หรือด าเนินกิจการที่เป็นลักษณะจางเหมาแรงงานอ่ืนๆ ฯลฯ ปรากฏ
ในดานบริหารทั่วไป (00100) แผนงานบริหารทั่วไป (00110) งาน
บริหารงานคลัง (00113)  

      

   
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ       

    
1.  คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 70,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรของพนักงานและ
พนักงานจางหรือผูที่องคแกรปกครองสวนทองถิ่นสั่งใหไปปฏิบัติราชการ ให
องคแกรปกครองสวนทองถิ่น โดยจายเป็นคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่
พัก คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน คาลงทะเบียน
ฝึกอบรมสัมมนา ประชุมตางๆ และคาใชจายที่จ าเป็นฯลฯ ปรากฏในดาน
บริหารทั่วไป(00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป(00110) งานบริหารงาน
คลัง (00113)  
 
 
 
 
 
 

      

    
2. โครงการปรับปรุงงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยแสิน จ านวน 20,000 บาท 

      
  เพ่ือจายเป็นคาปรับปรุงและดูแลงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยแสินและ

คาใชจายในการออกส ารวจภาษีโรงเรือนและที่ดิน, ภาษีปูาย, ภาษีบ ารุง
ทองที่, คาถายเอกสารโฉนดที่ดินฯลฯ ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น
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(พ.ศ. 2561-2565) ประจ าปี 2564 ยุทธศาสตรแ
ที ่5 ขอ 3 หนา 244 ปรากฏในดานบริหารทั่วไป(00100) แผนงาน
บริหารงานทั่วไป(00110) งานบริหารงานคลัง (00113)   

    
3. คาจางเหมาถายเอกสาร จ านวน 10,000 บาท 

      
  เพ่ือจายเป็น คาเย็บหนังสือ, คาถายเอกสาร, คาเขาปกรูปเลม

ตางๆ ฯลฯ ปรากฏในดานบริหารทั่วไป(00100) แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)  

      

   
คาบ ารุงรักษาและซอมแซม จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาบ ารุงรักษาและซอมแซมทรัพยแสินประเภทวัสดุและครุภัณฑแ
ตางๆ เชน คาซอมคอมฯ ,เครื่องถายเอกสาร ,โต฿ะ, เกาอ้ี ฯลฯ เพ่ือให
สามารถใชงานไดตามปกติ ปรากฏในดานบริหารทั่วไป(00100) แผนงาน
บริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)  

      

   
ค่าวัสดุ รวม 150,000 บาท 

   
วัสดุส านักงาน จ านวน 80,000 บาท 

      
  เพ่ือจายเป็นคาวัสดุส านักงาน เชน กระดาษ ปากกา ดินสอ แบบพิมพแ

ตางๆ ฯลฯ ปรากฏในดานบริหารทั่วไป(00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป
(00110) งานบริหารงานคลัง (00113)  

      

   
วัสดุงานบานงานครัว จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเกี่ยวกับงานบานงานครัว เชน ไมกวาด น้ ายาลาง
หองน้ า น้ ายาขัดพ้ืน ที่เช็ดรองเทา ถวยกาแฟ แกวน้ าฯลฯ ปรากฏในดาน
บริหารทั่วไป(00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป(00110) งานบริหารงาน
คลัง (00113)     

      

   
วัสดุคอมพิวเตอรแ จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอรแ เชน แผนดิสกแ โปรแกรมอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวของกับคอมพิวเตอรแฯลฯ ปรากฏในดานบริหารทั่วไป
(00100)แผนงานบริหารงานทั่วไป(00110) งานบริหารงานคลัง (00113)  
 
 
 
 
  

      

  
งบลงทุน รวม 84,400 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ ์ รวม 84,400 บาท 

   
ครุภัณฑแส านักงาน       

    
1. คาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จ านวน 55,400 บาท 

      

  คาจัดซื้อครุภัณฑแส านักงาน เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน(แบบตั้งพ้ืน
หรือแบบแขวน(ระบบ Inverter) โดยมีคุณลักษณะพอสังเขปดังนี้ 
  1) ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดไมต่ ากวา 36,000 BTU 
  2) ราคาที่ก าหนดเป็นราคาที่รวมคาติดตั้ง 
  3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการท าความเย็นขนาดไม
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เกิน 40,000 บีทียู ตองไดรับการรับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑแอุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟเบอรแ 5 
  4) ตองเป็นเครื่องปรับอากาศท่ีประกอบส าเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหนวยสงความ
เย็นและหนวยระบายความรอนจากโรงงานเดียวกัน 
  5)  มีความหนวงเวลาการท างานของคอมเพรสเซอรแ 
  6) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอ่ืนๆ(นอกจากขอ 3) นอกเหนือจาก
การพิจารณาดานราคาแลว เพ่ือเป็นการประหยัดพลังงานควรพิจารณา
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศท่ีมีคาประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล 
(SEER) สูงกวา 
   7) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ  
       (1) แบบแยกสวน ประกอบดวยอุปกรณแ ดังนี้ สวิตซแ 1 ตัว ทอ
ทองแดงไปกลับหุมฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไมเกิน 15 เมตร 
  8) คาติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (กรณีตองการแสดงคาติดตั้งแยกจากราคา
เครื่องปรับอากาศ) 
  (1) ชนิดตั้งพ้ืนหรือชนิดแขวน 
- ขนาดไมต่ ากวา 13,000  บีทียู 4,000 บาท 
 โดยจัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑแ ธันวาคม 2562 รายการ
ที ่10.6.2 หนา 25 คุณสมบัติลักษณะเฉพาะสังเขป หนา 84 ปรากฏใน
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565 ) ประจ าปี 2564 บัญชีครุภัณฑแขอ
1 หนา 267 ปรากฏในดานบริหารทั่วไป(00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป
(00110) งานบริหารงานคลัง (00113)  

    
2. คาจัดซื้อเกาอ้ีท างาน จ านวน 14,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาจัดซื้อเกาอ้ีท างานมีพนักพิงและที่พักแขนขาเหล็ก 5 แฉก มี
โชคปรับระดับสูงต่ าจ านวน 4 ตัวๆละ 3,500.-บาท คุณลักษณะและราคา 
ครุภัณฑแนี้ไมปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑแ โดยจัดซื้อตามราคา
ทองตลาดโดยประหยัด ปรากฏในดานบริหารทั่วไป(00100) แผนงาน
บริหารงานทั่วไป(00110) งานบริหารงานคลัง (00113)  

      

   
ครุภัณฑแคอมพิวเตอรแ       

    
1. เครื่องพิมพแ Multifunction เลเซอรแ หรือ LED สี จ านวน 15,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพแMultifunction
เลเซอรแ หรือ LED สี จ านวน 1 เครื่อง คุณลักษณะพ้ืนฐานดังนี้ 
 - เป็นอุปกรณแท่ีมีความสามารถเป็น
Printer, Copier และ Scanner ภายในเครื่องเดียวกัน  
- มีความละเอียดในการพิมพแไมนอยกวา 600x600 dpi  
- มีความเร็วในการพิมพแขาวด าส าหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 18 หนาตอ
นาท ี(ppm)  
- มีความเร็วในการพิมพแสีส าหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 18 หนาตอ
นาท ี(ppm) 
 - มีหนวยความจ า (Memory) ขนาดไมนอยกวา 256 MB  
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวด า และ สี) ได  
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- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi  
- มีถาดปูอนเอกสารอัตโนมัติ(Auto Document Feed) 
 - สามารถถายส าเนาเอกสารไดทั้งสีและขาวด า  
- สามารถท าส าเนาไดสูงสุดไมนอยกวา 99 ส าเนา 
 - สามารถยอและขยายได25 ถึง 400 เปอรแเซ็นตแ  
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จ านวนไมนอย
กวา 1 ชอง  
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย(Network Interface)แบบ 10/100 Base-
T หรือดีกวาจ านวนไมนอยกวา1ชองหรือสามารถใชงานผานเครือขายไร
สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได 
 - มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 150 แผน 
 - สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom 
 โดยจัดซื้อตามเกณฑแราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑแ
คอมพิวเตอรแ ประจ าปี 2563 ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 รายการ
ที ่52 หนา 19 ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
ประจ าปี 2564 บัญชีครุภัณฑแขอ 31 หนา 277 ปรากฏในดานบริหารทั่วไป
(00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป(00110) งานบริหารงานคลัง (00113)  

      
   

 
      

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 667,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 667,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 30,000 บาท 

   
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแแกองคแกรปกครองสวนทองถิ่น จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาเงินรางวัลคาตอบแทนอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน
(อปพร.) และผูที่ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแแกเทศบาลต าบลบาน
เหลา ปรากฏในดานบริหารงานทั่วไป (00100) แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน(00120) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
(00121)    

      

   
ค่าใช้สอย รวม 637,000 บาท 

   
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ       

    
1.1  คาจางเหมาบริการ จ านวน 612,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาจางเหมาบริการเพื่อชวยปฏิบัติงานในงานปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยภัยพิบัติตางๆ หรือด าเนินกิจการที่เป็นลักษณะจาง
เหมาแรงงานอ่ืนๆ ปรากฏในดานบริหารงานทั่วไป (00100) แผนงานการ
รักษาความสงบภายใน(00120) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความ
สงบภายใน (00121)  

      

   
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ       

    
1. โครงการปูองกันและแกไขปัญหายาเสพติดในต าบลบานเหลา จ านวน 15,000 บาท 

        เพ่ือจายเป็นคาใชจายในการใหความรูในการปูองกันและแกไขปัญหายา       
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เสพติด เชน คาวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาเชา
สถานที่ คาใชจายในพิธีเปิด-ปิด คาสมนาคุณ คาวัสดุอุปกรณแตางๆฯลฯ ใน
การฝึกอบรมฯ ปรากฏในดานบริหารงานทั่วไป (00100) แผนงานการ
รักษาความสงบภายใน (00120) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความ
สงบภายใน (00121) ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2561-2565)
ประจ าปี 2564 ยุทธศาสตรแที่ 4 ขอ 1 หนา 237  

    
2. โครงการสนับสนุนศูนยแปฏิบัติการรวมปูองกัน และลดอุบัติทางถนนในชวง
เทศกาลและวันหยุดติดตอกัน 

จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาใชจายในการด าเนินการสนับสนุนศูนยแปฏิบัติการฯ เชน คา
จัดซื้อวัสดุ อุปกรณแคาจัดท าปูายประชาสัมพันธแ ปูายรณรงคแกิจกรรม
ตางๆ ฯลฯ ปรากฏในดานบริหารงานทั่วไป (00100) แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน(00120) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบ
ภายใน(00121) ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
ประจ าปี 2564 ยุทธศาสตรแที่ 4 ขอ 4 หนา 238   

      

 
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 100,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 100,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 45,000 บาท 

   
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ       

    
1.1   โครงการปูองกันและควบคุมไฟปุาแกไขปัญหาหมอกควัน จ านวน 15,000 บาท 

      

  เพ่ือเป็นคาใชจายในการด าเนินการฝึกอบรม เชน คา
วิทยากร  คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาเชาสถานที่ คาใชจาย
ในพิธีเปิด-ปิด คาสมนาคุณ คาวัสดุอุปกรณแตางๆ ฯลฯ ในการ
ฝึกอบรม ฯลฯ ปรากฏในดานบริหารงานทั่วไป (00100) แผนงานการ
รักษาความสงบภายใน(00120) งานปูองกันภัยฝุายพลเรือนและระงับ
อัคคีภัย(00123) ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
ประจ าปี 2564 ยุทธศาสตรแที่ 3 ขอ 1 หนา 231  

      

    
1.2   โครงการฝึกอบรมเพ่ิมศักยภาพ   อปพร. จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาใชจายในการฝึกอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพของ อปพร.เชน คา
วิทยากร คาอาหาร คาอาหารวาง และเครื่องดื่ม คาเชาสถานที่ คาใชจาย
ในพิธีเปิด-ปิด คาสมนาคุณ คาวัสดุอุปกรณแตางๆ ฯลฯ ในการฝึกอบรม
ฯ ปรากฏในดานบริหารงานทั่วไป (00100) แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน(00120) งานปูองกันภัยฝุายพลเรือนและระงับอัคคีภัย(00123) 
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ประจ าปี
2564 ยุทธศาสตรแที่ 4 ขอ 9 หนา 240  

      

   
ค่าวัสดุ รวม 55,000 บาท 

   
วัสดุไฟฟูาและวิทยุ จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุไฟฟูาและวิทยุ ของศูนยแ อปพร.เทศบาลต าบล
บานเหลา เชน หลอดไฟฟูา ขาไฟกิ่ง โคมไฟฟูา สายไฟฟูา ปลั๊ก
ไฟฟูา สวิตชแไฟฟูา เบรกเกอรแฯลฯ ปรากฏในดานบริหารงานทั่วไป
(00100) แผนงานการรักษาความสงบภายใน(00120) งานปูองกันภัยฝุาย
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พลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123)  

   
วัสดุกอสราง จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุกอสรางเพ่ือไวในในงานปูองกันฯ
เชน ตะปู คีม ฆอน จอบ เสียม ขวาน สวาน เลื่อยฯลฯ ปรากฏในดาน
บริหารงานทั่วไป (00100) แผนงานการรักษาความสงบภายใน
(00120) งานปูองกันภัยฝุายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123)  
 
 
 

      

   
วัสดุยานพาหนะและขนสง จ านวน 15,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน แบตเตอรี่ ยาง
นอก ยางใน หัวเทียน ไขควง หมอน้ ารถยนตแ แมแรง สัญญาณไฟ
กระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจรฯลฯ ปรากฏในดานบริหารงาน
ทั่วไป (00100) แผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานปูองกัน
ภัยฝุายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123)  

      

   
วัสดุวิทยาศาสตรแหรือการแพทยแ จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาจัดซื้ออุปกรณแปฐมพยาบาลและท าแผลพ้ืนฐาน ส าหรับชุด
ปฏิบัติการฉุกเฉิน เชน ส าลี ผาพันแผล แอลกอฮอลแ ถุงมือ น้ าเกลือลาง
แผล เครื่องวัดน้ าฝน กระบอกตวง และเวชภัณฑแอ่ืนๆฯลฯ ปรากฏในดาน
บริหารงานทั่วไป (00100) แผนงานการรักษาความสงบภายใน
(00120) งานปูองกันภัยฝุายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123) 

      

   
วัสดุเครื่องดับเพลิง จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง เชน เครื่องดับเพลิง อุปกรณแ
ดับเพลิง อุปกรณแกูชีพกูภัย คาเปลี่ยนสารเคมีถังดับเพลิง ฯลฯ ปรากฏใน
ดานบริหารงานทั่วไป (00100) แผนงานการรักษาความสงบภายใน
(00120) งานปูองกันภัยฝุายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123)  
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แผนงานการศึกษา 

 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 2,769,700 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 1,309,800 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 359,800 บาท 

   
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ       

    
1. คาจางเหมาบริการ จ านวน 108,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาจางเหมาบริการท าความสะอาดศูนยแพัฒนาเด็กเล็กและ
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลบานเหลา เชน อาคารตางๆ หองน้ า และ
อ่ืนๆ ฯลฯ ราคานี้รวมคาภาษี  คาวัสดุ อุปกรณแตางๆ ในการใหบริการ
แลว ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา
(00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) (ส านักปลัด)   

      

    
2. คาจางเหมาบริการ จ านวน 108,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาจางเหมาบริการของบุคลากรภายนอกในการจัดการเรียน
การสอนระดับประถมศึกษาโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลบาน
เหลา ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา
(00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) (ส านักปลัด)   

      

    
3. คาเชาเครื่องถายเอกสาร จ านวน 28,800 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาเชาเครื่องถายเอกสารศูนยแพัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลต าบลบานเหลา เครื่องถายเอกสารแบบมีการ
ยอ ขยาย ปริมาณการถายข้ันต่ า 5,000 แผน/เดือน ราคาเดือน
ละ 2,400 บาท ราคานี้รวมภาษีมูลคาเพ่ิมแลว ราคารวมวัสดุสิ้นเปลือง คา
อะไหล คาบริการบ ารุงรักษา และคาใชจายอ่ืนๆ แตไมรวมคากระดาษถาย
เอกสาร ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม (00200)แผนงานการศึกษา
(00210)งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา(00211)(ส านักปลัด)   

      

   
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ       

    
1. โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาในการจัดโครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก
แหงชาติ ประจ าปี 2564 เชน ของรางวัลส าหรับกิจกรรมการละเลน การ
ประกวด การตอบปัญหา การแสดง คาปูายประชาสัมพันธแฯลฯ ปรากฏใน
ดานบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ. 2561-2565) ประจ าปี 2564 ยุทธศาสตรแที่ 
2 ขอ 8 หนา 213 (ส านักปลัด)   
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2. โครงการสงเสริมกีฬาศูนยแพัฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียนอนุบาลฯ จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาใชจายในการเป็นเจาภาพจัดการแขงขันกีฬา และสงตัว
นักกีฬาศูนยแพัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลบานเหลาเขา
รวมแขงขันกีฬาฯเพ่ือเป็นคาใชจาย เชน คาอุปกรณแกีฬา คาโลหรือถวย
รางวัลและคาใชจายอ่ืน ฯลฯ ปรากฏในดานบริการชุมชนและ
สังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา (00211)ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
ประจ าปี 2564 ยุทธศาสตรแที่ 2ขอ 10 หนา 213 (ส านักปลัด)  

      

    
3. โครงการจัดการแขงขันทักษะทางวิชาการเด็กเล็ก ใน ศพด./โรงเรียน
อนุบาล ทต.บานเหลา และนักเรียนในโรงเรียนในเขตพ้ืนที่ 

จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาใชจายในการสงเสริมการแขงขันทักษะทางวิชาการเด็กเล็ก
ใน ศพด. ทต.บานเหลา/สนับสนุนโรงเรียนนักเรียนแขงขันทักษะทาง
วิชาการประจ าปี เชนคาจัดซื้ออุปกรณแการฝึกทักษะ สื่อ และวัสดุในการ
ผลิตสื่อเตรียมเขาแขงขันฯลฯ ปรากฏในดานบริการชุมชนและ
สังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา (00211) ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2561-2565)
ประจ าปี 2564 ยุทธศาสตรแที่ 2 ขอ 7 หนา 212 (ส านักปลัด) 

      

    
4. โครงการ English for kid ส าหรับโรงเรียนอนุบาลฯ จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาใชจายในการด าเนินกิจกรรม English for kid เชน คาวัสดุ
อุปกรณแ คาตอบแทนวิทยากร คาอาหารกลางวัน คาอาหารวาง คาถาย
เอกสาร และคาใชจายอ่ืนๆที่จ าเป็น ปรากฏในดานบริการชุมชนและ
สังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา (00211) ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
ประจ าปี 2564 ยุทธศาสตรแที่ 2 ขอ 17 หนา 216 

      

   
ค่าวัสดุ รวม 950,000 บาท 

   
วัสดุส านักงาน จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาวัสดุส านักงาน เชน กระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ สี
แทง ดินน้ ามันฯลฯ ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม
(00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา (00211)  

      

   
วัสดุงานบานงานครัว จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุ งานบานงานครัว เชน จัดซื้อน้ าสะอาด ไม
กวาด มีด ยาฆาแมลง ผงซักฟอก น้ ายาท าความสะอาดถุงพลาสติก
ฯลฯ เพ่ือใชในศูนยแพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลบานเหลา ปรากฏในดาน
บริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานบริหาร
ทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา (00211)  

      

   
คาอาหารเสริม (นม) จ านวน 900,000 บาท 

      
  เพ่ือจายเป็นคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) แบบถุงและแบบกลอง ส าหรับ

นักเรียนในโรงเรียนในเขตต าบลบานเหลา/โรงเรียนอนุบาลฯ และศูนยแ
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พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลบานเหลา ปรากฏในดานบริการชุมชนและ
สังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา (00211) ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
ประจ าปี 2563 ยุทธศาสตรแที่ 2 ขอ 6 หนา 212 

   
วัสดุคอมพิวเตอรแ จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอรแ เชน แผนดิสตแ โปรแกรมอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวของกับคอมพิวเตอรแฯลฯ ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม
(00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา (00211)  

      

  
งบลงทุน รวม 43,900 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ ์ รวม 43,900 บาท 

   
ครุภัณฑแส านักงาน       

    
1. คาจัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจกทรงสูง จ านวน 13,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาจัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจกทรงสูง
ขนาด 91.3 (W) X 45.7 (D) x 183 (H) เซนติเมตร จ านวน 2 หลังๆ
ละ 6,500-บาท คุณลักษณะและราคาของครุภัณฑแนี้ไมปรากฏในบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑแ ขอจัดซื้อตามราคาทองตลาด โดยประหยัด ปรากฏใน
ดานบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)  

      

   
ครุภัณฑแคอมพิวเตอรแ       

    
1. คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรแ ส าหรับงานประมวลผล จ านวน 22,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรแ ส าหรับงานประมวลผล แบบ
ที ่1 (จอขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) จ านวน 1 เครื่อง โดยคุณลักษณะ
พ้ืนฐาน ดังตอไปนี้  
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก (4 core) โดยมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไมนอยกวา 2.8 GHz และมีเทคโนโลยี
เพ่ิมสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีท่ีตองใชความสามารถในการประมวลผล
สูง จ านวน 1 หนวย  
 
 
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจ าแบบ
Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไมนอยกวา 8 MB  
-มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยาง
หนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้  
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหนวยความจ า
ขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ  
2) มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใชหนวยความจาหลัก
ในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ  
3) มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพที่มีความสามารถในการใชหนวยความ
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จาหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2 GBมีหนวยความจา
หลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรอืดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 4 GB  
-มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือ ดีกวา ขนาดความจุไมนอย
กวา 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอย
กวา 120 GB จ านวน 1 หนวย  
-มี DVD-RW หรือดีกวา จ านวน 1 หนวย  
-มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย
(Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จ านวนไม
นอยกวา 1 ชอง  
-มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอยกวา 3 ชอง  
-มีแปูนพิมพแและเมาสแ  
-มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จ านวน 1 หนวย  
       โดยจัดซื้อตามเกณฑแมาตรฐานและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑแ
คอมพิวเตอรแ ประจ าปี 2563 ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 รายการ
ที ่7/ หนา 3-4 ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงาน
การศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) 

    
2. เครื่องพิมพแเลเซอรแ หรือ LED ขาวดา ชนิด Network จ านวน 8,900 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพแเลเซอรแ หรือ LED ขาวด า
ชนิด Network แบบที ่1 (28 หนา/นาที)  
คุณลักษณะพื้นฐาน  
-มีความละเอียดในการพิมพแไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi  
 
 
 
-มีความเร็วในการพิมพแส าหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 28 หนาตอ
นาท ี(ppm)  
-สามารถพิมพแเอกสารกลับหนาอัตโนมัติได  
-มีหนวยความจ า (Memory) ขนาดไมนอยกวา 128 MB  
-มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จ านวนไมนอย
กวา 1 ชอง  
-มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย(Network Interface) แบบ 10/100 Base-
T หรือดีกวา จ านวนไมนอยกวา 1 ชอง หรือสามารถใชงานผานเครือขาย
ไรสาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได  
-มีถาดใสกระดาษไดรวมกันไมนอยกวา 250 แผน  
-สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom  
โดยจัดซื้อตามเกณฑแมาตรฐาน และคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑแ
คอมพิวเตอรแประจ าปี 2563 ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 รายการ
ที ่45/ หนา 16 ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงาน
การศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)  

      

  
งบเงินอุดหนุน รวม 1,416,000 บาท 
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เงินอุดหนุน รวม 1,416,000 บาท 

   
เงินอุดหนุนสวนราชการ       

    
1.  อุดหนุนกลุมโรงเรียนในพื้นที่ จ านวน 1,416,000 บาท 

      

  1.  อุดหนุนกลุมโรงเรียนในพื้นที่ 
- โรงเรียนบานเหลา จ านวน   512,000   บาท                                  
- โรงเรียนบานไรออย     จ านวน   336,000   บาท 
- โรงเรียนบานดงอินตา   จ านวน   424,000   บาท  
- โรงเรียนบานดงบุญนาค จ านวน  144,000    บาท                                   
       เพ่ือจายเป็นคาอาหารกลางวันส าหรับเด็กนักเรียนปรากฏในดาน
บริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานบริหาร
ทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา (00211) ปรากฏในแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ประจ าปี 2564 ยุทธศาสตรแ
ที ่2 ขอ 4 หนา 211 (ส านักปลัด)  
                
 
 
 
        

      

 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 4,587,840 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 3,118,440 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 3,118,440 บาท 

   
เงินเดือนพนักงาน จ านวน 1,656,360 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาเงินเดือนพนักงานครูศูนยแพัฒนาเด็กเล็ก
จ านวน 5 อัตรา ผูอ านวยการโรงเรียนอนุบาล จ านวน 1 อัตรา และครู
โรงเรียนอนุบาล จ านวน 3 อัตรา ของเทศบาลต าบลบานเหลาพรอมเงิน
ปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี ตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี ปรากฏในดานบริการ
ชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา (00211)  

      

   
เงินวิทยฐานะ จ านวน 210,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นเงินวิทยฐานะและเงินเพ่ิมพิเศษชั่วคราวส าหรับพนักงานครู
ศูนยแพัฒนาเด็กเล็ก ที่มีสิทธิไดรับเงินวิทยฐานะ จ านวน 4 อัตรา ปรากฏใน
ดานบริการชุมชนและสังคม(00200) แผนงานการศึกษา (00210) งาน
ระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)  

      

   
คาตอบแทนพนักงานจาง จ านวน 1,252,080 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาเงินเดือนผูชวยครูผูดูแลเด็กศูนยแพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลบานเหลา ตามแผนอัตราก าลัง 3 ปีจ านวน 7 อัตรา ปรากฏในดาน
บริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานระดับ
กอนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)  

      

  
งบด าเนินงาน รวม 1,319,400 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 70,000 บาท 
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 70,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นเงินคาการศึกษาบุตร ตั้งจายตามระเบียบการทรวงมหาดไทย
วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2541 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ปรากฏในดานบริการชุมชนและ
สังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานระดับกอนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา (00212)  
 
 
 
 
 
 
 

      

   
ค่าใช้สอย รวม 1,143,400 บาท 

   
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ       

    
01. โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา 
 (คาเดินทางไปราชการของบุคลากรของศูนยแพัฒนาเด็กเล็ก) 

จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาเดินทางไปราชการของพนักงานครู/ผูชวยครูของศูนยแพัฒนา
เด็กเล็ก เชน คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน คาพาหนะ คาเชาที่
พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ ตางๆ เพ่ือ
พัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน ปรากฏในดานบริการชุมชนและ
สังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานระดับกอนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา (00212)  

      

    
02. โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา  
(คาจางเหมารถรับสงนักเรียน) 

จ านวน 120,000 บาท 

      

  เพ่ือเป็นคาใชจายในการจางเหมารถรับสงนักเรียนใน ศพด. ทต.บานเหลา/
โรงเรียนอนุบาลฯ ปรากฏในดานบริการ ชุมชนและสังคม
(00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานระดับกอนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา (00212) ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2564)
ประจ าปี 2564 ยุทธศาสตรแที่ 2 ขอ 3 หนา 211 (ส านักปลัด)    

      

    
03. โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา 
(คาอาหารกลางวัน) 

จ านวน 300,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาอาหารกลางวันนักเรียนในศูนยแพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล
บานเหลา ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนการ
ศึกษา (00210) งานระดับกอนวัย เรียนและประถมศึกษา(00212) ปรากฏ
ในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ประจ าปี 2564 ยุทธศาสตรแ
ที ่2 ขอ 5 หนา 211 

      

    
04. โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา 
คาจัดการเรียนการสอน(เงินรายหัว) 

จ านวน 102,000 บาท 
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  เพ่ือจายเป็นคาจัดการเรียนการสอน(เงินรายหัว) ส าหรับศูนยแพัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลต าบลบานเหลา เชน คาสื่อการเรียนการสอน วสัดุ
การศึกษา เครื่องเลนพัฒนาการฯลฯ ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม
(00200) แผนการศึกษา (00210) งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา
(00212) ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ประจ าปี 2564 ขอ 12 หนา 214  
 
 
 

      

    
05. โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา 
(คาอาหารกลางวัน) 

จ านวน 200,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลบาน
เหลา ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนการ
ศึกษา (00210) งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา(00212) ปรากฏ
ในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ประจ าปี 2564 ยุทธศาสตรแ
ที ่2 ขอ 5 หนา 211  

      

    
06. โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา 
คาจัดการเรียนการสอน(เงินรายหัว) 

จ านวน 85,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาจัดการเรียนการสอน(เงินรายหัว) ส าหรับนักเรียนโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลต าบลบานเหลา เชน คาสื่อการเรียนการสอน วัสดุ
การศึกษา เครื่องเลนพัฒนาการฯลฯ หรือเงินเรียกชื่ออยางอ่ืนที่มี
วัตถุประสงคแในลักษณะเดียวกัน ปรากฏในดานบริการชุมชนและ
สังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานระดับกอนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา (00212) ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ประจ าปี 2564 ขอ 12 หนา 214 

      

    
07. โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา 
(คาหนังสือเรียน) 

จ านวน 12,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาหนังสือเรียนเด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบล
บานเหลา ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงาน
การศึกษา (00210) งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา
(00212) ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
ประจ าปี 2564 ยุทธศาสตรแที่ 2 ขอ 13หนา 211  

      

    
08. โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา 
(คาอุปกรณแการเรียน) 

จ านวน 12,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาอุปกรณแการเรียนเด็กนักเรียนในโรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ต าบลบานเหลา ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงาน
การศึกษา (00210) งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา
(00212) ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
ประจ าปี 2564 ยุทธศาสตรแที่ 2 ขอ 14 หนา 215  
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09. โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา 
(คาเครื่องแบบนักเรียน) 

จ านวน 18,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาเครื่องแบบนักเรียนของเด็กนักเรียนในโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลต าบลบานเหลา ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม
(00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานระดับกอนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา (00212) ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
ประจ าปี 2564 ยุทธศาสตรแที่ 2 ขอ 15 หนา 215  

      

    
10. โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา 
(คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน) 

จ านวน 25,800 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคากิจกรรมพัฒนาผูเรียนนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ต าบลบานเหลา ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงาน
การศึกษา (00210) งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา(00212) 
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
ประจ าปี 2564 ยุทธศาสตรแที่ 2 ขอ 16 หนา 215   

      

    
11. โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา 
(คาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา) 

จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือเป็นคาใชจายในการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียน
อนุบาล เชน ประชุมเพ่ือพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร เป็นตน ปรากฏในดาน
บริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานระดับ
กอนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212) ปรากฏในแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ประจ าปี 2564 ยุทธศาสตรแ
ที ่2 ขอ 18 หนา 216     

      

    
12.  โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา 
(คาใชจายอินเตอรแเน็ต) 

จ านวน 9,600 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาใชจายในการจัดหาหรือพัฒนาระบบสารสนเทศของ
สถานศึกษาโรงเรียนอนุบาล เชนระบบ Adsl ,ระบบ WIFI เป็นตน ปรากฏ
ในดานบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งาน
ระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212) ปรากฏในแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ประจ าปี 2564 ยุทธศาสตรแ
ที ่2 ขอ 19 หนา 216 
 
 
 
 

      

    
13. โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา 
(คาใชจายในการพัฒนา/ปรับปรุงหองสมุด) 

จ านวน 100,000 บาท 
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  เพ่ือจายเป็นคาใชจายในการพัฒนา/ปรับปรุงหองสมุดโรงเรียน เชน จัดซื้อ
หนังสือ วัดซื้อวัสดุอุปกรณแในการซอมหนังสือหรืออุปกรณแในการจัดท า
บัตรรายการ เป็นตน หรือ ปรากฏในดานบริการชุมชนและ
สังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานระดับกอนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา (00212) ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
ประจ าปี 2564 ยุทธศาสตรแที่ 2 ขอ 20 หนา 217 

      

    
14. โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา 
(คาใชจายในการพัฒนาแหลงเรียนรู) 

จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาใชจายในการพัฒนาปรับปรุงแหลงเรียนรูในโรงเรียน หรือ
ปรับปรุงภูมิทัศนแภายในโรงเรียน ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม
(00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานระดับกอนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา (00212) ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
ประจ าปี 2564  ยุทธศาสตรแที่ 2 ขอ 23 หนา 217   

      

    
15. โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา 
(คาใชจายในการรณรงคแการปูองกันยาเสพติดในสถานศึกษา) 

จ านวน 15,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาใชจายในการรณรงคแการปูองกันยาเสพติดในสถานศึกษา
โรงเรียนอนุบาล ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงาน
การศึกษา (00210) งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา
(00212) ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
ประจ าปี 2564 ยุทธศาสตรแที่ 2 ขอ 22 หนา 217 

      

    
16. โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา 
(คาใชจายในการพัฒนาขาราชการครูของโรงเรียนอนุบาลฯ) 

จ านวน 9,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาพัฒนาครู เชน คาธรรมเนียม คาลงทะเบียน คาพาหนะ
ฯลฯ จ านวน 3 อัตรา คนละ 3,000 บาท ปรากฏในดานบริการชุมชนและ
สังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานระดับกอนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา (00212) ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2561-2565)
ประจ าปี 2564 ยุทธศาสตรแที่ 2 ขอ 21 หนา 217 (ส านักปลัด)  

      

    
17. โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา(คาใชจายในการ
พัฒนาการจัดการศึกษาโดยใชโรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาทองถิ่น(SBMLD) 

จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาใชจายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใชโรงเรียนเป็น
ฐานในการพัฒนาทองถิ่น(SBMLD) นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบล
บานเหลา ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนการ
ศึกษา (00210) งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)   

      

    

18. โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา(คาใชจายในการ
สงเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอนการบริหารตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง"สถานศึกษาพอเพียง" สู "ศูนยแการเรียนรูตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง" 

จ านวน 5,000 บาท 

      
  เพ่ือจายเป็นคาใชจายในการสงเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอนการ

บริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"สถานศึกษา
พอเพียง" สู "ศูนยแการเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"
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นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลบานเหลา ปรากฏในดานบริการ
ชุมชนและสังคม (00200) แผนการศึกษา (00210) งานระดับกอน
วัย เรียนและประถมศึกษา (00212)   

   
ค่าสาธารณูปโภค รวม 106,000 บาท 

   
คาไฟฟูา จ านวน 50,000 บาท 

      

  1. โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา (คาไฟฟูา) 
      เพ่ือจายเป็นคาไฟฟูาของ ศพด. ทต.บานเหลา ปรากฏในดานบริการ
ชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานระดับกอนวัย
เรียนและประถมศึกษา (00212)  

      

   
คาน้ าประปา  จ านวน 20,000 บาท 

      

  1. โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา 
(คาน้ าประปา)                                                            
       เพ่ือจายเป็นคาน้ าประปาของ ศพด.ทต.บานเหลา ปรากฏในดาน
บริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานระดับ
กอนวัย เรียนและประถมศึกษา (00212) 

      

   
คาบริการโทรศัพทแ จ านวน 36,000 บาท 

      

   1. โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา 
(คาบริการโทรศัพทแ) 
        เพ่ือจายเป็นคาบริการโทรศัพทแและอินเตอรแเน็ตของ ศพด. ทต.บาน
เหลา ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงาน
การศึกษา (00210) งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)  
 
 
 
 
 
 
 

      

  
งบลงทุน รวม 150,000 บาท 

   
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 150,000 บาท 

   
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค       

    
1. โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา 
 (คาใชจายในการปรับปรุง/ซอมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ) 

จ านวน 150,000 บาท 

      

  เพ่ือเป็นคาใชจายในการปรับปรุง/ซอมแซมอาคารเรียนและอาคาร
ประกอบ เชน ซอมแซมฝูา เพดาน หลังคา เป็นตน ปรากฏในดานบริการ
ชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานระดับกอนวัย
เรียนและประถมศึกษา (00212)ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ. 2561 – 2565)ประจ าปี 2564 ยุทธศาสตรแที่ 1 ขอ 452 หนา 192  
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แผนงานสาธารณสุข 

 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 2,654,180 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 1,681,780 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,681,780 บาท 

   
เงินเดือนพนักงาน จ านวน 1,602,780 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นเงินเดือนใหแกพนักงานเทศบาลต าบล พรอมเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจ าปี ตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี จ านวน 4 อัตรา ปรากฏใน
ดานบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสาธารณสุข(00220) งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221)  

      

   
เงินเพ่ิมตางๆ ของพนักงาน จ านวน 1,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นเงินเพ่ิมพิเศษคาครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงาน เงินเพ่ิมตาม
คุณวุฒิที่ ก.พ.หรือคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลรองรับและ
เงิน พสร.อ่ืนๆเป็นคุณสมบัติเฉพาะต าแหนงที่ไดรับการแตงตั้งใหไดรับเงิน
เพ่ิมตามคุณวุฒิ จ านวน 1 อัตรา ปรากฏในดานบริการชุมชนและ
สังคม (00200) แผนงานสาธารณสุข(00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข (00221)  

      

   
เงินประจ าต าแหนง จ านวน 78,000 บาท 
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  เพ่ือจายเป็นเงินประจ าต าแหนงใหแกพนักงานที่ควรไดรับตามระเบียบที่
ก าหนด จ านวน 3 อัตรา ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม
(00200) แผนงานสาธารณสุข(00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข (00221)  

      

  
งบด าเนินงาน รวม 777,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 300,000 บาท 

   
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแแกองคแกรปกครองสวนทองถิ่น จ านวน 144,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาตอบแทนอาสาสมัครบริบาลทองถิ่นขององคแกรปกครอง
สวนทองถิ่น ตามท่ีหนังสืออ าเภอแมใจ ที ่พย 0023.14/ ว 1219 ลง
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เรื่องการก าหนดหลักสูตรที่เกี่ยวกับการดูแล
ผูสูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงในระยะยาวและหลักเกณฑแ วิธีการเงื่อนไขอัตรา
คาตอบแทนของอาสาสมัครบริบาลทองถิ่นขององคแกรปกครองสวนทองถิ่น
ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสาธารณสุข
(00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221)  
 
 
 
 

      

   
คาเชาบาน จ านวน 156,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาเชาบานพนักงานเทศบาลต าบล ที่มีสิทธิไดรับการชวยเหลือ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
ทองถิ่น พ.ศ. 2548 และท่ีแกไขจนถึงปัจจุบัน ปรากฏในดานบริการชุมชน
และสังคม (00200) แผนงานสาธารณสุข(00220) งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข (00221)  

      

   
ค่าใช้สอย รวม 452,000 บาท 

   
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ       

    
1.  คาจางเหมาบริการ จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาจางเก็บรวบรวมหรือจัดการขยะอันตรายในชุมชน ปรากฏ
ในดานบริการชุมชนและสังคม(00200) แผนงานสาธารณสุข(00220) งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข(00221) ปรากฏในแผนพัฒนา
ทองถิ่น (2561-2565) ประจ าปี 2564 ยุทธศาสตรแที่ 3 ขอ 3 หนา 233   

      

    
2.  คาจางเหมาบริการ จ านวน 350,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาจางเหมาบริการในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบของกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม หรือด าเนินกิจการที่เป็นลักษณะจางเหมา
อ่ืนๆ ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสาธารณสุข
(00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221)  

      

    
3. คาจางพนหมอกควันก าจัดยุง จ านวน 10,000 บาท 

      
  เพ่ือจายเป็นคาจางพนหมอกควันก าจัดยุงเพ่ือควบคุมการเกิดโรคและการ

ระบาดของโรคไขเลือดออก ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม
(00200) แผนงานสาธารณสุข(00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
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สาธารณสุข (00221) ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น(2561-
 2565) ประจ าปี 2564 ยุทธศาสตรแที่ 2 ขอ 5 หนา 227  

    
4. คาใชจายส าหรับประกันภัยรถยนตแราชการและรถจักรยานยนตแของ
เทศบาลต าบลบานเหลา 

จ านวน 2,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาจัดท าประกันภัยรถยนตแและรถจักรยานยนตแ ตาม
หนังสือ มท 0808.2/ว 2633 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2552 เรื่องซักซอม
ความเขาใจเกี่ยวกับการเบิกจายคาใชจายในการประกันภัยรถ
ราชการ ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม(00200) แผนงาน
สาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221) 
 
 
 
 

      

    
5.  คาโฆษณาและเผยแพร จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาจัดท าสื่อ วารสารรายงานผลการด าเนินงาน
ประจ าปี ปฏิทิน จดหมายขาว แผนพับ สิ่งพิมพแตางๆ และคาจางเหมา
จัดท าปูายประชาสัมพันธแ กิจการตามหนาที่ของเทศบาล เชน ปูาย
ประชาสัมพันธแงานสาธารณสุขฯ และงานประชาสัมพันธแของเทศบาลดาน
อ่ืนๆที่เกี่ยวของฯลฯ  ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม
(00200) แผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข (00221) 

      

    
คาเย็บหนังสือ,คาถายเอกสาร,คาเขาปกรูปเลมตางๆ จ านวน 5,000 บาท 

      
  เพ่ือจายเป็นคาเย็บหนังสือ ถายเอกสาร คาเขาปกรูปเลมเอกสารตางๆ

ฯลฯ ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสาธารณสุข
(00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221)  

      

   
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ       

    
1. คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล
ลูกจางและผูที่ไดรับมอบหมายจากนายกเทศมนตรี
เชน คาธรรมเนียม คาลงทะเบียน คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พักและ
คาใชจายที่จ าเป็นอ่ืนๆ ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม
(00200) แผนงานสาธารณสุข(00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข (00221)  

      

   
คาบ ารุงรักษาและซอมแซม จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาซอมแซมบ ารุงรักษาเพ่ือใหสามารถใชงานไดตามปกติ หรือ
ซอมแซมทรัพยแสินวัสดุครุภัณฑแตางๆฯลฯ ปรากฏในดานบริการชุมชนและ
สังคม (00200) แผนงานสาธารณสุข(00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข (00221) 

      

   
ค่าวัสดุ รวม 25,000 บาท 

   
วัสดุส านักงาน จ านวน 10,000 บาท 
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  เพ่ือจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุส านักงานเครื่องเขียนแบบพิมพแ

ตางๆ ฯลฯ ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม(00200) แผนงาน
สาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221) 

      

   
วัสดุโฆษณาและเผยแพร จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชนกระดาษโปสเตอรแ ปูาย
ประชาสัมพันธแฯลฯ ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม(00200) 
แผนงานสาธารณสุข(00220)งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
(00221)  

      

   
วัสดุคอมพิวเตอรแ จ านวน 10,000 บาท 

      
  เพ่ือจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอรแ เชนผงหมึก อุปกรณแเพ่ิมเติมฯลฯ ปรากฏ

ในดานบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสาธารณสุข(00220) งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221)  

      

  
งบลงทุน รวม 195,400 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ ์ รวม 195,400 บาท 

   
ครุภัณฑแส านักงาน       

    
1. จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน จ านวน 55,400 บาท 

      

  1.1.1 คาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ               จ านวน    55,400 บาท 
คาจัดซื้อครุภัณฑแส านักงาน เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน(แบบตั้งพ้ืน
หรือแบบแขวน(ระบบ Inverter) โดยมีคุณลักษณะพอสังเขปดังนี้ 
  1) ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดไมต่ ากวา 36,000 BTU 
  2) ราคาที่ก าหนดเป็นราคาที่รวมคาติดตั้ง 
  3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการท าความเย็นขนาดไม
เกิน 40,000 บีทียู ตองไดรับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑแอุตสาหกรรม
และฉลากประหยัดไฟเบอรแ 5 
  4) ตองเป็นเครื่องปรับอากาศท่ีประกอบส าเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหนวยสงความ
เย็นและหนวยระบายความรอนจากโรงงานเดียวกัน 
  5)  มีความหนวงเวลาการท างานของคอมเพรสเซอรแ 
  6) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอ่ืนๆ(นอกจากขอ 3) นอกเหนือจาก
การพิจารณาดานราคาแลว เพ่ือเป็นการประหยัดพลังงานควรพิจารณา
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศท่ีมีคาประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล(SEER) สูง
กวา 
   7) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ  
       (1) แบบแยกสวน ประกอบดวยอุปกรณแ ดังนี้ สวิตซแ 1 ตัว ทอ
ทองแดงไปกลับหุมฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไมเกิน 15 เมตร 
  8) คาติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (กรณีตองการแสดงคาติดตั้งแยกจากราคา
เครื่องปรับอากาศ) 
(1) ชนิดตั้งพ้ืนหรือชนิดแขวน 
  - ขนาดไมต่ ากวา 13,000  บีทียู  4,000  บาท 
 โดยจัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑแ ธันวาคม 2562 รายการ
ที ่10.6.2 หนา 25 คุณสมบัติลักษณะเฉพาะสังเขป หนา 84 ปรากฏใน
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ดานบริการชุมชนและสังคม(00200) แผนงานสาธารณสุข(00220) งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221)    

        
 

      

    
2. จัดซื้อชุดโซฟา จ านวน 40,000 บาท 

      

  เพ่ือจัดซื้อโซฟาชนิดไม จ านวน 1 ชุด ประกอบดวย เกาอ้ีส าหรับนั่ง โต฿ะ
กลาง โต฿ะขาง คุณลักษณะและราคาของครุภัณฑแนี้ไมปรากฏในบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑแ ขอจัดซื้อตามราคาทองตลาด โดยประหยัด ปรากฏใน
ดานบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสาธารณสุข (00220) งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221)  

      

   
ครุภัณฑแโรงงาน       

    
1. จัดซื้อเครื่องบดโฟม จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือจัดซื้อเครื่องบดโฟม จ านวน 1 เครื่อง ที่สามารถบดโฟมไดทุกประเภท
สามารถเก็บเศษโฟมไมใหฟุูงกระจายใชกระแสไฟฟูาไมนอย
กวา 220 V คุณลักษณะและราคาของครุภัณฑแนี้ไมปรากฏในบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑแ ขอจัดซื้อตามราคาทองตลาด โดยประหยัด ปรากฏใน
ดานบริการชุมชนและสังคม(00200) แผนงานสาธารณสุข(00220) งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221) ปรากฏในแผนพัฒนา
ทองถิ่น (2561-2565) ฉบับเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลงครั้ง
ที ่5 หนา 22 ประจ าปี 2564 

      

    
2. จัดซื้อเครื่องอัดขึ้นรูปภาชนะจากวัสดุธรรมชาติ จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือจัดซื้อเครื่องอัดขึ้นรูปภาชนะจากวัสดุธรรมชาติ จ านวน 1 เครื่อง โดย
มีอัตราการผลิต 10 – 20 ชิ้น/นาที สามารถเปลี่ยนรูปแบบภาชนะและ
ระบุขนาด/รูปแบบได 2 แบบขึ้นไป ใชกระแสไฟฟูา 220 V คุณลักษณะ
และราคาของครุภัณฑแนี้ไมปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑแ ขอจัดซื้อตาม
ราคาทองตลาด โดยประหยัด ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม
(00200) แผนงานสาธารณสุข(00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข (00221) ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565 ) ฉบับ
เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 5 หนา 22 ประจ าปี 2564  

      

 
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 475,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 195,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท 

   
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ       

    
1. โครงการควบคุมและปูองกันโรคติดตอและโรคอุบัติใหม จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาใชจายในการควบคุมปูองกันโรคติดตอและอ่ืนๆ ปรากฏใน
ดานบริการชุมชนและสังคม(00200) แผนงานสาธารณสุข(00220) งาน
บริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน (00223) ปรากฏในแผนพัฒนา
ทองถิ่น (2561-2565) ประจ าปี 2564 ยุทธศาสตรแที่ 2 ขอ 4 หนา 227  
 

      

    
2. โครงการอบรมผูประกอบการดานความปลอดภัยของสินคาและบริการ จ านวน 20,000 บาท 

        เพ่ือจายเป็นคาใชจายในสรางความรูความเขาใจแกผูประกอบการสะสม       
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และจ าหนายอาหาร ผูประกอบกิจการที่เป็นอันตรายตอตอสุขภาพเพ่ือเฝูา
ระวังดานความปลอดภัยของสินคาและบริการ ที่จะเกิดตอตัวเองและ
ผูบริโภค ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม(00200) แผนงาน
สาธารณสุข(00220) งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุข
อ่ืน (00223) ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565) 
ประจ าปี 2564 ยุทธศาสตรแที่ 2 ขอ 3 หนา 227  

    
3. โครงการบริหารจัดการและบ าบัดน้ าเสียในชุมชน จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือเป็นคาใชจายในการอบรมใหความรูเกี่ยวกับการจัดการน้ าเสียและ
สรางบอบ าบัดน้ าเสียแบบงายในครัวเรือน และอ่ืนๆ ปรากฏในดานบริการ
ชุมชนและสังคม(00200) แผนงานสาธารณสุข(00220) งานบริการ
สาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน (00223) ปรากฏในแผนพัฒนา
ทองถิ่น (2561-2565) ประจ าปี 2564 ยุทธศาสตรแที่ 3 ขอ 4 หนา 233 

      

    
4. โครงการสัตวแปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบาตามพระปณิธาน 
ศ.ดร.สมเด็จพระเจาลูกเธอเจาฟูาจุฬาภรณแวลัยลักษณแ อัครราชกุมารี 

จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือด าเนินการส ารวจขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว และเพ่ือสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนโครงการ ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม
(00200) แผนงานสาธารณสุข(00220) งานบริการสาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอ่ืน (00223) ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น(2561-
 2565) ประจ าปี 2564 ยุทธศาสตรแที่ 2 ขอ 9 หนา 228  

      

   
ค่าวัสดุ รวม 145,000 บาท 

   
วัสดุกอสราง จ านวน 5,000 บาท 

      
  เพ่ือเป็นคาจัดซื้อลวดและวัสดุอ่ืนที่เกี่ยวของในการเก็บรวบรวม

ขยะ ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม(00200) แผนงานสาธารณสุข
(00220) งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน (00223)  

      

   
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ ามัน
ดีเซล เบนซิน น้ ามันหลอลื่น จารบี ฯลฯ ส าหรับเครื่องพนหมอกควันและ
ส าหรับรถยนตแ รถจักรยานยนตแและรถตางๆ ปรากฏในดานบริการชุมชน
และสังคม(00200) แผนงานสาธารณสุข(00220) งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอ่ืน (00223)  

 

      

   
วัสดุวิทยาศาสตรแหรือการแพทยแ จ านวน 90,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาจัดซื้อน้ ายาเคมีก าจัดยุงลาย จัดซื้อทรายอะเบทก าจัดลูกน้ า
ยุงลายในการควบคุมปูองกันโรค และวัคซีนปูองกันโรคพิษสุนัขบา และ
เวชภัณฑแ วัสดุอื่นๆในการควบคุมปูองกันโรคฯลฯ ปรากฏในดานบริการ
ชุมชนและสังคม(00200) แผนงานสาธารณสุข(00220) งานบริการ
สาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน (00223)  

      

  
งบเงินอุดหนุน รวม 280,000 บาท 
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เงินอุดหนุน รวม 280,000 บาท 

   
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชนแ       

    
1. อุดหนุนโครงการพระราชด าริดานสาธารณสุขมูลฐาน จ านวน 280,000 บาท 

      

  เพ่ืออุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน จ านวน 14หมูๆละ
20,000 บาท ด าเนินการแกไขปัญหาดานสาธารณสุข แกไขปัญหา
โรคติดตอและไมติดตอในพ้ืนที่ ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม
(00200) แผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริการสาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอ่ืน (00223) ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น(2561- 2565)
ประจ าปี 2564 ยุทธศาสตรแที่ 2 ขอ 10 หนา 229  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

 
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 50,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 50,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท 

   
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ       

    

1. โครงการฝึกอบรม/สงเสริมอาชีพ/ฝึกอบรมทักษะฝึกอาชีพและจัดตั้งกลุม
อาชีพตางๆใหกลุมองคแกรตางๆ ในต าบลบานเหลาและสนับสนุนกิจกรรมดาน
อาชีพแกครัวเรือน 

จ านวน 50,000 บาท 

      

  1.1 โครงการสงเสริมอาชีพส าหรับการพัฒนาตอยอดกลุมวิสาหกิจชุมชน
กลุมสตรีท ารองเทาลายผาขาวมาเทศบาลต าบลบานเหลา       
                                                            จ านวน  25,000.-บาท 
 เพ่ือจายเป็นคาใชจายในการฝึกอบรมใหความรู เชน คาตอบแทน
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วิทยากร คาสถานที่ คาปูายโครงการ และคาใชจายอ่ืนๆฯลฯ ปรากฏใน
ดานบริการชุมชนและสังคม(00200) แผนงานสังคมสงเคราะหแ
(00230) งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะหแ(00232) ปรากฏใน
แผนพัฒนาทองถิ่น(2561 – 2565) ประจ าปี 2564 ยุทธศาสตรแ
ที ่1 ขอ 1 หนาที่ 200 
1.2 โครงการฝึกอบรมทักษะอาชีพคนพิการ  ผูดูแลคนพิการในเขตพ้ืนที่
เทศบาลต าบลบานเหลา                             จ านวน  25,000.-บาท 
 เพ่ือจายเป็นคาใชจายในการฝึกอบรมใหความรู เชน คาตอบแทนวิทยากร
คาสถานที่ คาปูายโครงการ และคาใชจายอ่ืนๆฯลฯ ปรากฏในดานบริการ
ชุมชนและสังคม(00200) แผนงานสังคมสงเคราะหแ(00230) งานสวัสดิการ
สังคมและสังคมสงเคราะหแ(00232) ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น(2561 –
 2565) ประจ าปี 2564 ยุทธศาสตรแที่ 1 ขอ 1 หนาที่ 200  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนงานเคหะและชุมชน 

 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 4,136,320 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 2,337,020 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 2,337,020 บาท 

   
เงินเดือนพนักงาน จ านวน 1,766,580 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นเงินเดือนใหแกพนักงานเทศบาลพรอมทั้งเงินเดือนของ
พนักงาน ตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี จ านวน 5 อัตรา ปรากฏในดานบริการ
ชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งาน
บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)  

      

   
เงินประจ าต าแหนง จ านวน 60,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาเงินประจ าต าแหนง ใหแกพนักงานเทศบาล ที่ควรไดรับตาม
ระเบียบที่ก าหนด จ านวน 2 อัตรา ปรากฏในดานบริการชุมชนและ
สังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารงานทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)  

      

   
คาตอบแทนพนักงานจาง จ านวน 490,440 บาท 

      
  เพ่ือจายเป็นคาจางพนักงานจาง พรอมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี ที่

มีอยูในสังกัด จ านวน 3 อัตรา ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม
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(00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน (00241)  

   
เงินเพ่ิมตาง ๆของพนักงานจาง จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นเงินเพ่ิมพิเศษคาครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานจาง
เทศบาล เงินเพ่ิมตามคุณวุฒิที่ ก.พ.หรือคณะกรรมการกลางพนักงาน
เทศบาลรองรับวาคุณวุฒินั้น เป็นคุณสมบัติเฉพาะต าแหนงที่ไดรับการ
แตงตั้ง ใหไดรับเงินเพ่ิมตามคุณวุฒิ จ านวน 3 อัตรา ปรากฏในดานบริการ
ชมุชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งาน
บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)  

      

  
งบด าเนินงาน รวม 1,787,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 135,000 บาท 

   
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแก
พนักงาน ขาราชการ ลูกจางประจ าและพนักงานจาง ปรากฏในดานบริการ
ชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งาน
บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)  
 
 

      

   
คาเชาบาน จ านวน 100,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาเชาบานพนักงานเทศบาลต าบล ที่มีสิทธิเบิกไดตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการทองถิ่น
พ.ศ. 2548 และท่ีแกไขจนถึงปัจจุบัน ปรากฏในดานบริการชุมชนและ
สังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารงานทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)  

      

   
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 15,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของผูบริหารและพนักงาน
เทศบาล ตามระเบียบวาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงาน
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 และท่ีแกไขจนถึงปัจจุบัน ปรากฏในดานบริการ
ชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งาน
บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)  

      

   
ค่าใช้สอย รวม 682,000 บาท 

   
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ       

    
1.  คาจางเหมาบริการ จ านวน 432,000 บาท 

      
  เพ่ือจายเป็นคาจางเหมาบริการในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบของกอง

ชาง ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและ
ชุมชน (00240) งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)  

      

    
2. คาจางเหมาบริการอื่น ๆ จ านวน 60,000 บาท 

      
  เพ่ือจายเป็นคาจางเหมาด าเนินกิจการของเทศบาลที่เป็นลักษณะจางเหมา

อ่ืนๆ เชน เชาเครื่องพิมพแขาว ด า/สี ซึ่งมิใชเป็นการประกอบ ดัดแปลง ตอ
เติม ครุภัณฑแหรือสิ่งกอสรางอยางใดและอยูในความรับผิดชอบของผู
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รับจาง ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและ
ชุมชน (00240) งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)  

    
3. คารับบริการตรวจสอบคุณภาพน้ าประปา จ านวน 15,000 บาท 

      
  เพ่ือจายเป็นคาตรวจสอบคุณภาพน้ าประปา ปรากฏในดานบริการชุมชน

และสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารงาน
ทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน (00241)  

      

    
4.  คาจางเหมาในการตรวจสอบแนวเขตที่ดินสาธารณะประโยชนแและที่ดินที่
จะจัดท าโครงการกอสราง 

จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาจางเหมาแรงงานด าเนินกิจการของเทศบาลที่เป็นลักษณะ
จางเหมาอ่ืนๆ ซึ่งมิใชเป็นการประกอบ ดัดแปลง ตอเติม ครุภัณฑแหรือ
สิ่งกอสรางอยางใดและอยูในความรับผิดชอบของผูรับจาง ปรากฏในดาน
บริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งาน
บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) 

      

    
5. คาใชจายส าหรับการท าประกันภัยรถยนตแและรถจักรยานยนตแของเทศบาล
ต าบลบานเหลา 

จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาใชจายส าหรับการท าประกันภัยรถยนตแและรถจักรยานยนตแ
ของเทศบาลต าบลบานเหลา ตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 2663 ลง
วันที่ 14 สิงหาคม 2552 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
คาใชจายในการจัดท าประกันภัยทรัพยแสินขององคแกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2562 ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม
(00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน (00241)  

      

   
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ       

    
1. คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 60,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล
และพนักงานจาง หรือผูที่องคแกรปกครองสวนทองถิ่นสั่งใหไปปฏิบัติ
ราชการใหองคแกรปกครองสวนทองถิ่นโดยจายเป็นคาเบี้ยเลี้ยง  คา
พาหนะ คาเชาที่พัก คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใช
สนามบิน คาลงทะเบียนฝึกอบรมสัมมนา ประชุมตางๆ และคาใชจายที่
จ าเป็นอื่นๆ ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะ
และชุมชน (00240) งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน(00241) 

      

   
คาบ ารุงรักษาและซอมแซม จ านวน 100,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาซอมแซม คาบ ารุงรักษาวัสดุ ครุภัณฑแหรือทรัพยแสิน
อ่ืนๆ เพ่ือใหสามารถใชงานไดตามปกติ ตามแผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ. 2561-2565) ประจ าปี 2564 ยุทธศาสตรแที่ 5 สงเสรมิการบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล ขอ 2 หนา 249 ปรากฏในดานบริการชุมชน
และสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารงาน
ทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน (00241)  

      

   
ค่าวัสดุ รวม 750,000 บาท 

   
วัสดุส านักงาน จ านวน 20,000 บาท 



102 
 

      
  เพ่ือจายเป็นคาซื้อวัสดุส านักงาน เชน กระดาษ,ปากกา, ดินสอ

ฯลฯ ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและ
ชุมชน (00240) งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)  

      

   
วัสดุไฟฟูาและวิทยุ จ านวน 120,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุไฟฟูา เชนฟิวสแเบรกเกอรแ คอนเดนเซอรแ สวิตซแ
ไฟ หลอดไฟฟูา สายไฟฟูา ปลั๊กไฟฯลฯ ปรากฏในดานบริการชุมชนและ
สังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารงานทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)  

      

   
วัสดุกอสราง จ านวน 300,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาจัดชื้อวัสดุกอสราง เชน เหล็ก ไม ปูนซีเมนตแ หิน ทราย ทอ
ระบายน้ าฯลฯ อุปกรณแใชในการกอสราง และวัสดุอุปกรณแประปา ปรากฏ
ในดานบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและ
ชุมชน (00240) งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)  

      

   
วัสดุยานพาหนะและขนสง จ านวน 15,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาจัดซื้อแบตเตอรี่ ยางใน ยางนอก ปะยางฯลฯ ปรากฏใน
ดานบริการชุมชนและสังคม (00200) ปรากฏในดานบริการชุมชนและ
สังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารงานทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)  

      

   
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จ านวน 180,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาชื้อน้ ามันดีเซล, น้ ามันเบนซิน ฯลฯ ส าหรับ
รถยนตแ รถจักรยานยนตแและรถตางๆและสนับสนุนเครื่องจักรกลของ
องคแการบริหารสวนจังหวัดและสวนราชการอ่ืน ปรากฏในดานบริการ
ชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งาน
บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)  

      

   
วัสดุวิทยาศาสตรแหรือการแพทยแ จ านวน 100,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาจัดซื้อปูนขาว สารสม คลอรีน น้ ายาวิเคราะหแสารเคมี
หลงเหลือในน้ า และคาวัสดุอื่นๆ ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม
(00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน (00241)  

      

   
วัสดุคอมพิวเตอรแ จ านวน 15,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอรแ เชนแผนดิสกแ โปรแกรมอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวของกับคอมพิวเตอรแฯลฯ ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม
(00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน (00241)  

      

   
ค่าสาธารณูปโภค รวม 220,000 บาท 

   
คาไฟฟูา จ านวน 220,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาไฟฟูาส าหรับระบบผลิตประปาหมูบาน ปรากฏในดาน
บริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งาน
บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)  
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งบลงทุน รวม 12,300 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ ์ รวม 12,300 บาท 

   
ครุภัณฑแส านักงาน       

    
1.  พัดลมติดผนัง จ านวน 6,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาจัดซื้อพัดลมติดผนัง จ านวน 4 ตัว ๆ ละ 1,500.-บาท 
 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
       - ใบพัดขนาด ๑๖ นิ้ว 
       - ปรับแรงลมได ๓ ระดับ 
       - ดีไซนแสายดึงสองเสน 
       - เทอรแโมฟิว ตัดไฟฟูาอัตโนมัติเมื่อมอเตอรแมีอุณหภูมิสูงเกิน 
       - Timing Motor ควบคุมการสายลมใหตอเนื่อง 
       -  รับประกันมอเตอรแ ๕ ปี 
คุณลักษณะและราคาครุภัณฑแนี้ไมปรากฏในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑแ ส านักงบประมาณ ธนัวาคม 2562  
ขอจัดซื้อตามราคาทองตลาดโดยประหยัด   
ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน
(00240) งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)  

      

   
ครุภัณฑแคอมพิวเตอรแ       

    
1.  เครื่องพิมพแแบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) ส าหรับกระดาษขนาด A3 จ านวน 6,300 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพแแบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) ส าหรับ
กระดาษขนาด A3 จ านวน 1เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
- ใชเทคโนโลยีแบบพนหมึก (Inkjet) 
- มีความละเอียดในการพิมพแไมนอยกวา  1,200 x 1,200  dpi 
- มีความเร็วในการพิมพแรางขาวด าส าหรับกระดาษขนาด A4 ไมนอย
กวา 32 หนาตอนาที (ppm) หรือ 14.5 ภาพตอนาที (ipm) 
- มีความเร็วในการพิมพแรางสีส าหรับกระดาษขนาด A4 ไมนอย
กวา 20 หนาตอนาที (ppm) หรือ 10.4  ภาพตอนาที (ipm) 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface)  แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จ านวนไมนอย
กวา 1 ชอง 
- มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 100 แผน 
- สามารถใชไดกับ A3,A4,Letter,Legal และ Custom 
คุณลักษณะและราคาของครุภัณฑแ ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑแ
คอมพิวเตอรแ ฉบับเดือนพฤษภาคม2563ประกาศ 
ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 รายการที่ 43 หนา 16 ปรากฏในดาน
บริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งาน
บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)  

      

 
งานไฟฟ้าถนน รวม 4,922,900 บาท 

  
งบลงทุน รวม 4,922,900 บาท 
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 4,922,900 บาท 

   
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค       

    
1. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 3 บานเหลาเกา จ านวน 300,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 3 ต าบลบานเหลา
อ าเภอแมใจ จังหวัดพะเยา ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ยาว
136.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไมนอยกวา 544.00 ตาราง
เมตร โดยมีจุดเริ่มตนจากบานนายสมพร  มะโนวงคแ ถึง บริเวณบานนาย
เกตุ  อุดทา รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลบาน
เหลา พรอมติดตั้งปูายโครงการ จ านาน 1ปูาย ตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ฉบับเพ่ิมเติม และเปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที ่5 พ.ศ. 2563 (ประจ าปี 2564) ยุทธศาสตรแที่ 1 พัฒนาระบบ
เศรษฐกิจ ขอ 1 หนา 5 ปรากฏในดานบริการชุมชนและ
สังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240)งานไฟฟูาถนน(00242)  

      

    
2. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 4 บานเหลาธาตุ จ านวน 38,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 4 ต าบลบาน
เหลา อ าเภอแมใจ จังหวัดพะเยา ขนาดผิวจราจร กวาง 3.00 เมตร
ยาว 21.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไมนอยกวา 63.00 ตาราง
เมตร โดยมีจุดเริ่มตนจากถนน คสล. เดิม  ถึง บริเวณบานนางบาน
เดือน  ทรงวาจา รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลบาน
เหลา ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561–2565) ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที ่6 พ.ศ. 2563(ประจ าปี 2564) ยุทธศาสตรแที่ 1 พัฒนาระบบ
เศรษฐกิจ ขอ 1 หนา 14 ปรากฏในดานบริการชุมชนและ
สังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240)งานไฟฟูาถนน(00242)  

      

    
3. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 7 บานดงบุญนาค จ านวน 46,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 7 ต าบลบาน
เหลา อ าเภอแมใจ จังหวัดพะเยา ขนาดผิวจราจร กวาง 2.50 เมตร
ยาว 32.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไมนอยกวา 80.00 ตาราง
เมตร โดยมีจุดเริ่มตนจากบริเวณบาน นายอู  เสมอเชื้อ ถึง บริเวณหนา
บานนายรุง  มาเมืองกล รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลต าบล
บานเหลา ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ฉบับเปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2563(ประจ าปี 2564) ยุทธศาสตรแที่ 1 พัฒนาระบบ
เศรษฐกิจ ขอ 2 หนา 15 ปรากฏในดานบริการชุมชนและ
สังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240)งานไฟฟูาถนน(00242)  

      

    
4. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 8 บานสันก าแพง จ านวน 55,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 8 ต าบลบาน
เหลา อ าเภอแมใจ จังหวัดพะเยา ขนาดผิวจราจร กวาง 3.00 เมตร
ยาว 34.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไมนอยกวา 102.00 ตาราง
เมตร โดยมีจุดเริ่มตนจากถนนทางหลวงชนบท ถึง บริเวณหนาบานนาง
นอย  เรือนเฟย รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลบาน
เหลา ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561–2565) ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้ง
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ที ่6 พ.ศ. 2563(ประจ าปี 2564) ยุทธศาสตรแที่ 1 พัฒนาระบบ
เศรษฐกิจ ขอ 3 หนา 15 ปรากฏในดานบริการชุมชนและ
สังคม (00200)แผนงานเคหะและชุมชน(00240)งานไฟฟูาถนน (00242)  

    
5. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 9 บานดงอินตาใต จ านวน 154,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 9 ต าบลบาน
เหลา อ าเภอแมใจ จังหวัดพะเยา ขนาดผิวจราจร กวาง 3.00 เมตร
ยาว 94.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไมนอยกวา 282.00 ตาราง
เมตร โดยมีจุดเริ่มตนจากบริเวณบาน นายคมสันตแ  ใจลังกเา ถึง
บาน พ.ต.ท.กิตติชัย  เรือนน าวัฒนา รายละเอียดตามแบบแปลนของ
เทศบาลต าบลบานเหลา พรอมติดตั้งปูายโครงการ จ านาน 1 ปูาย ตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561–2565) ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที ่6 พ.ศ. 2563(ประจ าปี 2564) ยุทธศาสตรแที่ 1 พัฒนาระบบ
เศรษฐกิจ ขอ 4 หนา 16 ปรากฏในดานบริการชุมชนและ
สังคม (00200)แผนงานเคหะและชุมชน(00240)งานไฟฟูาถนน (00242)  

      

    
6. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 10 บานรองศรีดอนมูล จ านวน 32,600 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 10 ต าบลบาน
เหลา อ าเภอแมใจ จังหวัดพะเยา ขนาดผิวจราจร กวาง 2.50 เมตร
ยาว 22.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไมนอยกวา 55.00 ตาราง
เมตร โดยมีจุดเริ่มตนจากบาน นายสาม  เตเจ฿ะบุญ ถึง บานนาย
เจริญ   แกวเมืองมูล รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลบาน
เหลา ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561–2565) ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที ่6 พ.ศ. 2563(ประจ าปี 2564) ยุทธศาสตรแที่ 1 พัฒนาระบบ
เศรษฐกิจ ขอ 5 หนา 16 ปรากฏในดานบริการชุมชนและ
สังคม (00200)แผนงานเคหะและชุมชน(00240)งานไฟฟูาถนน (00242)  
 
 

      

    
7. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 12 บานเหลาพัฒนา จ านวน 332,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 12 ต าบลบาน
เหลา อ าเภอแมใจ จังหวัดพะเยา ขนาดผิวจราจร กวาง 4.00 เมตร
ยาว 152.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไมนอยกวา 608.00 ตาราง
เมตร โดยมีจุดเริ่มตนจากบริเวณหนาบานนางยี่สุน  พรมวงคแ ถึง บานนาง
หลา  ติ๊บเมืองพรม รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลบาน
เหลาพรอมติดตั้งปูายโครงการจ านาน 1 ปูาย ตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ.2561–2565) ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2563 
(ประจ าปี 2564) ยุทธศาสตรแที่ 1 พัฒนาระบบ
เศรษฐกิจ ขอ 6 หนา 17 ปรากฏในดานบริการชุมชนและ
สังคม (00200)แผนงานเคหะและชุมชน(00240)งานไฟฟูาถนน (00242)  

      

    
8. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 13 บานเดนโพธิ์ทอง จ านวน 225,200 บาท 

      
  เพ่ือจายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 13 ต าบลบาน

เหลา อ าเภอแมใจ จังหวัดพะเยา ขนาดผิวจราจร กวาง 4.00 เมตร
ยาว 95.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไมนอยกวา 380.00 ตาราง
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เมตร โดยมีจุดเริ่มตนจากบริเวณหนาบานนายทองดี  วงคแเป็ง 
ถึง บาน นายบุญสง  พรมจันทรแ รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาล
ต าบลบานเหลา พรอมติดตั้งปูายโครงการ จ านาน 1 ปูาย ตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ.2561–2565) (ประจ าปี 2564) ยุทธศาสตรแที่ 1 พัฒนาระบบ
เศรษฐกิจ ขอ 61 หนา 66 ปรากฏในดานบริการชุมชนและ
สังคม (00200)แผนงานเคหะและชุมชน(00240) งานไฟฟูาถนน (00242)  

    
9. โครงการปรับปรุงถนนสายการเกษตร หมูที่ 8 บานสันก าแพง จ านวน 68,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาปรับปรุงถนนสายการเกษตรสานสนามกีฬาบานสันก าแพง
โดยลงลูกรังและหินคลุก หมูที่ 8 ต าบลบานเหลา อ าเภอแมใจ จังหวัด
พะเยา โดยแบงเป็น 2 ชวง คือ  
1. ลงหินคลุก ขนาดผิวจราจรกวางเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 180.00 เมตร ลง
หินคลุกหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไมนอย
กวา 54.00  ลูกบาศกแเมตร พรอมเกลี่ยแตงเรียบ  
2. ลงดินถม  ขนาดผิวจราจรกวางเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 131.00 เมตร ลง
ดินถมหนาเฉลี่ย 0.30 เมตร หรือมีปริมาณดินถมไมนอย
กวา 118.00  ลูกบาศกแเมตร พรอมเกลี่ยแตงเรียบ โดยมีจุดเริ่มตนจาก
ถนน คสล. หนาโรงปุย ถึง บริเวณนา ร.ต.ต.ผัด  ขันธวงคแ รายละเอียดตาม
แบบแปลนของเทศบาลต าบลบานเหลา ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.
2561 – 2565) ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2563(ประจ าปี 2564)
ยุทธศาสตรแที่ 1 พัฒนาระบบเศรษฐกิจ ขอ 8 หนา 18 ปรากฏในดาน
บริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งาน
ไฟฟูาถนน (00242)  

      

    
10. โครงการปรับปรุงถนนสายการเกษตร หมูที่ 9 บานดงอินตาไต จ านวน 40,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาปรับปรุงถนนสายการเกษตร หมูที่ 9 ต าบลบาน
เหลา อ าเภอแมใจ จังหวัดพะเยา ขนาดผิวจราจรกวางเฉลี่ย 3.00 เมตร
ยาว 160.00 เมตร ลงหินคลุกหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาณหินคลุก
ไมนอยกวา 48.00 ลูกบาศกแเมตร พรอมเกลี่ยแตงเรียบ โดยมีจุดเริ่มตน
จากบาน นายวิทยา  ปิงวงคแ ถึง ถนน คสล.รายละเอียดตามแบบแปลน
ของเทศบาลต าบลบานเหลา ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  
ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที ่6 พ.ศ. 2563(ประจ าปี 2564) ยุทธศาสตรแ
ที ่1 พัฒนาระบบเศรษฐกิจ ขอ 7 หนา 17 ปรากฏในดานบริการชุมชน
และสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน(00240) งานไฟฟูา
ถนน (00242)  

      

    
11. โครงการวางทอระบายน้ าพรอมบอพัก หมูที่ 1 บานเหลาออย จ านวน 41,300 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาวางทอพรอมบอพัก หมูที่ 1 ต าบลบานเหลา อ าเภอแมใจ
จังหวัดพะเยา วางทอระบายน้ า คสล.ขนาดเสนผาน
ศูนยแกลาง 0.30 เมตร พรอมบอพักคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาด 0.75 x 0.75 เมตร หนา 0.10 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.75 เมตร
จ านวน 4 บอ ยาวรวมบอพัก 32.00 เมตร โดยมีจุดเริ่มตนจากบริเวณ
บาน นางเป็ง  ค าสา ถึง บริเวณหนาบานนางปัน  สมบูรณแ รายละเอียด

      



107 
 

ตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลบานเหลา ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.
2561–2565) ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2563 (ประจ าปี 2564)
ยุทธศาสตรแที่ 1 พัฒนาระบบเศรษฐกิจ ขอ 9 หนา 18 ปรากฏในดาน
บริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งาน
ไฟฟูาถนน (00242)  

    
12. โครงการวางทอระบายน้ าพรอมบอพัก หมูที่ 2 บานหนองบัว จ านวน 351,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาวางทอพรอมบอพัก หมูที่ 2 ต าบลบานเหลา อ าเภอแมใจ
จังหวัดพะเยา วางทอระบายน้ า คสล.ขนาดเสนผานศูนยแกลาง
0.60 เมตร พรอมบอพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 1.04 x 1.04 เมตร
หนา 0.12 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.10 เมตร จ านวน 18 บอ ยาวรวมบอ
พัก 148.00 เมตร โดยมีจุดเริ่มตนจาก ศาลาเกาคุม ถึง ปูาย
หมูบาน รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลบานเหลา พรอม
ติดตั้งปูายโครงการ จ านวน 1 ปูาย ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561–
2565) (ประจ าปี 2564)ยุทธศาสตรแที่ 1 พัฒนาระบบเศรษฐกิจ
ขอ 193 หนา 105 ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม
(00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟูาถนน (00242)  

      

    
13. โครงการวางทอระบายน้ าพรอมบอพัก หมูที่ 4 บานเหลาธาตุ จ านวน 56,300 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาวางทอพรอมบอพัก หมูที่ 4 ต าบลบานเหลา อ าเภอแม
ใจ จังหวัดพะเยา วางทอระบายน้ า คสล.ขนาดเสนผานศูนยแกลาง 0.40
เมตร พรอมบอพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.85 x 0.85 เมตร หนา
0.10 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.80 เมตร จ านวน 3 บอ ยาวรวมบอพัก 37.00
เมตร โดยมีจุดเริ่มตนจากบาน นายอาจ  อินต฿ะวิชัย ถึง บาน นาย
ประเวศ  ใจลังกเา รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลบาน
เหลา ตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561 – 2565) (ประจ าปี 2564)
ยุทธศาสตรแที่ 1 พัฒนาระบบเศรษฐกิจ ขอ 209 หนา 110 ปรากฏในดาน
บริการชุมชนและสังคม(00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งาน
ไฟฟูาถนน (00242)  

      

    
14. โครงการวางทอระบายน้ าพรอมบอพัก หมูที่ 5 บานไรออย จ านวน 381,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาวางทอพรอมบอพัก หมูที่ 5 ต าบลบานเหลา อ าเภอแมใจ
จังหวัดพะเยา วางทอระบายน้ า คสล.ขนาดเสนผานศูนยแกลาง 0.30 เมตร
พรอมบอพักคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 0.75 x 0.75 เมตร หนา 0.10 เมตร
ลึกเฉลี่ย 0.75 เมตร จ านวน 35 บอ ยาวรวมบอพัก 330.00 เมตร โดยมี
จุดเริ่มตนจากบริเวณบาน นางปัน  ปฺอกบุญเรือง ถึง บริเวณหนาบานนาย
สุข  แสนเขียว รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลบาน
เหลา พรอมติดตั้งปูายโครงการ จ านวน 1 ปูาย ตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ.2561–2565) ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที ่6 พ.ศ. 2563 (ประจ าปี 2564)ยุทธศาสตรแที่ 1 พัฒนาระบบ
เศรษฐกิจ ขอ 13 หนา 20  และ ขอ 14 หนา 21 ปรากฏในดานบริการ
ชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟูา
ถนน (00242)  

      

    
15. โครงการวางทอระบายน้ าพรอมบอพัก หมูที่ 10 บานรองศรีดอนมูล จ านวน 218,000 บาท 
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  เพ่ือจายเป็นคาวางทอพรอมบอพัก หมูที่ 10 ต าบลบานเหลา อ าเภอแมใจ
จังหวัดพะเยา วางทอระบายน้ า คสล.ขนาดเสนผานศูนยแกลาง 0.30 เมตร
พรอมบอพักคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 0.75 x 0.75 เมตร หนา 0.10 เมตร
ลึกเฉลี่ย 0.75 เมตร จ านวน 20 บอ ยาวรวมบอพัก 185.00 เมตร โดยมี
จุดเริ่มตนจากบริเวณบาน นางดี  โยมา ถึง บริเวณหนาบานนายสมบูรณแ
เรือนเฟย รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลบานเหลา พรอม
ติดตั้งปูายโครงการ จ านวน 1 ปูาย ตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561–
2565) ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที ่6 พ.ศ. 2563 (ประจ าปี 2564)ยุทธศาสตรแ
ที ่1 พัฒนาระบบเศรษฐกิจ ขอ 16 หนา 22 ปรากฏในดานบริการชุมชน
และสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟูา
ถนน (00242)  

      

    
16. โครงการวางทอระบายน้ าพรอมบอพัก หมูที่ 14 บานเหลาศรีดอนตัน จ านวน 218,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาวางทอพรอมบอพัก หมูที่ 14 ต าบลบานเหลา อ าเภอแมใจ
จังหวัดพะเยา วางทอระบายน้ า คสล.ขนาดเสนผานศูนยแกลาง 0.30 เมตร
พรอมบอพักคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 0.75 x 0.75 เมตร หนา 0.10 เมตร
ลึกเฉลี่ย 0.75 เมตร จ านวน 12 บอ ยาวรวมบอพัก 117.00 เมตร โดยมี
จุดเริ่มตนจากปากซอย 1 ถึง บริเวณหนาบานนายสุข  สมงอน 
รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลบานเหลา พรอมติดตั้งปูาย
โครงการ จ านวน 1 ปูาย ตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561 – 2565) ฉบับ
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2563 (ประจ าปี 2564)ยุทธศาสตรแที่ 1 พัฒนา
ระบบเศรษฐกิจ ขอ 11 หนา 19 ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม
(00200)แผนงานเคหะและชุมชน(00240) งานไฟฟูาถนน (00242)  

      

    
17. โครงการกอสรางรางระบายน้ า หมูที่ 1 บานเหลาออย จ านวน 161,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคากอสรางรางระบายน้ า (ราง U ไมมีฝาปิด) ภายใน
หมูบาน หมูที่ 1 ต าบลบานเหลา อ าเภอแมใจ จังหวัดพะเยา ขนาด
ปากกวางเฉลี่ย 0.30 เมตร ลกึเฉลี่ย 0.50 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว
รวม 117.00 เมตร โดยมีจุดเริ่มตนจากบริเวณบานนายวงคแ  ใจจุมปู
ถึง บริเวณบานนายถวิล  นามใจ รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาล
ต าบลบานเหลา พรอมติดตั้งปูายโครงการ จ านวน 1 ปูาย ตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ.2561–2565) ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2563 
(ประจ าปี 2564)ยุทธศาสตรแที่ 1 พัฒนาระบบเศรษฐกิจ ขอ12 หนา 20
ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน
(00240) งานไฟฟูาถนน (00242)  

      

    
18. โครงการกอสรางรางระบายน้ า หมูที่ 6 บานดงอินตา จ านวน 147,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคากอสรางรางระบายน้ า (ราง U ไมมีฝาปิด) ภายใน
หมูบาน หมูที่ 6 ต าบลบานเหลา อ าเภอแมใจ จังหวัดพะเยา ขนาด
ปากกวางเฉลี่ย 0.20 เมตร ลกึเฉลี่ย 0.30 เมตร หนา 0.08 เมตร ยาว
รวม 138.00 เมตร โดยมีจุดเริ่มตนจากบริเวณบานนายขืน  บุญเงิน
ถึง บริเวณบานนายอดิศร  ขุยค า รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาล
ต าบลบานเหลา พรอมติดตั้งปูายโครงการ จ านวน 1 ปูาย ตามแผนพัฒนา

      



109 
 

ทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที ่6 พ.ศ.2563 
(ประจ าปี 2564)ยุทธศาสตรแที่ 1 พัฒนาระบบเศรษฐกิจ ขอ 10 หนา 19
ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและ
ชุมชน (00240) งานไฟฟูาถนน (00242)  

    
19. โครงการกอสรางรางระบายน้ า หมูที่ 7 บานดงบุญนาค จ านวน 128,500 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคากอสรางรางระบายน้ า (ราง U ไมมีฝาปิด) ภายใน
หมูบาน หมูที่ 7 ต าบลบานเหลา อ าเภอแมใจ จังหวัดพะเยา ขนาด
ปากกวางเฉลี่ย 0.35 เมตร ลกึเฉลี่ย 0.30 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว
รวม 95.00 เมตร โดยมีจุดเริ่มตนจากบริเวณบานนายกเองค า  จินะ
ปัญญา ถึง บริเวณบานนายนิวัติ  ยันโต รายละเอียดตามแบบแปลนของ
เทศบาลต าบลบานเหลา พรอมติดตั้งปูายโครงการ จ านวน 1 ปูาย ตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561 – 2565) ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที ่6 พ.ศ. 2563 (ประจ าปี 2564)ยุทธศาสตรแที่ 1 พัฒนาระบบ
เศรษฐกิจ ขอ 15 หนา 21 ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม
(00200)แผนงานเคหะและชุมชน(00240) งานไฟฟูาถนน (00242)  

      

    
20. โครงการกอสรางรางระบายน้ า หมูที่ 11 บานดงอินตาเหนือ จ านวน 340,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคากอสรางรางระบายน้ า (ราง U ไมมีฝาปิด) ภายใน
หมูบาน หมูที่ 11 ต าบลบานเหลา อ าเภอแมใจ จังหวัดพะเยา ขนาด
ปากกวางเฉลี่ย 0.30 เมตร ลกึเฉลี่ย 0.35 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว
รวม 240.00 เมตร โดยมีจุดเริ่มตนจากบริเวณบานนายราชัน  กันทะเนตร
ถึง บริเวณบานนายมานพ  นามปัญญา รายละเอียดตามแบบแปลนของ
เทศบาลต าบลบานเหลา พรอมติดตั้งปูายโครงการ จ านวน 1 ปูาย ตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที ่6 พ.ศ. 2563 (ประจ าปี 2564)ยุทธศาสตรแที่ 1 พัฒนาระบบ
เศรษฐกิจ ขอ 17 หนา 22 ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม
(00200)แผนงานเคหะและชุมชน(00240) งานไฟฟูาถนน (00242)  

      

    
21 โครงการกอสรางรั้วส านักงานเทศบาลต าบลบานเหลา จ านวน 659,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคากอสรางรั้วส านักงานเทศบาลต าบลบานเหลา อ าเภอแมใจ
จังหวัดพะเยา กอสรางขนาดรั้วความสูง 3.70 เมตร ยาว 132.00 เมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลบานเหลา พรอมติดตั้งปูาย
โครงการ จ านวน 1 ปูาย ตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561–2565) 
(ประจ าปี 2564) ยุทธศาสตรแที่ 1 พัฒนาระบบเศรษฐกิจ ขอ 469 หนา
197 ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและ
ชุมชน (00240) งานไฟฟูาถนน (00242)  
 
 
 

      

    
22 โครงการกอสรางโรงจอดรถยนตแส านักงานเทศบาลต าบลบานเหลา จ านวน 360,000 บาท 

      
  เพ่ือจายเป็นคากอสรางโรงจอดรถยนตแส านักงานเทศบาลต าบลบาน

เหลา อ าเภอแมใจ จังหวัดพะเยา กอสรางโรงจอดรถยนตแ  ขนาด
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กวาง 5.50 เมตร ยาว 30.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของ
เทศบาลต าบลบานเหลา พรอมติดตั้งปูายโครงการ จ านวน 1 ปูาย ตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561–2565) (ประจ าปี 2564) ยุทธศาสตรแ
ที ่1 พัฒนาระบบเศรษฐกิจ ขอ 449 หนา 191 ปรากฏในดานบริการ
ชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟูา
ถนน (00242)  

    
23 โครงการปรับปรุงขยายไหลทางผิวถนนลาดยาง หมู 9 บานดงอินตาใต จ านวน 111,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาปรับปรุงขยายไหลทางผิวถนนลาดยาง หมู 9 ตรงจุดบล็อก
คอนเวิรแดรองขาหลวงเชื่อมหนองเล็งทราย อ าเภอแมใจ จังหวัด
พะเยา ขยายไหลทาง กวางขางละ 2 เมตร หนา 0.05 เมตร ยาว 20.00
เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลบานเหลา พรอมติดตั้ง
ปูายโครงการ จ านวน 1 ปูาย ตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561–2565)
ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที ่5 พ.ศ. 2563 (ประจ าปี 2564) ยุทธศาสตรแ
ที ่1 พัฒนาระบบเศรษฐกิจ ขอ 2 หนา 6 ปรากฏในดานบริการชุมชนและ
สังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟูา
ถนน (00242)  

      

    
24 โครงการซอมแซมอาคารส านักงานเทศบาลต าบลบานเหลา จ านวน 100,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาปรับปรุงอาคารส านักงานเทศบาลต าบลบานเหลา  อ าเภอ
แมใจ จังหวัดพะเยา โดยตอเติมหองเก็บของขนาดกวาง 3.50x8.80 เมตร
หรือมีพ้ืนที่ใชสอยไมนอยกวา 30.80 ตารางเมตร และปรับปรุงหองส านัก
ปลัดโดยรื้อผนังกั้นหองขนาด 3.00x7.00 เมตร จ านวน 2 จุด พรอม
ซอมแซมฝูาและทาสีในสวนที่ช ารุด รายละเอียดตามแบบแปลนของ
เทศบาลต าบลบานเหลา พรอมติดตั้งปูายโครงการ จ านวน 1 ปูาย ตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561–2565) (ประจ าปี 2564) ยุทธศาสตรแ
ที ่1 พัฒนาระบบเศรษฐกิจ ขอ 450 หนา 191 ปรากฏในดานบริการ
ชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟูา
ถนน (00242)  
 
 
 
 
 

      

   
คาบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง       

    
1. คาบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง จ านวน 360,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาบ ารุงรักษาและปรับปรุงซอมแซมท่ีดินและ
สิ่งกอสราง เชน ระบบประปาหมูบาน อาคาร ถนนที่อยูในเขตเทศบาล
ต าบลบานเหลา ครุภัณฑแหรือทรัพยแสินอื่นๆ ฯลฯ เพ่ือใหสามารถใชงานได
ตามปกติ ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ประจ าปี 2564
ยุทธศาสตรแที่ 5 สงเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ขอ 2 หนา 249 ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงาน
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เคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟูาถนน (00242)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวม 70,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 70,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท 

   
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ       

    
1. โครงการโรงเรียนครอบครัวพื้นที่เรียนรูเพ่ือครอบครัวทุกชวงวัย จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาใชจายในการฝึกอบรมตามโครงการโรงเรียนครอบครัวพ้ืนที่
เรียนรูเพื่อครอบครัวทุกชวงวัย เชน คาตอบแทนวิทยากร คาสถานที่  คา
ปูายโครงการ และคาใชจายอ่ืนๆที่จ าเป็นฯลฯ ปรากฏในดานบริการชุมชน
และสังคม(00200) แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน(00250) งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสรางความเขมแข็งของชุมชน(00251) ปรากฏใน
แผนพัฒนาทองถิ่นปี (2561–2565) ประจ าปี 2564 ยุทธศาสตรแ
ที ่2 ขอ 6 หนาที่ 220  
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2. โครงการสืบสานคลังภูมิปัญญาทองถิ่น จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาใชจายในการฝึกอบรมตามโครงการสืบสานคลังภูมิปัญญา
ทองถิ่น เชน คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร อาหารวาง คาวัสดุการ
ฝึกอบรม คาปูายโครงการ ฯลฯ ปรากฏในดานบริหารงานทั่วไป
(00100) แผนงานสรางเขมแข็งของชุมชน(00250) งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการสรางความเขมแข็งของชุมชน(00251) ปรากฏในแผนพัฒนา
ทองถิ่น (2561–2565) ประจ าปี 2563 ยุทธศาสตรแที่ 2 ขอ 1 หนาที่ 218  

      

    
3) โครงการจัดสวัสดิการสังคมส าหรับคุณพอแมมือใหมและครอบครัว จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาใชจายในการฝึกอบรมโครงการจัดสวัสดิการสังคมส าหรับ
คุณพอแมมือใหมและครอบครัว เชน คาตอบแทนวิทยากร คาสถานที่  คา
ปูายโครงการ และคาใชจายอ่ืนๆที่จ าเป็นฯลฯ ปรากฏในดานบริการชุมชน
และสังคม(00200) แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน(00250) งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสรางความเขมแข็งของชุมชน(00251) ปรากฏใน
แผนพัฒนาทองถิ่นปี (2561–2565) ประจ าปี 2564 ยุทธศาสตรแ
ที ่2 ขอ 14 หนาที่ 224  
 
 
 
 
 
 
 

      

 
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 30,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 30,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท 

   
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ       

    

1.) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดท าแผนชุมชน/
หมูบานและการจัดท า/ทบทวน/เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถิ่นของ
เทศบาลต าบลบานเหลา 

จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาใชจาย เชน การจัดประชาคมการจัดท า/การเพ่ิมเติม/การ
เปลี่ยนแปลง/การแกไขแผนพัฒนาทองถิ่นระดับชุมชน/ระดับต าบล การ
ประชุมของคณะกรรมการตางๆ ทั้ง 3 คณะที่เกี่ยวกับแผนพัฒนาทองถิ่น
ของเทศบาลต าบลบานเหลา โดยจายเป็นคาอาหาร คาอาหารวาง/
เครื่องดื่ม คาปูายโครงการ คาวัสดุ/อุปกรณแตางๆในการจัดท าแผนชุมชน/
หมูบาน แผนพัฒนาทองถิ่นและคาใชจายอ่ืนๆ ของแตละหมูบานในเขต
พ้ืนที่ต าบลบานเหลา 14 หมูบาน ตลอดจนคาใชจายอ่ืนๆ เกี่ยวกับการ
จัดท าแผนพัฒนาทองถิ่นทุกระดับที่บูรณาการรวมกับหนวยงานอื่น
ฯลฯ ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม (00200)แผนงานสรางความ
เขมแข็งของชุมชน(00250) งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็ง
ชุมชน (00252)ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
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ประจ าปี 2564 ยุทธศาสตรแที่ 2 ขอ 5 หนาที่ 220 และตามหนังสือที่ มท.
0810.2/ว 0600 ลงวันที่ 29 มกราคม 2559 เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑแ
การจัดท าแผนและประสานแผนพัฒนาทองถิ่นขององคแกรปกครองสวน
ทองถิ่น  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ รวม 90,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 90,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 90,000 บาท 

   
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ       

    
1.  โครงการจัดงานสัปดาหแสงเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวัน
อาสาฬหบูชา ศาสนาด ารงมั่น 

จ านวน 40,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาใชจายในการใหความรูตามโครงการจัดงานสัปดาหแสงเสริม
พระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาศาสนาด ารงมั่น
ปี 2564 เชน คาตอบแทนวิทยากร คาอาหาร คาเครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณแ
และคาใชจายอ่ืนๆฯลฯ ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม
(00200) แผนงานดานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งาน
บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
(00261) ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2561-2565)
ประจ าปี 2564 ยุทธศาสตรแที่ 2 ขอ 6 หนา 209  

      

    
2. โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนต าบลบานเหลา จ านวน 25,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาใชจายในการใหความรูตามโครงการวัฒนธรรมไทยสายใย
ชุมชนต าบลบานเหลา เชน คาตอบแทนวิทยากร คาอาหาร คา
เครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณแและคาใชจายอื่นๆฯลฯ ปรากฏในดานบริการชุมชน
และสังคม (00200)แผนงานดานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
(00260) งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
(00261) ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) ประจ าปี
2564 ยุทธศาสตรแที่ 2 ขอ 4 หนา 208  
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3. โครงการสงเสริมพระพุทธศาสนาวันอาทิตยแ จ านวน 25,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาใชจายในการใหความรูตามโครงการสงเสริม
พระพุทธศาสนาวันอาทิตยแส าหรับเยาวชนในพื้นท่ีต าบลบาน
เหลา เชน คาตอบแทนวิทยากร คาอาหาร คาเครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณแและ
คาใชจายอื่นๆฯลฯ ปรากฏในดานบริการชุมชนและ
สังคม (00200) แผนงานดานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
(00260) งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
(00261) ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
ประจ าปี 2564 ยุทธศาสตรแ ที ่2 ขอ 5 หนา 209 (ส านักปลัด)  
 
 
 

      

 
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 100,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 100,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท 

   
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ       

    
1.  โครงการจัดการแขงขันกีฬาประชาชนต าบลบานเหลา และสงเสริมการ
เลนกีฬา 

จ านวน 100,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาใชจายจัดการแขงขันกีฬาสงเสริมและสนับสนุนการเลน
กีฬาประเภทอ่ืนๆการจัดสงนักกีฬาประเภทเยาวชนหรือประชาชนเขา
รวมการแขงขันกีฬาในระดับต าบลหรืออ าเภอหรือระดับจังหวัด หรือ
การแขงขันกีฬาของบุคลากรของทองถิ่นฯลฯ ปรากฏในดานบริการ
ชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ (00260) งานกีฬาและนันทนาการ(00262) ปรากฏใน
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)ประจ าปี 2564 ยุทธศาสตรแ
ที ่2 ขอ 8 หนา 209  

      

 
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 240,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 240,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 240,000 บาท 

   
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ       

    
1. โครงการอนุรักษแวัฒนธรรมและประเพณีทองถิ่น จ านวน 140,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาใชจายในงานประเพณีทางศาสนาหรืองานประเพณี
ประจ าปี  เชน 
1.1 โครงการสงเสริมประเพณีลอยกระทง        จ านวน     50,000 บาท 
เพ่ือจายเป็นคาใชจายโครงการสงเสริมประเพณีลอยกระทง เชน คาจัดท า
กระทง คาจัดท าสถานที่ภายในงาน คาจางเหมาเครื่องเสียงและเวที คาจาง
เหมาท าปูายไวนิลคาตอบแทนคณะกรรมการตัดสินกระทงเล็ก คารางวัล
ประกวดกระทงเล็ก คารางวัลการแสดงฯลฯ ปรากฏในดานบริการชุมชน
และสังคม (00200) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ
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นันทนาการ (00260) งานศาสนาและวัฒนธรรมทองถิ่น (00263) ปรากฏ
ในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) ประจ าปี 2564 ยุทธศาสตรแ
ที ่2 ขอ 1 หนา 207 
 

 

 
1.2 โครงการประเพณีสืบชะตาล าน้ าแมปืม       จ านวน    50,000  บาท 
เพ่ือจายเป็นคาใชจายในโครงการประเพณีสืบชะตาล าน้ าแมปืม เชน คา
เครื่องบรวงสรวง คาสังฆทานพรอมจตุปัจจัย คาอาหารกลางวัน,คาอาหาร
วางและเครื่องดื่ม ส าหรับผูเขารวมโครงการฯลฯ ปรากฏในดานบริการ
ชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ (00260) งานศาสนาและวัฒนธรรมทองถิ่น (00263) ปรากฏ
ในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ประจ าปี 2564 ยุทธศาสตรแ
ที ่2 ขอ 1 หนา 207  
1.3 โครงการประเพณีสืบชะตาหนองเล็งทราย     จ านวน   30,000  บาท 
เพ่ือจายเป็นคาใชจายในโครงการประเพณีสืบชะตาหนองเล็งทราย เชน คา
เครื่องบรวงสรวง คาสังฆทานพรอมจตุปัจจัย คาจัดท าหุนปูุแถน คาอาหาร
กลางวัน, คาอาหารวางและเครื่องดื่ม ส าหรับผูเขารวมโครงการ ฯลฯ
ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานศาสนาและวัฒนธรรม
ทองถิ่น (00263) ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
ประจ าปี 2564 ยุทธศาสตรแที่ 2 ขอ 1 หนา 207  
1.4  โครงการสงเสริมประเพณีแหเทียนพรรษา   จ านวน   10,000  บาท 
เพ่ือจายเป็นคาใชจายในโครงการสงเสริมประเพณีแหเทียนพรรษา เชน คา
ตกแตงขบวนรถแหเทียนพรรษา คาวัสดุฯลฯ ปรากฏในดานบริการชุมชน
และสังคม (00200) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ (00260) งานศาสนาและวัฒนธรรมทองถิ่น (00263) ปรากฏ
ในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ประจ าปี 2564 ยุทธศาสตรแ
ที ่2 ขอ 1 หนา 207  

    
2. โครงการฝึกอบรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
สุขภาพที่ดีของผูสูงวัย 

จ านวน 100,000 บาท 

      

  เพ่ือเป็นคาใชจายในโครงการฝึกอบรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและสุขภาพที่ดีของผูสูงวัย เชนอบรมใหความรู
คาตอบแทนวิทยากร คาอาหาร คาเครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณแและคาใชจาย
อ่ืนๆฯลฯ ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานศาสนาและวัฒนธรรม
ทองถิ่น (00263) ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
ประจ าปี 2564 ยุทธศาสตรแที่ 2 ขอ 7 หนา 209  
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน รวม 40,000 บาท 

  
งบลงทุน รวม 40,000 บาท 

   
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 40,000 บาท 

   
คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายใหแกเอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอก
เพ่ือใหไดมาซึ่งสิ่งกอสราง 

      

    
1. คาจางออกแบบ/คาจางควบคุมงาน จ านวน 40,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาจางออกแบบ จางควบคุมงาน ที่จายใหเอกชนและนิติบุคคล
ในงานกอสราง ปรากฏในดานการเศรษฐกิจ(00300) แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา (00310) งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน(00312)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

แผนงานการเกษตร 

 
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 125,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 125,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 95,000 บาท 
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ       

    
1. โครงการสงเสริมและปูองกันก าจัดโรคและแมลงศัตรูพืช จ านวน 15,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาฝึกอบรมใหความรู เชน อาหาร/อาหารวาง/เครื่องดื่ม คา
วิทยากร คาวัสดุอุปกรณแในการฝึกอบรม และคาอ่ืนๆ ที่เก่ียวเนื่องกับ
โครงการ ปรากฏในดานเศรษฐกิจ (00300) แผนงานการเกษตร
(00320) งานสงเสริมการเกษตร (00321) ปรากฏในแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ประจ าปี พ.ศ. 2564 ยุทธศาสตรแ
ที ่1 ขอ 1 หนา 201  

      

    
2. โครงการสงเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตวแ จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาฝึกอบรมใหความรู เชน อาหาร/อาหารวาง/เครื่องดื่ม คา
วิทยากร คาวัสดุอุปกรณแในการฝึกอบรม และคาอ่ืนๆ ที่เก่ียวเนื่องกับ
โครงการ ปรากฏในดานเศรษฐกิจ (00300) แผนงานการเกษตร
(00320) งานสงเสริมการเกษตร (00321) ปรากฏในแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ประจ าปี พ.ศ. 2564 ยุทธศาสตรแ
ที ่1 ขอ 4 หนา 202  

      

    
3. โครงการสงเสริมการแปรรูป การบรรจุภัณฑแ การเก็บรักษาผลผลิต
การเกษตร และการตลาด 

จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาฝึกอบรมใหความรู เชน อาหาร/อาหารวาง/เครื่องดื่ม คา
วิทยากร คาวัสดุอุปกรณแในการฝึกอบรม และคาอ่ืนๆ ที่เก่ียวเนื่องในการ
นอมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไปสูการปฏิบัติ เพ่ือพัฒนาการ
เกษตรอยางยั่งยืน ปรากฏในดานเศรษฐกิจ (00300) แผนงานการเกษตร
(00320) งานสงเสริมการเกษตร (00321) ปรากฏในแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ประจ าปี พ.ศ. 2564 ยุทธศาสตรแ
ที ่1 ขอ 7 หนา 203  

      

    
4. โครงการโรงเรียนเกษตรกรเพ่ือยกระดับคุณภาพมาตรฐานการผลิตขาว
และผลิตภัณฑแของกลุมจังหวัดภาคเหนือ 

จ านวน 40,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาฝึกอบรมใหความรู เชน อาหาร/อาหารวาง/เครื่องดื่ม คา
วิทยากร คาวัสดุอุปกรณแในการฝึกอบรม และคาอ่ืนๆ ที่เก่ียวเนื่องในการ
นอมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไปสูการปฏิบัติ เพ่ือพัฒนาการ
เกษตรอยางยั่งยืน ปรากฏในดานเศรษฐกิจ (00300) แผนงานการเกษตร
(00320) งานสงเสริมการเกษตร (00321) ปรากฏในแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ประจ าปี พ.ศ. 2564 ยุทธศาสตรแ
ที ่1 ขอ 9 หนา 203  

      

   
ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท 

   
วัสดุการเกษตร จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร เชน จอบ เสียม สปริงเกลอรแ ปุย ยา
ปูองกันและก าจัดศัตรูพืช วัชพืช  ไมดอกไมประดับ วัสดุเพาะช า อุปกรณแ
ในการขยายพันธุแพืช ผาใบหรือผาพลาสติก และวัสดุอ่ืนๆ ปรากฏในดาน
การเศรษฐกิจ (00300) แผนงานการเกษตร (00320) งานสงเสริม
การเกษตร (00321)   
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งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้ รวม 30,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 30,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท 

   
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ       

    
1. โครงการอนุรักษแแหลงน้ าและปุาไม จ านวน 20,000 บาท 

      
  เพ่ือจายเป็นคาวัสดุอุปกรณแตางๆ และคาใชจายอื่นฯลฯ ปรากฏในดาน

เศรษฐกิจ (00300) แผนงานการเกษตร (00320) งานอนุรักษแแหลงน้ าและ
ปุาไม (00322) 

      

    
2. โครงการอนุรักษแพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อส สธ.) 

จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาฝึกอบรมใหความรู เชน คาอาหาร/อาหารวาง/เครื่องดื่ม คา
วิทยากร คาวัสดุอุปกรณแในการฝึกอบรมฯลฯ ที่เก่ียวเนื่องในการนอมน า
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไปสูการปฏิบัติ เพ่ือพัฒนาการเกษตรอยาง
ยั่งยืน ปรากฏในดานเศรษฐกิจ(00300) แผนงานการเกษตร (00320) งาน
อนุรักษแแหลงน้ าและปุาไม (00322)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

แผนงานงบกลาง 

 
งบกลาง รวม 18,842,000 บาท 

  
งบกลาง รวม 18,842,000 บาท 

   
งบกลาง รวม 18,842,000 บาท 

   
คาช าระหนี้เงินตน จ านวน 1,200,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาช าระหนี้เงินตนเงินกูยืมใหกับธนาคารเพ่ือการเกษตรและ
สหกรณแสาขาแมใจ ตามโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนต าบล
บานเหลา ของเทศบาลต าบลบานเหลา ตามหนังสืออนุมัติใหกูเงินที่ พย.
0037.3/15212ลว 28 ธันวาคม 2555 และหนังสือสัญญาการกูเงิน เลขที่
....800052315981...ปรากฏในดานการด าเนินงานอื่นๆ (00400) แผนงาน
งบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411)  

      

   
คาช าระดอกเบี้ย จ านวน 141,074 บาท 

        เพ่ือจายเป็นคาช าระดอกเบี้ยเงินกูยืมใหกับธนาคารเพ่ือการเกษตรและ       
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สหกรณแสาขาแมใจ ตามโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนต าบล
บานเหลา ของเทศบาลต าบลบานเหลา ตามหนังสืออนุมัติใหกูเงินที่ พย.
0037.3/15212ลว 28 ธันวาคม 2555 และหนังสือสัญญาการกูเงิน เลขที่
...800052315981..ปรากฏในดานการด าเนินงานอื่นๆ (00400) แผนงาน
งบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411)  

   
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จ านวน 140,000 บาท 

      
  เพ่ือจายเป็นคาเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจาง ปรากฏใน

ดานการด าเนินงานอื่นๆ (00400) แผนงานงบกลาง (00410) งานงบ
กลาง (00411)  

      

   
เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จ านวน 13,000,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นเบี้ยยังชีพผูสูงอายุในเขตเทศบาลต าบลบานเหลา ตามประกาศ
ของเทศบาลต าบลบานเหลา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
หลักเกณฑแการจายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุขององคแกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2552  และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑแการ
จายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุขององคแกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.
2552  แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่4) พ.ศ.2562 ปรากฏในแผนดานการ
ด าเนินงานอื่น ๆ (00400)  แผนงานงบกลาง (00410)  งานงบ
กลาง  (00411) ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น(2561–2565)
ประจ าปี 2564 ยุทธศาสตรแที่ 2 ขอ 2 หนาที่ 230     
 
 
 

      

   
เบี้ยยังชีพคนพิการ จ านวน 2,900,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นเบี้ยความพิการที่ไดลงทะเบียนไว ตามประกาศเทศบาลต าบล
บานเหลา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑแการจายเบี้ย
ความพิการใหคนพิการขององคแกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2553 แกไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 ปรากฏในแผนดานการด าเนินงาน
อ่ืนๆ (00400) แผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411) ปรากฏใน
แผนพัฒนาทองถิ่น(2561–2565) ประจ าปี 2564 ยุทธศาสตรแ
ที ่2 ขอ 2 หนาที่ 230 

      

   
เบี้ยยังชีพผูปุวยเอดสแ จ านวน 400,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาเงินสงเคราะหแเพ่ือการยังชีพผูปุวยเอดสแในเขตเทศบาล
ต าบลบานเหลา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงิน
สงเคราะหแเพ่ือการยังชีพขององคแกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.
2548 ปรากฏในดานการด าเนินงานอื่น ๆ(00400) แผนงานงบกลาง
(00410) งานงบกลาง(00411) ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น(2561–2565)
ประจ าปี 2564ยุทธศาสตรแที่ 2 ขอ 2 หนาที่ 230 

      

   
ส ารองจาย จ านวน 300,000 บาท 

      
  เพ่ือจายเป็นคาใชจายในกรณีจ าเป็นหรือบรรเทาความเดือดรอนของ

ประชาชน การแกไขปัญหาพืชผลทางการเกษตร การปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัยฯลฯ ปรากฏในดานการด าเนินงานอ่ืนๆ (00400) แผนงานงบ
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กลาง (00410) งานงบกลาง  (00411) ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น
(2561–2565) ประจ าปี 2564 ยุทธศาสตรแที่ 4 ขอ 1 หนาที่ 242 

   
รายจายตามขอผูกพัน       

    
1. คาใชจายโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชนต าบลบานเหลา จ านวน 100,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาใชจายโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชนต าบลบาน
เหลา ในการสรางหลักประกันความมั่นคงของชุมชนฐานราก ฟ้ืนฟูทุนทาง
สังคม เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคมในการจัดการดูแล
ชวยเหลือเกื้อกูลกัน เพ่ือพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ น าสูการมี
คุณภาพชีวิตที่ดี แผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411) อางถึง
หนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0891.4.3/ว 2502 ลว 20 ส.ค. 2553 เรื่อง
แนวทางสนับสนุนการด าเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชนขององคแกร
ปกครองสวนทองถิ่น และ ที ่มท 0808.2/ว 560 ลว 27 ก.พ. 2561
เรื่อง การด าเนินการสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการตั้งบประมาณขององคแกรปกครองสวน
ทองถิ่น เพ่ือสมทบกองทุน พ.ศ.2561 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับ
ที ่2) พ.ศ.2563 ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น(2561 – 2565)
ประจ าปี 2564 ยุทธศาสตรแที่ 2 ขอ 3 หนาที่ 230 

      

    
2. เงินคาบ ารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย(ส.ท.ท.) จ านวน 37,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาบ ารุงสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทยประจ าปี 2564 โดย
ค านวณตามระเบียบขอบังคับสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศ
ไทย พ.ศ. 2541 ขอ16 โดยพิจารณาจากรายรับจริงที่ผานมาไมรวมเงิน
อุดหนุน เงินจายขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนทั่วไป และเงินอุดหนุนเฉพาะ
กิจ แตจะตองไมนอยกวารอยละเศษหนึ่งสวนหกของประมาณการรายรับ
ดังกลาว ปรากฏในดานการด าเนินงานอื่นๆ(00400) แผนงานงบ
กลาง (00410) งานงบกลาง (00411) 

      

    
3. เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับต าบล จ านวน 160,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาใชจายในการสงเสริมสุขภาพประชาชนในการสมทบ
งบประมาณจากการรองรับภารกิจถายโอน การจัดตั้งกองทุนหลักประกัน
สุขภาพระดับต าบล ปรากฏในดานการด าเนินงานอื่นๆ (00400) แผนงาน
งบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411)ปรากฏในแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ. 2561–2565)ประจ าปี 2564 ยุทธศาสตรแ
ที ่2 ขอ 1 หนาที่ 230  

      

    
4. เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จ านวน 7,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน  ของพนักงานจาง ตาม
พระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2561 ปรากฏในดานการ
ด าเนินงานอื่น ๆ (00400) แผนงานงบกลาง (00410) งานงบ
กลาง (00411)  

      

   
เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.) จ านวน 456,926 บาท 

      
  เพ่ือจายเป็นเงินสมทบใหแกส านักงานเงินกองทุนบ าเหน็จ บ านาญ

ขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.) ในอัตรารอยละ 2 ของประมาณการรายรับ
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ประจ าปี 2564 ไมรวมเงินกู เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในดานการ
ด าเนินงานอื่นๆ (00400) แผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง 
(00411)  

 


