
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตําบลบ้านแป้น

อําเภอ เมืองลําพูน   จังหวัดลําพูน

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 59,600,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 9,397,040 บาท
งบบุคลากร รวม 6,746,640 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,727,360 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 725,760 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเดือน/ค่าตอบแทนนายกเทศมนตรี,รองนายก
เทศมนตรี จํานวน  12  เดือน
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป 00110
งานบริหารทัวไป 00111

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 180,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายกเทศมนตรี/รองนายก
เทศมนตรี  จํานวน  12  เดือน
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป 00110
งานบริหารทัวไป 00111

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 180,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี/รองนายก
เทศมนตรี  จํานวน  12  เดือน
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป 00110
งานบริหารทัวไป 00111

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 207,360 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการและทีปรึกษานายกเทศมนตรี
จํานวน  12  เดือน
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป 00110
งานบริหารทัวไป 00111

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 1,434,240 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทน ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา
เทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล  จํานวน  12  เดือน
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป 00110
งานบริหารทัวไป 00111

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,019,280 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 3,465,480 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล พร้อมทังเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี  จํานวน  12  เดือน
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป 00110
งานบริหารทัวไป 00111
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เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 3,240 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพค่าตอบแทนพิเศษและเงินเพิมพิเศษ
สําหรับการสู้รบ  จํานวน  12  เดือน
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป 00110
งานบริหารทัวไป 00111

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 204,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง  จํานวน  12  เดือน
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป 00110
งานบริหารทัวไป 00111

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 262,560 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจําของเทศบาล พร้อมทังเงินปรับปรุงค่าจ้าง

จํานวน  12  เดือน
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป 00110
งานบริหารทัวไป 00111

เงินอืนๆ จํานวน 84,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของปลัดเทศบาล  จํานวน  12  เดือน
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป 00110
งานบริหารทัวไป 00111

งบดําเนินงาน รวม 2,625,400 บาท
ค่าตอบแทน รวม 325,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 60,000 บาท

1.ค่าตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษแก่ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
       -เพือจ่ายเป็นค่าค่าตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษแก่ข้าราชการ
พนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 50,000 บาท
2.ค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้าง 
       -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกพนักงานและ
ลูกจ้าง  จํานวน 10,000 บาท
      ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป 00110
      งานบริหารทัวไป 00111

ค่าเบียประชุม จํานวน 15,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าเบียประชุมกรรมการทีสภาเทศบาลแต่งตังขึน 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป 00110
งานบริหารทัวไป 00111

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน
เทศบาลและลูกจ้าง ทีมาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป 00110
งานบริหารทัวไป 00111
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ค่าเช่าบ้าน จํานวน 150,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าเช่าทีพักอาศัยของพนักงานเทศบาลซึงมีสิทธิเบิกค่าเช่าที
พักได้ตามระเบียบฯ
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป 00110
งานบริหารทัวไป 00111

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 90,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจํา ซึงมี
สิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป 00110
งานบริหารทัวไป 00111

ค่าใช้สอย รวม 1,284,400 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 599,400 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเช่าเครืองถ่ายเอกสาร  ค่าถ่ายเอกสาร
และเข้าปกหนังสือ  ค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ ฯลฯ

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 80,000 บาท
1. ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ตังไว้ 40,000 บาท 
    - เพือจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล เช่น ค่า
อาหาร ค่าเครืองดืม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายทีเกียวเนืองใน
การเลียงรับรองรวมทังค่าบริการ ซึงจําเป็นทีต้องจ่ายทีเกียวข้องกับการ
รับรอง เพือเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ทีมา
นิเทศ ตรวจงาน หรือเยียมชม หรือทัศนศึกษาดูงานและเจ้าหน้าทีทีเกียว
ข้องซึงร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลและพระบรมวงศานุวงส์พร้อม
เจ้าหน้าทีทีเกียวข้อง
2. ค่ารับรองในการในการประชุมสภาท้องถินหรือคณะกรรมการหรือ
อนุกรรมการ  ตังไว้ 40,000 บาท
    - เพือจ่ายเป็นค่ารับรองในการประชุมสภาท้องถินหรือคณะกรรมการ
หรืออนุกรรมการ เป็นค่าอาหาร เครืองดืมต่าง ๆ เครืองใช้ในการเลียง
รับรองและบริการอืน ๆ และเจ้าหน้าทีทีเกียวข้องซึงร่วมเข้าประชุม
    ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป 00110
    งานบริหารทัวไป 00111
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตัง จํานวน 50,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตังสมาชิกสภาเทศบาลและนายก
เทศมนตรีตําบลบ้านแป้น เป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการการเลือกตัง ค่า
ใช้จ่ายในการประชุมอบรมบุคลากรการเลือกตัง รวมทังผู้สมัครและบุคคล
ทีเกียวข้องกับการเลือกตังตามกฎหมายระเบียบ ข้อกําหนด ประกาศหรือ
คําสังของ กกต. ระเบียบว่าด้วยการเลือกตังสมาชิกสภาท้องถินหรือผู้
บริหารท้องถิน เช่น ค่าจัดตังศูนย์ประสานงานการเลือกตัง ค่าประชา
สัมพันธ์การเลือกตัง  ค่าจัดพิมพ์บัตรเลือกตัง บัตรตัวอย่าง รวมทังค่าขน
ส่ง ค่าจัดพิมพ์บัญชีรายชือผู้มีสิทธิเลือกตัง/ผู้เสียสิทธิเลือกตัง ค่าจัด
พิมพ์/สําเนา หนังสือ ประกาศ ระเบียบ ข้อกําหนด คู่มือเกียวกับการเลือก
ตังสมาชิกสภาท้องถินหรือผู้บริหารท้องถิน ค่าจัดซือ/จ้างซ่อมแซมหีบบัตร
เลือกตังและคูหาลงคะแนน ค่าเครืองเขียน แบบพิมพ์ และวัสดุทีใช้ในการ
เลือกตัง  ค่าเช่าอุปกรณ์และเครืองใช้สํานักงาน ค่าจัดทําป้ายประกาศผล
การเลือกตัง และค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวข้องตามระเบียบคณะกรรมการการ
เลือกตัง 
    ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป 00110
    งานบริหารทัวไป 00111

ค่าเดินทางไปราชการ จํานวน 180,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าเบียเลียง ค่า
พาหนะ ค่าเช่าทีพักในการเดินทางไปราชการรวมทังค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียว
ข้องกับการเดินทางไปราชการ
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป 00110
งานบริหารทัวไป 00111

ค่าพวงมาลา  พวงมาลัย ช่อดอกไม้ จํานวน 3,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าพวงมาลา  พวงมาลัย ช่อดอกไม้ สําหรับใช้ในงานพิธี
ต่าง ๆ ของเทศบาลและทางราชการ
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป 00110
งานบริหารทัวไป 00111

โครงการจัดงานพระราชพิธี รัฐพิธี เฉลิมพระเกียรติ เฉลิมพระชนมพรรษา
และนโยบายข้อสังการของรัฐบาล คสช. กระทรวงมหาดไทย

จํานวน 100,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าจัดงานวันพ่อ วันแม่ กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เฉลิมพระ
ชนมพรรษา รับเสด็จพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ และงานต่างๆทีเกียว
ข้องตามทีรัฐบาล คสช. กระทรวงมหาดไทยสังการ
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป 00110
งานบริหารทัวไป 00111

โครงการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นําชุมชน กํานันผู้ใหญ่บ้าน คณะผู้
บริหาร สมาชิกสภา (ฮอมผญ๋า อาสาคลายทุกข์)

จํานวน 30,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าโครงการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นําชุมชน กํานัน
ผู้ใหญ่ฯ เป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม จัดทําเอกสาร ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้อง
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป 00110
งานบริหารทัวไป 00111
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โครงการพัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร สท.และพนักงานเจ้าหน้าทีของทต
.บ้านแป้น

จํานวน 60,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเทศบาลเพือเป็นค่าใช้
จ่ายในการเช่นค่าสมนาคุณวิทยากร ค่ากิจกรรม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครืองดืม ค่าเช่าทีพัก ค่าพาหนะ ค่าของทีระลึก ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่า
ใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้อง
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป 00110
งานบริหารทัวไป 00111

โครงการวันท้องถินไทย จํานวน 5,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดงานวันท้องถินไทยเพือจัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์
และร่วมกิจกรรมของ อปท. อืน ๆ เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครือง
ดืม ค่าวัสดุและค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป 00110
งานบริหารทัวไป 00111

โครงการวันเทศบาล จํานวน 25,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการจัดกิจกรรมในวันเทศบาล เช่น กิจกรรมบําเพ็ญ
ประโยชน์และกิจกรรมทําบุญตักบาตร โดยมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าอาหาร ค่า
อาหารว่างและเครืองดืม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้อง
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป 00110
งานบริหารทัวไป 00111

โครงการออกหน่วยบริการเคลือนที จํานวน 10,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าโครงการออกหน่วยบริการเคลือนทีฯ เพือจ่ายเป็นค่า
อาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าจัดทําเอกสาร ค่าวิทยากร ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืน ๆ 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป 00110
งานบริหารทัวไป 00111

สินไหมทดแทน จํานวน 2,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าสินไหมทดแทน
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป 00110
งานบริหารทัวไป 00111

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 140,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์สํานักงาน  ครุภัณฑ์ยาน
พาหนะและขนส่งครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป 00110
งานบริหารทัวไป 00111

ค่าวัสดุ รวม 455,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 80,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ลวดเย็บ ดินสอ สิง
พิมพ์ทีได้จากซือหรือการจ้างพิมพ์ นําดืม แผ่นป้ายจราจร ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป 00110
งานบริหารทัวไป 00111
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด เข่ง นํายาชะ
ล้าง ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป 00110
งานบริหารทัวไป 00111

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 10,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่าง ๆ ปูน ตะปู นํามันทา
ไม้ ทินเนอร์     สีสําหรับตีเส้นจัดระเบียบ ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป 00110
งานบริหารทัวไป 00111

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 50,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์และอะไหล่
ชินส่วนรถยนต์ รถจักรยานยนต์ เพือเปลียนแปลงแทนของเดิมทีชํารุดหรือ
หมดสภาพไป 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป 00110
งานบริหารทัวไป 00111

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 250,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืนต่าง ๆ สําหรับรถยนต์ รถยนต์ดับ
เพลิงรถยนต์บรรทุกนํา รถจักรยานต์ทีใช้ติดต่อราชการ ตรวจงาน และ
ปฏิบัติงานของเทศบาล เครืองสูบนํา เรือยนต์ 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป 00110
งานบริหารทัวไป 00111

วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุทางการเกษตร เช่น จอบ เสียม มีด ดิน ปุ๋ย  เคมี
ภัณฑ์ ไม้ดอกไม้ประดับ พันธุ์พืช วัสดุเพาะชํา ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป 00110
งานบริหารทัวไป 00111

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ป้ายไวนิล ป้ายคํา
แนะนําต่างๆ ในเขตเทศบาล
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป 00110
งานบริหารทัวไป 00111

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ผงหมึก
คอมพิวเตอร์ นํายาล้างเครืองคอมพิวเตอร์ ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป 00110
งานบริหารทัวไป 00111
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 561,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 500,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของสํานักงานเทศบาล ห้องประชุม และ
กล้อง CCTV
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป 00110
งานบริหารทัวไป 00111

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 60,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พืนฐานและโทรศัพท์เคลือนทีของเทศบาลทีใช้
ติดต่อกับส่วนราชการ
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป 00110
งานบริหารทัวไป 00111

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 1,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าซือดวงตราไปรษณีย์ยากร
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป 00110
งานบริหารทัวไป 00111

งบรายจ่ายอืน รวม 25,000 บาท
รายจ่ายอืน รวม 25,000 บาท
รายจ่ายอืน จํานวน 25,000 บาท
ค่าจ้างทีปรึกษาเพือศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่าง ๆ ซึงมิใช่
เพือการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ทีดิน และ/หรือสิงก่อสร้าง หรือปรับ
ปรุงครุภัณฑ์ทีดินและสิงก่อสร้าง
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป 00110
งานบริหารทัวไป 00111

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 1,619,500 บาท
งบบุคลากร รวม 855,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 855,600 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 795,600 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล  พร้อมทังเงินปรับปรุงเงิน
เดือนประจําปี  จํานวน 12 เดือน
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป 00110
งานวางแผนสถิติและวิชาการ 00112

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกอง จํานวน 1
 อัตรา จํานวน 12 เดือน
-เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งหัวหน้าฝ่าย  จํานวน 1 อัตรา จํานวน 12
 เดือน
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป 00110
งานวางแผนสถิติและวิชาการ 00112
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งบดําเนินงาน รวม 763,900 บาท
ค่าตอบแทน รวม 65,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
เทศบาลและลูกจ้าง ทีมาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป 00110
งานวางแผนสถิติและวิชาการ 00112

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 60,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าทีพักอาศัยของพนักงานเทศบาลซึงมีสิทธิเบิกค่า
เช่าทีพักได้ตามระเบียบฯ
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป 00110
งานวางแผนสถิติและวิชาการ 00112

ค่าใช้สอย รวม 408,900 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 213,900 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ  ค่าถ่ายเอกสารและเข้าปกหนังสือ ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป 00110
งานวางแผนสถิติและวิชาการ 00112

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 35,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น จ่ายเป็นค่าเบีย
เลียง ค่าเช่าทีพักค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ในการเดินทางไปราชการ
ของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างหรือบุคคลทีได้รับคําสังให้ไปปฏิบัติ
ราชการของเทศบาล
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป 00110
งานวางแผนสถิติและวิชาการ 00112

โครงการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล จํานวน 40,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมสัมมนา และจัดทําแผนพัฒนา
เทศบาลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล เช่น  ค่าอาหาร ค่า
อาหารว่างและเครืองดืม  ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ ค่าเช่าสถานที ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเช่าทีพัก และค่าใช้จ่ายอืนๆ ที
เกียวข้อง
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป 00110
งานวางแผนสถิติและวิชาการ 00112

โครงการเปิดบ้านแป้นสู่อาเซียน " BP  FOR  AEC " จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเปิดบ้านแป้นสู่อา
เซียน "BP FOR AEC "  เช่น  จัดนิทรรศการเกียวกับ AEC  ค่าแผ่น
พับ  ใบปลิว ค่าสปอร์ตโฆษณา  ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่า
ถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าสมมนา
คุณวิทยากร  ค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป 00110
งานวางแผนสถิติและวิชาการ 00112
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โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายยุติธรรมชุมชนเทศบาลตําบลบ้านแป้น จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครืองดืม  ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าสมมนาคุณวิทยากร  ค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป 00110
งานวางแผนสถิติและวิชาการ 00112

โครงการเพิมทักษะด้านงบประมาณของ อปท. เพือความเป็นเลิศ จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครืองดืม ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าวัสดุ
อุปกรณ์   ค่าสมมนาคุณวิทยากร  ค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป 00110
งานวางแผนสถิติและวิชาการ 00112

โครงการส่งเสริม สนับสนุน การขับเคลือนแผนหมู่บ้าน จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริม สนับสนุน การขับเคลือนแผนหมู่
บ้าน เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บ
หนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าสมมนาคุณวิทยากร  ค่าใช้
จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป 00110
งานวางแผนสถิติและวิชาการ 00112

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป 00110
งานวางแผนสถิติและวิชาการ 00112

ค่าวัสดุ รวม 270,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานัก
งานฯ เช่น กระดาษ  ปากกา ดินสอ โต๊ะ เก้าอี ชันวางเอกสาร ตู้ ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป 00110
งานวางแผนสถิติและวิชาการ 00112

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 220,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น วีดีทัศน์  สไลด์  ป้าย
ประชาสัมพันธ์ วารสาร การจัดทํารายงานประจําปี  สือสิงพิมพ์ต่าง ๆ
  ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป 00110
งานวางแผนสถิติและวิชาการ 00112

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล หมึก
พิมพ์ ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป 00110
งานวางแผนสถิติและวิชาการ 00112
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 20,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์  ค่าธนาณัติ  ค่าดวงตราไปรษณีย์ และอืน ๆ ที
เกียวข้อง
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป 00110
งานวางแผนสถิติและวิชาการ 00112

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าบริการอินเตอร์เน็ต  ค่าเช่าโดเมน และส่วนอืน ๆ ทีเกียว
ข้อง
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป 00110
งานวางแผนสถิติและวิชาการ 00112

งานบริหารงานคลัง รวม 2,940,860 บาท
งบบุคลากร รวม 2,014,260 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,014,260 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,936,260 บาท
 - เพือจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล  พร้อมทังเงินปรับปรุงเงิน
เดือนประจําปี จํานวน 12  เดือน
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป 00110
งานบริหารงานคลัง 00113

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 78,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง จํานวน 3 อัตรา
 ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป 00110
งานบริหารงานคลัง 00113

งบดําเนินงาน รวม 926,600 บาท
ค่าตอบแทน รวม 190,800 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 100,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป 00110
งานบริหารงานคลัง 00113

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป 00110
งานบริหารงานคลัง 00113

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 72,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป 00110
งานบริหารงานคลัง 00113

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 8,800 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป 00110
งานบริหารงานคลัง 00113
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ค่าใช้สอย รวม 558,800 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 488,800 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร เข้าปกหนังสือ  และค่าจ้างเหมาบริการ  
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป 00110
งานบริหารงานคลัง 00113

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น จ่ายค่าเบียเลียง ค่า
เช่าทีพัก  ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ในการเดินทางไปราชการของ
พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง หรือบุคคลทีได้รับคําสังให้ไปปฏิบัติราชการ
ของเทศบาล
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป 00110
งานบริหารงานคลัง 00113

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมทรัพย์สินครุภัณฑ์สํานักงาน  ค่าซ่อมแซม
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป 00110
งานบริหารงานคลัง 00113

ค่าวัสดุ รวม 80,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป 00110
งานบริหารงานคลัง 00113

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 5,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป 00110
งานบริหารงานคลัง 00113

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป 00110
งานบริหารงานคลัง 00113

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป 00110
งานบริหารงานคลัง 00113

ค่าสาธารณูปโภค รวม 97,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 7,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป 00110
งานบริหารงานคลัง 00113
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ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 90,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าบริการโทรคมนาคม
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป 00110
งานบริหารงานคลัง 00113

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 1,833,960 บาท
งบบุคลากร รวม 266,760 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 266,760 บาท
ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 266,760 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจําของเทศบาล  พร้อมทังเงินปรับปรุงค่า
จ้างประจํา  จํานวน 12 เดือน 
ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน 00120
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 00123

งบดําเนินงาน รวม 1,567,200 บาท
ค่าตอบแทน รวม 10,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน 00120
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 00123

ค่าใช้สอย รวม 1,367,200 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 1,157,200 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ 
ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน 00120
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 00123

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการคืนนําใสให้ลํานํากวง จํานวน 50,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าโครงการคืนนําใสให้นํากวง  ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน  ค่า
อาหารว่าง เครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่าย ๆ อืน ทีเกียวข้อง 
ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน 00120
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 00123

โครงการซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าโครงการป้องกันอัคคีภัยในชุมชน ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
การ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้อง
ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน 00120
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 00123
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โครงการบ้านแป้นร่วมใจขจัดภัยยาเสพติด จํานวน 60,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าโครงการบ้านแป้นร่วมใจขจัดภัยยาเสพติด ค่าใช้จ่ายใน
การดําเนินงาน เงินสนับสนุนกิจกรรมโรงเรียนในเขตเทศบาล ค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของวิทยากร ค่าอาหาร ค่า
อาหารว่าง ค่าเครืองดืม ค่าจัดทําเอกสาร  ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่าย ๆ
 อืน ทีเกียวข้อง 
ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน 00120
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 00123

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า จํานวน 5,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟ
ป่า ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียว
ข้อง
ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน 00120
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 00123

โครงการพัฒนาศักยภาพ อปพร จํานวน 25,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าโครงการกิจกรรมของ อปพร. ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
งานค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเครืองดืม ค่าจัดทําเอกสาร ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ และค่าใช้จ่าย ๆ อืน ทีเกียวข้อง 
ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน 00120
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 00123

โครงการลดอุบัติเหตุทางถนน จํานวน 20,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าโครงการขับขีปลอดภัยห่วงใยผู้ใช้รถ ค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินงาน เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของ
วิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเครืองดืม ค่าจัดทําเอกสาร ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้อง
ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน 00120
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 00123

โครงการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน จํานวน 15,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าโครงการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน ค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินงาน ค่าเวชภัณฑ์ ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครืองแต่ง
กาย ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์ วัสดุอุปกรณ์ประจํารถกู้ชีพ ค่าซ่อมแซมยาน
พาหนะ
ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน 00120
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 00123

โครงการอบรมป้องกันอัคคีภัยในสถานศึกษา จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าโครงการอบรมป้องกันอัคคีภัยในสถานศึกษา ค่าใช้จ่าย
ในการดําเนินงาน ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเครือง
ดืม ค่าจัดทําเอกสาร ค่าสารดับเพลิงเบืองต้น ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้
จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้อง
ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน 00120
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 00123
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 5,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมทรัพย์สินครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน 00120
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 00123

ค่าวัสดุ รวม 190,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 8,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ลวดเย็บ ดินสอ แผ่น
ป้ายจราจร ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน 00120
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 00123

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 15,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ซึงนํามาซ่อมหรือติดตังเพิมเติม
ในอาคารต่าง ๆ รวมทังค่าวัสดุอุปกรณ์ในการเดินสายเคเบิล เช่น สาย
ไฟฟ้า ปลักไฟฟ้า  หลอดไฟฟ้า ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน 00120
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 00123

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 60,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง
ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน 00120
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 00123

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 50,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครืองแต่งกายให้แก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้างไว้
ใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น ชุดปฏิบัติการผจญเพิลง หมวก รองเท้า ถุง
มือ ตลับกรองอากาศพิษ ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน 00120
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 00123

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 7,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ผงหมึก
คอมพิวเตอร์ นํายาล้างเครืองคอมพิวเตอร์ ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน 00120
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 00123

วัสดุเครืองดับเพลิง จํานวน 50,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าถังดับเพลิง ลูกบอลดับเพลิง สายยาง สายส่งนํา ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน 00120
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 00123
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 2,109,230 บาท
งบบุคลากร รวม 1,394,280 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,394,280 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,334,280 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล พร้อมทังเงินปรับปรุงเงินเงิน
เดือนประจําปี จํานวน 12 เดือน
ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา 00211

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกอง   1  อัตรา และหัวหน้า
ฝ่ายบริหารการศึกษา  1 อัตรา
ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา 00211

งบดําเนินงาน รวม 714,950 บาท
ค่าตอบแทน รวม 114,200 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 84,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลซึงมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้
ตามระเบียบฯ
ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา 00211

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,200 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล ซึงมี
สิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ  
ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา 00211

ค่าใช้สอย รวม 506,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 446,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสารและเข้าปกหนังสือ  ค่าจ้างเหมาบริการ  ค่า
จ้างเหมาบริการอืนๆ ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา 00211

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบียเลียง ค่าเช่าที
พัก  ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ในการเดินทางไปราชการของ
พนักงาน ลูกจ้างหรือบุคคลทีได้รับคําสังให้ไปปฏิบัติราชการของเทศบาล
ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา 00211
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้ใช้งานได้ตาม
ปกติ อาทิเช่น ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สํานักงาน  ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา 00211

ค่าวัสดุ รวม 94,750 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 74,750 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ ค่าจัดซือ
หนังสือพิมพ์ให้แก่หมู่บ้านในเขตเทศบาล  และตลาดบ้านเส้ง 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา 00211

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่
ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา 00211

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 15,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น แผ่นจานหรือจานบันทึกข้อมูล
หมึกพิมพ์ ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา 00211

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 4,290,300 บาท
งบบุคลากร รวม 1,099,920 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,099,920 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 518,280 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเดือนสําหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก ครู ค.ศ.1พร้อมทัง
เงินปรับปรุงเงินเงินเดือนประจําปี จํานวน 12  เดือน
ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 00212

เงินวิทยฐานะ จํานวน 126,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวิทยฐานะชํานาญการ
ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 00212

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 404,280 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างและเลือนขันค่าตอบแทน
ประจําปี จํานวน 12  เดือน  
ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 00212
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เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 51,360 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าครองชีพชัวคราวแก่พนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน  จํานวน 12  เดือน
ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 00212

งบดําเนินงาน รวม 2,308,380 บาท
ค่าตอบแทน รวม 20,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าการศึกษาของบุตรสําหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก , ครู ค
.ศ.1ตังจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับ
การศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ.2541 และทีแก้ไขเพิมเติม
ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 00212

ค่าใช้สอย รวม 1,518,480 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 353,200 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสารและเข้าปกหนังสือ  ค่าจ้างเหมาบริการ  ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 00212

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบียเลียง ค่าเช่าที
พัก  ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ในการเดินทางไปราชการของ
พนักงาน ลูกจ้างหรือบุคคลทีได้รับคําสังให้ไปปฏิบัติราชการของเทศบาล
ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 00212

โครงการเข้าร่วมการจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาของ อปท. ระดับภาค 
และระดับประเทศ

จํานวน 70,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเข้าร่วมการจัดงานมหกรรมการจัดการ
ศึกษา เช่น ค่ายานพาหนะ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าที
พัก ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 00212

โครงการประกันคุณภาพการศึกษา ศพด.เทศบาลตําบลบ้านแป้น  และ
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลบ้านแป้น

จํานวน 20,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าประชุมผู้ปกครอง  ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขันพืนฐาน กิจกรรมเข้า
ค่ายกลางวัน กิจกรรมจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา และอบรมให้ความรู้ผู้
ปกครองเกียวกับพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียน
ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 00212
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โครงการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก ของ ศพด.และโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตําบลบ้านแป้น

จํานวน 20,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก ของ ศพด
.ฯลฯเช่น ค่าทีพัก ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าถ่ายเอกสารค่า
เย็บปกหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง
ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 00212

โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และคณะ
กรรมการสถานศึกษาขันพืนฐานและผู้เกียวข้องด้านการศึกษา

จํานวน 20,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าจัดประชุม/อบรม ตามโครงการ  เช่น ค่าป้ายโครงการค่า
วิทยากร   ค่าวัสดุอุปกรณ์   ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าถ่าย
เอกสาร  ค่าเย็บปกหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง
ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 00212

โครงการวันสําคัญทางศาสนาและวันสําคัญของชาติ จํานวน 5,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการวันสําคัญทางศาสนาและวันสําคัญของ
ชาติเช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่าย
อืนๆทีเกียวข้อง
ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 00212

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 970,280 บาท
1.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
- เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันสําหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 107,800 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันของนักเรียนโรงเรียนอนุบาล ทต.บ้าน
แป้น 384,000  บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ของนักเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ฯ 37,400 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ของนักเรียนโรงเรียน
อนุบาลฯ 163,200  บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าเครืองแบบนักเรียน ของนักเรียนโรงเรียน
อนุบาลฯ  28,800 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าหนังสือของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฯ  19,200  บาท
- ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนอนุบาลฯ  41,280  บาท
- ค่าอุปกรณ์การเรียน  19,200  บาท
2.อุดหนุนสําหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิน
- เพือเป็นค่าปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา  20,000  บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน 50,000 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนสังกัด อปท
. 12,000 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถาน
ศึกษา 21,000 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน ADSL  9,600 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน  WIFI   7,200  บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน    49,600  บาท
ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 00212
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โครงการสานสัมพันธ์   บ้าน  วัด  โรงเรียน จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสาน
สัมพันธ์   บ้าน  วัด  โรงเรียน เช่น ค่าป้าย  ค่าจัดสถานที  ค่าอาหารว่าง
และเครืองดืม
ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 00212

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้ใช้งานได้ตาม
ปกติ อาทิเช่น  ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สํานักงาน  ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 00212

ค่าวัสดุ รวม 756,100 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 36,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน  กระดาษ ปากกา ดินสอ ไม้บรรทัด และ
จัดซือนําดืม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล ทต.บ้านแป้น  
ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 00212

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 15,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ซึงนํามาซ่อมหรือติดตังเพิมเติม
ในอาคารต่างๆ รวมทังค่าวัสดุอุปกรณ์ในการเดินสายเคเบิล เช่น สาย
ไฟฟ้า  ปลักไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 00212

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 70,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด เข่ง มุ้ง ผ้าปู
โต๊ะ  ถ้วยชาม แก้วนํา จานรอง  เบาะรองนอนของนักเรียน ศพด.และ
โรงเรียนอนุบาลฯ
ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 00212

ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 615,100 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) สําหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก  42,156.40 บาท
- เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) สําหรับโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตําบลบ้านแป้น 183,955.20   บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) สําหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนในเขต
เทศบาล  388,988.60  บาท
ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 00212

วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุทางการเกษตร เช่น จอบ เสียม มีด  ดิน ปุ๋ย เคมี
ภัณฑ์ ไม้ดอกไม้ประดับ  พันธ์พืช วัสดุเพาะชํา ฯลฯ 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 00212
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น แผ่นจานหรือจานบันทึกข้อมูล
หมึกพิมพ์   นํายาล้างเครืองคอมพิวเตอร์  ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 00212

ค่าสาธารณูปโภค รวม 13,800 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 6,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์รายเดือน 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 00212

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 7,800 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าโทรคมนาคม (อินเตอร์เน็ต) 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 00212

งบเงินอุดหนุน รวม 882,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 882,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 882,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนเพือพัฒนาคุณภาพด้านการศึกษาระดับประถม
ศึกษาทีตังในเขตเทศบาลตําบลบ้านแป้น
      1. โรงเรียนบ้านหนองหนาม      20,000  บาท
      2. โรงเรียนวัดบ่อโจง               20,000  บาท
      3. โรงเรียนตําบลบ้านแป้น        30,000  บาท
- เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันนักเรียนในเขตเทศบาลตําบลบ้านแป้น
      1. โรงเรียนบ้านหนองหนาม      104,000  บาท
      2. โรงเรียนวัดบ่อโจง                128,000  บาท
      3. โรงเรียนตําบลบ้านแป้น         580,000  บาท
ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 00212

งานระดับมัธยมศึกษา รวม 40,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 40,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนเพือพัฒนาคุณภาพด้านการศึกษาระดับมัธยม
ศึกษาทีตังในเขตเทศบาลตําบลบ้านแป้น
       - โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม
ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210
งานระดับมัธยมศึกษา 00213
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน รวม 3,136,840 บาท
งบบุคลากร รวม 1,286,640 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,286,640 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,208,640 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาลพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี  จํานวน 12  เดือน
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 00220
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน 00223

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 78,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองสาธารณสุขฯ 1
 ตําแหน่ง หน.ฝ่ายบริหารงานทัวไป 1 ตําแหน่ง หน.ฝ่ายบริหารงาน
สาธารณสุข 1 ตําแหน่ง
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 00220
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน 00223

งบดําเนินงาน รวม 1,805,200 บาท
ค่าตอบแทน รวม 25,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่  พนักงาน
เทศบาล
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 00220
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน 00223

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท
- เพือยเป็นเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่  พนักงานเทศบาล
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 00220
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน 00223

ค่าใช้สอย รวม 1,650,200 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 1,410,200 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ   และค่าถ่ายเอกสาร  
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 00220
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน 00223

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ จํานวน 60,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 00220
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน 00223
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โครงการเทศบาลห่วงใยใส่ใจสุขภาพผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าโครงการเทศบาลห่วงใยใส่ใจผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 00220
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน 00223

โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนําสุขภาพในชุมชน จํานวน 50,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนําสุขภาพในชุมชน
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 00220
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน 00223

โครงการรณรงค์ป้องกัน การควบคุมโรคไข้หวัดนก จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าโครงการรณรงค์ป้องกัน การควบคุมโรคไข้หวัดนก
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 00220
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน 00223

โครงการรณรงค์ป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้าและวางแผนครอบครัวสุนัขแมว จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าโครงการรณรงค์ป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้าและวางแผน
ครอบครัวสุนัขแมว
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 00220
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน 00223

โครงการรณรงค์ป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือดออก จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าโครงการรณรงค์ป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือดออก
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 00220
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน 00223

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าโครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 00220
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน 00223

โครงการส่งเสริมสุขภาวะทางเพศในชุมชน จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าโครงการส่งเสริมสุขภาวะทางเพศในชุมชน
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 00220
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน 00223

โครงการหมู่บ้านจัดการด้านสุขภาพ จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าโครงการหมู่บ้านจัดการด้านสุขภาพ
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 00220
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน 00223

โครงการอาหารปลอดภัยและการคุ้มครองผู้บริโภค จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าโครงการอาหารปลอดภัยและการคุ้มครองผู้บริโภค
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป 00220
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน 00223
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมทรัพย์สินครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ครุภัณฑ์วิทยา
ศาสตร์หรือการแพทย์  และครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 00220
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน 00223

ค่าวัสดุ รวม 130,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 00220
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน 00223

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 00220
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน 00223

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 100,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  เช่น ยาและ
เวชภัณฑ์ ถุงมือ  ถุงยางอนามัย หน้ากากอนามัย เครืองตรวจวัดนําตาลใน
เลือด นํายาเคมีกําจัดยุง นํายาฆ่าเชือไข้หวัดนก  วัคซีนป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า ฯลฯ 
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 00220
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน 00223

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าแผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล  เทปบันทึกข้อมูล ตลับผง
หมึก กระดาษต่อเนือง ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 00220
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน 00223

งบเงินอุดหนุน รวม 45,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 45,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ จํานวน 45,000 บาท
 - อุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ในเขตเทศบาลตําบลบ้าน
แป้น  จํานวน  9   หมู่บ้าน ๆ ละ 5,000  
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 00220
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน 00223
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 20,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น กระเบือง เหล็ก ไม้ ปูน อิฐ หิน ดิน
ทราย ตะปู ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ 00230
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 00232

แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าถนน รวม 6,755,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 550,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 350,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 350,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 00240
งานไฟฟ้าถนน  00242

ค่าวัสดุ รวม 200,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 200,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์  หลอดไฟฟ้า  สาย
ไฟฟ้า ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 00240
งานไฟฟ้าถนน  00242

งบลงทุน รวม 5,975,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 370,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 370,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงเสียงตามสายในเขตเทศบาลตําบลบ้านแป้น (เฟส
 2)
(ปรากฏในแผนพัฒนา 4 ปี พ.ศ. 2561-2564  ข้อ 87 หน้า 6)
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 00240
งานไฟฟ้าถนน  00242

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 5,605,000 บาท
อาคารต่าง ๆ
ค่าปรับปรุงอาคารเก็บวัสดุไฟฟ้า เทศบาลตําบลบ้านแป้น จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงอาคารเก็บวัสดุไฟฟ้า  เทศบาลตําบลบ้าน
แป้น  หมู่ที 2 ต.หนองหนาม  อ.เมือง  จ.ลําพูน  ตามแบบแปลนแผนผัง
ของเทศบาลตําบลบ้านแป้น
(ปรากฏในแผนพัฒนา 4 ปี พ.ศ. 2561-2564  ข้อ 91 หน้า 1)
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 00240
งานไฟฟ้าถนน  00242
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โครงการก่อสร้างลานกีฬาบ้านแป้น หมู่ที 6 ต.บ้านแป้น  อ.เมือง  จ.ลําพูน จํานวน 461,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างลานกีฬาบ้านแป้น  หมู่ที  6  ต.บ้านแป้น  อ
.เมือง  จ.ลําพูน  ขนาดกว้าง  30.00  เมตร  ยาว  30.00
  เมตร  หนา  0.10  เมตร  หรือมีพืนทีไม่น้อยกว่า  900  ตาราง
เมตร  ตามแบบแปลนแผนผังของเทศบาลตําบลบ้านแป้น
(ปรากฏในแผนพัฒนา 4 ปี พ.ศ. 2561-2564  ข้อ 63 หน้า 55)
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 00240
งานไฟฟ้าถนน  00242

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างถนน  คสล.  ซอยสนามกีฬา – หลังตลาด บ้านแป้น  (ต่อ
เนืองปี60)  หมู่ที  6  ต.บ้านแป้น  อ.เมือง  จ.ลําพูน

จํานวน 187,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน  คสล.  ซอยสนามกีฬา – หลังตลาด บ้าน
แป้น  (ต่อเนืองปี60)  หมู่ที  6  ต.บ้านแป้น  อ.เมือง  จ.ลําพูน  ขนาด
กว้าง  4.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร  ยาว  83  เมตร  หรือมีพืนทีผิว
จราจรไม่น้อยกว่า  332  ตารางเมตร  ตามแบบแปลนแผนผังของเทศบาล
ตําบลบ้านแป้น
(ปรากฏในแผนพัฒนา 4 ปี พ.ศ. 2561-2564  ข้อ 6 หน้า 43)
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 00240
งานไฟฟ้าถนน  00242

โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (แบบ OVERLAY)  ซอยข้าง
ร้านข้าวซอย  บ้านบูชา  หมู่ที  5  ต.บ้านแป้น  อ.เมือง  จ.ลําพูน

จํานวน 196,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (แบบ OVERLAY)  
ซอยข้างร้านข้าวซอย  บ้านบูชา  หมู่ที  5  ต.บ้านแป้น  อ.เมือง  จ
.ลําพูน  ขนาดกว้าง  2.50  -  3.00  เมตร  หนาโดยเฉลีย  0.05
  เมตร  ยาว  186  เมตร  หรือมีพืนทีผิวจราจรไม่น้อยกว่า  486.50
   ตารางเมตร  ตามแบบแปลนแผนผังของเทศบาลตําบลบ้านแป้น
(ปรากฏในแผนพัฒนา 4 ปี พ.ศ. 2561-2564  ข้อ 4 หน้า 43)
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 00240
งานไฟฟ้าถนน  00242

โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (แบบ OVERLAY)  ซอยเจ๊จิต  
บ้านบูชา  หมู่ที 5  ต.บ้านแป้น  อ.เมือง  จ.ลําพูน

จํานวน 431,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (แบบ OVERLAY)  
ซอยเจ๊จิต  บ้านบูชา  หมู่ที 5  ต.บ้านแป้น  อ.เมือง  จ.ลําพูน  ขนาดกว้าง  
4.00  เมตร  หนาโดยเฉลีย  0.05  เมตร  ยาว  270  เมตร  หรือมีพืนที
ผิวจราจรไม่น้อยกว่า  1,080  ตารางเมตร  ตามแบบแปลนแผนผังของ
เทศบาลตําบลบ้านแป้น
(ปรากฏในแผนพัฒนา 4 ปี พ.ศ. 2561-2564  ข้อ 4 หน้า 43)
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 00240
งานไฟฟ้าถนน  00242
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โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (แบบ OVERLAY)  ซอย
เทศบาลตําบลบ้านแป้น  24  บ้านเส้ง  หมู่ที 7  ต.บ้านแป้น  อ.เมือง  จ
.ลําพูน

จํานวน 359,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (แบบ OVERLAY)  
ซอยเทศบาลตําบลบ้านแป้น  24  บ้านเส้ง  หมู่ที 7  ต.บ้านแป้น  อ
.เมือง  จ.ลําพูน  ขนาดกว้างโดยเฉลีย  3.00 -  4.00  เมตร  หนาโดย
เฉลีย  0.05  เมตร  ยาวรวม  254  เมตร  หรือมีพืนทีผิวจราจรไม่น้อย
กว่า  898.50  ตารางเมตร  ตามแบบแปลนแผนผังของเทศบาลตําบลบ้าน
แป้
(ปรากฏในแผนพัฒนา 4 ปี พ.ศ. 2561-2564  ข้อ 7 หน้า 43)
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 00240
งานไฟฟ้าถนน  00242

โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (แบบ OVERLAY)  ซอย
เทศบาลตําบลบ้านแป้น 14  บ้านเส้ง  หมู่ที 7  ต.บ้านแป้น  อ.เมือง  จ.ลําพูน

จํานวน 162,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (แบบ OVERLAY)  
ซอยเทศบาลตําบลบ้านแป้น 14  บ้านเส้ง  หมู่ที 7  ต.บ้านแป้น  อ
.เมือง  จ.ลําพูน  ขนาดกว้างโดยเฉลีย  3.30 - 4.00  เมตร  หนาโดย
เฉลีย  0.05  เมตร     ยาว  110  เมตร  หรือมีพืนทีผิวจราจรไม่น้อย
กว่า  401.50  ตารางเมตร  ตามแบบแปลนแผนผังของเทศบาลตําบลบ้าน
แป้น
(ปรากฏในแผนพัฒนา 4 ปี พ.ศ. 2561-2564  ข้อ 7 หน้า 43)
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 00240
งานไฟฟ้าถนน  00242

โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (แบบ OVERLAY)  ซอย
เทศบาลตําบลบ้านแป้น 22  (ช่วงที2)   บ้านเส้ง  หมู่ที 7  ต.บ้านแป้น  อ
.เมือง  จ.ลําพูน

จํานวน 123,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (แบบ OVERLAY)  
ซอยเทศบาลตําบลบ้านแป้น 22  (ช่วงที2)   บ้านเส้ง  หมู่ที 7  ต.บ้าน
แป้น  อ.เมือง  จ.ลําพูน  ขนาดกว้างโดยเฉลีย  4.00  เมตร  หนาโดย
เฉลีย  0.05  เมตร  ยาว  76  เมตร  หรือมีพืนทีผิวจราจรไม่น้อย
กว่า  304  ตารางเมตร  ตามแบบแปลนแผนผังของเทศบาลตําบลบ้าน
แป้น  
(ปรากฏในแผนพัฒนา 4 ปี พ.ศ. 2561-2564  ข้อ 7 หน้า 43)
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 00240
งานไฟฟ้าถนน  00242

โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน  บ้านขว้าง  หมู่ที 2  ต.หนองหนาม  อ
.เมือง  จ.ลําพูน

จํานวน 609,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน  บ้านขว้าง  หมู่ที 2  ต
.หนองหนาม  อ.เมือง  จ.ลําพูน  1. เจาะบ่อบาดาล  ขนาดเส้นผ่าศูนย์
กลาง  5  นิว  ลึก  120  เมตร  2.ก่อสร้างแท็งค์ประปาแบบ
แชมเปญ  ขนาดความจุ  20  ลบ.ม.  สูง  20  เมตร  3.ถังกรองสนิม
เหล็ก  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  1.15 เมตร  ตามแบบแปลนแผนผังของ
เทศบาลตําบลบ้านแป้น
(ปรากฏในแผนพัฒนา 4 ปี พ.ศ. 2561-2564  ข้อ 49 หน้า 51)
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 00240
งานไฟฟ้าถนน  00242
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โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน  บ้านม่วง  หมู่ที 8  ต.บ้านแป้น  อ
.เมือง  จ.ลําพูน

จํานวน 612,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน  บ้านม่วง  หมู่ที 8  ต.บ้าน
แป้น  อ.เมือง  จ.ลําพูน  1.เจาะบ่อบาดาล  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  5
  นิว  ลึก  120  เมตร  2.ก่อสร้างแท็งค์ประปาแบบแชมเปญ  ขนาดความ
จุ  20  ลบ.ม.  สูง  20  เมตร  3.  ถังกรองสนิมเหล็ก  ขนาดเส้นผ่าศูนย์
กลาง  1.15 เมตร  ตามแบบแปลนแผนผังของเทศบาลตําบลบ้านแป้น
(ปรากฏในแผนพัฒนา 4 ปี พ.ศ. 2561-2564  ข้อ 52 หน้า 52)
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 00240
งานไฟฟ้าถนน  00242

โครงการก่อสร้างรางระบายนํา  คสล.  ซอย 1 - 2  บ้านรัว - ทุ่ง  หมู่ที 8  ต
.หนองหนาม  อ.เมือง  จ.ลําพูน

จํานวน 219,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายนํา  คสล.  ซอย 1 - 2  บ้าน
รัว - ทุ่ง  หมู่ที 8  ต.หนองหนาม  อ.เมือง         จ.ลําพูน  ขนาด
กว้าง  0.30  เมตร  ลึกโดยเฉลีย  0.30  เมตร  ยาว  94  เมตร  พร้อมบ่อ
พัก คสล. ขนาด  1.00 X 1.00  เมตร  จํานวน  1  บ่อ  ตามแบบแปลน
แผนผังของเทศบาลตําบลบ้านแป้น
(ปรากฏในแผนพัฒนา 4 ปี พ.ศ. 2561-2564  ข้อ 32 หน้า 48)
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 00240
งานไฟฟ้าถนน  00242

โครงการก่อสร้างรางระบายนํา  คสล.  ซอยบ้านนางสาวปราณี  ใจศรี  บ้าน
หนองเต่า  หมู่ที  3  ต.บ้านแป้น  อ.เมือง  จ.ลําพูน

จํานวน 317,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายนํา  คสล.  ซอยบ้านนางสาวปราณี  ใจ
ศรี  บ้านหนองเต่า  หมู่ที  3  ต.บ้านแป้น  อ.เมือง  จ.ลําพูน  ขนาด
กว้าง  0.30  เมตร  ลึกโดยเฉลีย  0.30  -  0.40  เมตร  จํานวน  2  ข้าง
ทาง  ยาวรวม  140  เมตร  ตามแบบแปลนแผนผังของเทศบาลตําบลบ้าน
แป้น
(ปรากฏในแผนพัฒนา 4 ปี พ.ศ. 2561-2564  ข้อ 27 หน้า 47)
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 00240
งานไฟฟ้าถนน  00242

โครงการก่อสร้างรางระบายนํา  คสล.  โรงหนังสือพิมพ์ – บริเวณหน้าวัด
หนองหนาม  บ้านหนองหนาม  หมู่ที 3  ต.หนองหนาม  อ.เมือง  จ.ลําพูน

จํานวน 630,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายนํา  คสล.  โรงหนังสือพิมพ์ – บริเวณ
หน้าวัดหนองหนาม  บ้านหนองหนาม  หมู่ที 3  ต.หนองหนาม  อ.เมือง  จ
.ลําพูน  ขนาดกว้าง  0.30  เมตร  ลึกโดยเฉลีย  0.30  -  0.40
  เมตร    ยาวรวม  277  เมตร  ตามแบบแปลนแผนผังของเทศบาลตําบล
บ้านแป้น
(ปรากฏในแผนพัฒนา 4 ปี พ.ศ. 2561-2564  ข้อ 30 หน้า 47)
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 00240
งานไฟฟ้าถนน  00242
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โครงการก่อสร้างรางระบายนํา คสล.  ซอย 6  บ้านรัว - ทุ่ง  หมู่ที 8  ต
.หนองหนาม  อ.เมือง  จ.ลําพูน

จํานวน 333,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายนํา คสล.  ซอย 6  บ้านรัว - ทุ่ง  หมู่
ที 8  ต.หนองหนาม  อ.เมือง  จ.ลําพูน  ขนาดกว้าง  0.30  เมตร  ลึกโดย
เฉลีย  0.30  -  0.60  เมตร  ยาว  138  เมตร  พร้อมบ่อพัก คสล
. ขนาด  1.00 X 1.00  เมตร  จํานวน  1  บ่อ  ตามแบบแปลนแผนผัง
ของเทศบาลตําบลบ้านแป้น  
(ปรากฏในแผนพัฒนา 4 ปี พ.ศ. 2561-2564  ข้อ 32 หน้า 48)
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 00240
งานไฟฟ้าถนน  00242

โครงการก่อสร้างรางระบายนํา คสล.  ซอยบ้านนายมนู  นันตาสิน  บ้านบ่อ
โจง  หมู่ที 1  ต.หนองหนาม  อ.เมือง  จ.ลําพูน

จํานวน 212,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายนํา คสล.  ซอยบ้านนายมนู  นันตา
สิน  บ้านบ่อโจง  หมู่ที 1  ต.หนองหนาม  อ.เมือง  จ.ลําพูน  ขนาด
กว้าง  0.30  เมตร  ลึกโดยเฉลีย  0.30 - 0.40  เมตร  ยาวรวม  93
  เมตร  ตามแบบแปลนแผนผังของเทศบาลตําบลบ้านแป้น
(ปรากฏในแผนพัฒนา 4 ปี พ.ศ. 2561-2564  ข้อ 29 หน้า 47)
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 00240
งานไฟฟ้าถนน  00242

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (แบบ 
OVERLAY) ถนนประชารัฐพัฒโน  อ.เมือง  จ.ลําพูน

จํานวน 248,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต (แบบ OVERLAY)  ถนนประชารัฐพัฒโน  (บริเวณทางแยก
ข้างตลาดวังตาล)  อ.เมือง  จ.ลําพูน  ขนาดกว้าง  5.00  เมตร  หนาโดย
เฉลีย  0.05  เมตร  ยาว  124  เมตร  หรือมีพืนทีผิวจราจรไม่น้อย
กว่า  620  ตารางเมตร  ตามแบบแปลนแผนผังของเทศบาลตําบลบ้าน
แป้น
(ปรากฏในแผนพัฒนา 4 ปี พ.ศ. 2561-2564  ข้อ 43 หน้า 9)
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 00240
งานไฟฟ้าถนน  00242

โครงการวางท่อ คสล. เลียบถนนสายใหม่ (ต่อเนืองปี60)  บ้านบ่อโจง  หมู่ที  
1  ต.หนองหนาม  อ.เมือง  จ.ลําพูน

จํานวน 398,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าวางท่อ คสล. เลียบถนนสายใหม่ (ต่อเนืองปี60)  บ้านบ่อ
โจง  หมู่ที  1  ต.หนองหนาม  อ.เมือง  จ.ลําพูน  ท่อ  คสล. ขนาดเส้นผ่า
ศูนย์กลาง  1.00  เมตร  พร้อมบ่อพัก  คสล. ขนาด  1.44  x  1.44
  เมตร  จํานวน  10  บ่อ  ยาวรวม  100  เมตร  ตามแบบแปลนแผนผัง
ของเทศบาลตําบลบ้านแป้น
(ปรากฏในแผนพัฒนา 4 ปี พ.ศ. 2561-2564  ข้อ 29 หน้า 47)
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 00240
งานไฟฟ้าถนน  00242
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โครงการวางท่อระบายนํา  คสล.  (มอก.ชัน 3 )  หน้าบ้านนายไพร  โพธิ
ศาสตร์ บ้านหนองเต่า  หมู่ที 3    ต.บ้านแป้น  อ.เมือง  จ.ลําพูน

จํานวน 73,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายนํา  คสล.  (มอก.ชัน 3 )  หน้าบ้านนาย
ไพร  โพธิศาสตร์ บ้านหนองเต่า  หมู่ที 3    ต.บ้านแป้น  อ.เมือง  จ.ลําพูน
ท่อ คสล. (มอก.ชัน3)  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  0.60  เมตร  พร้อมบ่อ
พัก  คสล.  ขนาด  1.00  x  1.00  เมตร  จํานวน  3  บ่อ  ยาวรวม  26
  เมตร  ตามแบบแปลนแผนผังของเทศบาลตําบลบ้านแป้น
(ปรากฎในแผนพัฒนา 4 ปี พ.ศ. 2561-2564  ข้อ 31 หน้า 47) 
ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน 00240
งานไฟฟ้าถนน  00242

เงินชดเชยค่าก่อสร้าง จํานวน 5,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินชดเชยค่าก่อสร้าง ประเภทสัญญาแบบปรับราคา
ได้ (ค่า K)
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 00240
งานไฟฟ้าถนน  00242

งบเงินอุดหนุน รวม 230,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 230,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 230,000 บาท

1. อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลําพูน โครงการขยายเขต
ไฟฟ้า  1  เฟส  2  สาย  ซอยสถานปฏิบัติธรรม  บ้านหนองเต่า  ตัง
ไว้  80,000.- บาท
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 00240
งานไฟฟ้าถนน  00242

2. อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลําพูน โครงการขยายเขต
ไฟฟ้า  1  เฟส  2  สาย  พร้อมสายดับ    ซอยบ้านนายสุทัศน์  คําภิ
คํา  บ้านหนองเต่า   ตังไว้  50,000.- บาท
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 00240
งานไฟฟ้าถนน  00242

 3. อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลําพูน โครงการขยายเขต
ไฟฟ้า  1  เฟส  2  สาย  และ 3  เฟส  4  สาย  พร้อมสายดับ  ซอยพงษ์อลู
มิเนียม  บ้านหนองเต่า  ตังไว้  100,000.- บาท
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 00240
งานไฟฟ้าถนน  00242

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล รวม 1,840,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,840,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 1,660,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 1,400,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัดการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาล
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 00240
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล 00244
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการชุมชนอาสาพัฒนาท้องถินอย่างยังยืน จํานวน 50,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าโครงการชุมชนอาสาพัฒนาท้องถินอย่างยังยืน
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 00240
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล 00244
โครงการเมืองสวยใส ไร้มลพิษ จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าโครงการเมืองสวยใส ไร้มลพิษ
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 00240
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล 00244

โครงการรณรงค์คัดแยกขยะในชุมชน จํานวน 100,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าโครงการรณรงค์คัดแยกขยะในชุมชน
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 00240
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล 00244

โครงการรักษ์บ้านเกิด สร้างถินกําเนิดให้น่าอยู่ จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าโครงการรักษ์บ้านเกิด สร้างถินกําเนิดให้น่าอยู่
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 00240
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล 00244

โครงการลดภาวะโลกร้อน ด้วยสองมือเรา จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าโครงการลดภาวะโลกร้อน ด้วยสองมือเรา
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 00240
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล 00244

โครงการหมู่บ้านตัวอย่าง หน้าบ้าน น่ามอง จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าโครงการหมู่บ้านตัวอย่าง หน้าบ้าน น่ามอง
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 00240
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล 00244

โครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิงแวดล้อมเพิมพืนทีสีเขียวสู่ชุมชน จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าโครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิงแวดล้อมเพิมพืนทีสี
เขียวสู่ชุมชน
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 00240
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล 00244

โครงการออมบุญ ออมเบีย ออมขยะ จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าโครงการออมบุญ ออมเบีย ออมขยะ
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 00240
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล 00244

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 40,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 00240
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล 00244
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ค่าวัสดุ รวม 180,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางรถ
ยนต์ แบตเตอรี ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 00240
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล 00244

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 150,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงรถยนต์  รถจักรยานยนต์  เครืองตัด
หญ้า ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 00240
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล 00244

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าเครืองแบบ เสือ กางเกง หมวก ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 00240
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล 00244

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวม 1,667,010 บาท
งบบุคลากร รวม 1,380,210 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,380,210 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,044,540 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล พร้อมทังเงินปรับปรุงเงิน
เดือนประจําปี  จํานวน 12 เดือน
ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 00250
งานบริหารงานทัวไปเกียวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 00251

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกอง ฯ จํานวน 2
อัตรา จํานวน 12 เดือน
ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 00250
งานบริหารงานทัวไปเกียวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 00251

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 275,670 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเดือนแก่ลูกจ้างประจํา พร้อมทังเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี จํานวน 1 อัตรา จํานวน 12 เดือน
ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 00250
งานบริหารงานทัวไปเกียวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 00251
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งบดําเนินงาน รวม 286,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 57,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้
แก่  พนักงานเทศบาล
ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 00250
งานบริหารงานทัวไปเกียวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 00251

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 42,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน 
ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 00250
งานบริหารงานทัวไปเกียวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 00251

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร
ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 00250
งานบริหารงานทัวไปเกียวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 00251

ค่าใช้สอย รวม 189,800 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 136,800 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเข้าปกหนังสือ  ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 00250
งานบริหารงานทัวไปเกียวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 00251

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 00250
งานบริหารงานทัวไปเกียวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 00251

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 23,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมทรัพย์สินและบํารุงครุภัณฑ์สํานัก
งาน เช่น แอร์ พัดลม  ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 00250
งานบริหารงานทัวไปเกียวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 00251

ค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน
ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 00250
งานบริหารงานทัวไปเกียวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 00251

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่
ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 00250
งานบริหารงานทัวไปเกียวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 00251
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าแผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล  ตลับผง
หมึก ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 00250
งานบริหารงานทัวไปเกียวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 00251

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 215,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 215,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 215,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการและอาสาสมัครดูแลคนพิการทีบ้าน จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าฝึกอบรมฟินฟูสมรรถภาพคนพิการให้แก่อาสา
สมัครฯ โดยมีค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน เช่น ค่าอาหาร อาหารว่างและ
เครืองดืม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าสมมนาคุณวิทยากร ค่าป้ายโครงการฯ ค่าใช้
จ่ายอืนทีเกียวข้อง
ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 00250
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 00252

โครงการส่งเสริมการพัฒนาครอบครัวบนพืนฐานเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 15,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ กิจกรรมอบรมโดย
มีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าสมมนาคุณ
วิทยากร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าใช้จ่าย
อืนทีเกียวข้อง
ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 00250
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 00252

โครงการส่งเสริมกิจกรรมศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ จํานวน 100,000 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมชีแจงให้ความรู้ด้านต่างๆ การจัด
อบรม และศึกษาดูงาน เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการฝึกอบรม ค่าสมมนา
คุณวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างและเครืองดืม ค่าถ่ายเอกสารประกอบ
การฝึกอบรม ค่าป้ายโครงการ ค่ายานพาหนะสําหรับศึกษาดูงานนอก
สถานที ค่าของทีระลึก ค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวข้อง
ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 00250
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 00252

โครงการส่งเสริมอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการประชุม สัมมนา ฝึก
อาชีพ เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการฝึกอบรม ค่าสมมนาคุณวิทยากร ค่า
อาหาร อาหารว่างและเครืองดืม ค่าถ่ายเอกสารประกอบการฝึกอบรม ค่า
ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่ายานพาหนะฯ ค่าใช้จ่ายอืนทีเกียวข้อง
ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 00250
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 00252
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โครงการสายใยรักสู่ครอบครัว จํานวน 30,000 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมชีแจงให้ความรู้ด้านต่างๆ การจัด
อบรม และศึกษาดูงาน เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการฝึกอบรม ค่าสมมนา
คุณวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างและเครืองดืม ค่าถ่ายเอกสารประกอบ
การฝึกอบรม ค่าป้ายโครงการ ค่ายานพาหนะสําหรับศึกษาดูงานนอก
สถานที ค่าของทีระลึก ค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวข้อง
ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 00250
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 00252

โครงการเสริมสร้างภาวะผู้นําเพือพัฒนาศักยภาพสตรี จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างภาวะผู้นําศักยภาพสตรี  จัด
ประชุม/อบรม เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าสมมนาคุณ
วิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าใช้
จ่ายอืนทีเกียวข้อง
ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 00250
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 00252

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 182,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 182,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 182,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติด จํานวน 150,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาประชาชนสัมพันธ์ต้านภัยยา
เสพติดเช่น ค่าอุปกรณ์กีฬาหรือกรีฑา ค่าชุดนักกีฬาหรือชุดนัก
กรีฑา พร้อมรองเท้า ถุงเท้า  ค่าอาหารทําการนอกเวลา ค่าตอบแทนคณะ
กรรมการตัดสิน ค่าโล่หรือถ้วยรางวัล เงินรางวัล และค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียว
ข้อง
ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 00260
งานกีฬาและนันทนาการ 00262

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ทักษะในการเล่นกีฬาของเยาวชน จํานวน 12,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ทักษะในการเล่นกีฬา
ของเยาวชน เช่น ค่าวิทยากรฝึกอบรม  ค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวข้อง
ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 00260
งานกีฬาและนันทนาการ 00262

โครงการสนับสนุนการแข่งขันกีฬาประชาชนกับหน่วยงานอืน จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาประชาชนกับหน่วยงาน
อืน เช่น ค่าอุปกรณ์การกีฬาหรือกรีฑา  ค่าชุดนักกีฬาหรือชุดนักกรีฑา
พร้อมรองเท้า ถุงเท้า และค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวข้อง
ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 00260
งานกีฬาและนันทนาการ 00262

วันทีพิมพ์ : 18/10/2561  14:26:46 หน้า : 34/41



งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 696,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 255,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 255,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการประเพณียีเป็ง จํานวน 80,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการประเพณียีเป็ง
ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 00260
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน 00263

โครงการพัฒนาศักยภาพสภาวัฒนธรรมเทศบาลตําบลบ้านแป้น จํานวน 15,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพสภาวัฒนธรรมเทศบาล
ตําบลบ้านแป้น
ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 00260
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน 00263

โครงการร่วมการจัดงานลําไยจังหวัดลําพูน จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการร่วมการจัดงานลําไยจังหวัดลําพูน
ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 00260
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน 00263

โครงการวันเด็กเทศบาลตําบลบ้านแป้น จํานวน 80,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการวันเด็กเทศบาลตําบลบ้านแป้น
ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 00260
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน 00263

โครงการสภาเด็กและเยาวชน จํานวน 35,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดประชุม / อบรม ตามโครงการ  เช่น ค่าป้าย
โครงการ ค่าวิทยากร   ค่าวัสดุอุปกรณ์   ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและ
เครืองดืม ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บปกหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าใช้จ่าย
อืนๆ ทีเกียวข้อง
ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 00260
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน 00263

โครงการหล่อเทียนวันเข้าพรรษา จํานวน 25,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการหล่อเทียนวันเข้าพรรษา
ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 00260
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน 00263
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งบเงินอุดหนุน รวม 441,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 441,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ จํานวน 441,000 บาท

1. เงินอุดหนุนโครงการถนนเด็กเดิน ให้แก่ บ้านแป้น หมู่ 6 ต.บ้าน
แป้น 25,000  บาท
    - เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการถนนเด็กเดิน ให้แก่ บ้านแป้น หมู่ 6
 ต.บ้านแป้น 
2.  เงินอุดหนุนโครงการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีของหมู่บ้าน
    - เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี
ของหมู่บ้าน ได้แก่
         2.1  บ้านบ่อโจง             23,000   บาท
         2.2  บ้านขว้าง               23,000   บาท
         2.3  บ้านหนองหนาม      23,000   บาท
         2.4  บ้านรัว-ทุ่ง              23,000   บาท
         2.5  บ้านหนองเต่า          23,000   บาท
         2.6  บ้านบูชา                 23,000   บาท
         2.7  บ้านเส้ง                  23,000   บาท
         2.8  บ้านแป้น                23,000   บาท
         2.9  บ้านม่วง                 23,000   บาท
3. เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมพุทธศาสนาของวัดในเขตเทศบาลฯ
     - เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมพุทธศาสนาของวัดในเขต
เทศบาลฯ ได้แก่ 
         3.1  บ้านบ่อโจง             15,000   บาท
         3.2  บ้านขว้าง               15,000   บาท
         3.3  บ้านหนองหนาม      15,000   บาท
         3.4  บ้านรัว-ทุ่ง              15,000   บาท
         3.5  บ้านหนองเต่า          15,000   บาท
         3.6  บ้านบูชา                 15,000   บาท
         3.7  บ้านเส้ง                  15,000   บาท
         3.8  บ้านแป้น                15,000   บาท
         3.9  บ้านม่วง                 15,000   บาท
4. เงินอุดหนุนโครงการ อปต.สัญจรเคลือนทีสู่ประชาชนประจําตําบล
หนองหนาม  24,000  บาท
      - เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการ อปต.สัญจรเคลือนทีสู่ประชาชน
ประจําตําบลบ้านแป้น  และ ตําบลหนองหนาม
5. เงินอุดหนุนโครงการ รุกขมูลกรรมวัดในเขตเทศบาลตําบลบ้าน
แป้น 40,000  บาท
      - เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการ รุกขมูลกรรมวัดในเขตเทศบาล
ตําบลบ้านแป้น
6. เงินอุดหนุนโครงการ พุทธศาสนาวัดอาทิตย์ วัดบ้านรัว-ทุ่ง (โรงเรียน
ปริยัติศึกษา)  10,000  บาท
      - เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการ พุทธศาสนาวัดอาทิตย์ วัดบ้าน
รัว-ทุ่ง (โรงเรียนปริยัติศึกษา)
ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 00260
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน 00263
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทัวไปเกียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 3,090,460 บาท
งบบุคลากร รวม 2,012,460 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,012,460 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,934,460 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล พร้อมทังเงินปรับปรุงเงิน
เดือนประจําปี จํานวน  12  เดือน
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 00310
งานบริหารงานทัวไปเกียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 00311

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 78,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าเงินประจําตําแหน่งของผู้อํานวยการกอง  จํานวน  12
  เดือน
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 00310
งานบริหารงานทัวไปเกียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 00311

งบดําเนินงาน รวม 1,078,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 108,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ให้
แก่ พนักงานเทศบาล และลูกจ้าง ทีมาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวัน
หยุดราชการ
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 00310
งานบริหารงานทัวไปเกียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 00311

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 78,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลซึงมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้
ตามระเบียบฯ
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 00310
งานบริหารงานทัวไปเกียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 00311

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่  พนักงานเทศบาล ซึง
มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 00310
งานบริหารงานทัวไปเกียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 00311

ค่าใช้สอย รวม 660,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 350,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 00310
งานบริหารงานทัวไปเกียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 00311
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น จ่ายเป็นค่าเบีย
เลียง  ค่าเช่าทีพัก ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ในการเดินทางไปราชการ
ของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง หรือบุคคลทีได้รับคําสังให้ไปปฏิบัติ
ราชการของเทศบาล
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 00310
งานบริหารงานทัวไปเกียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 00311

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 270,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน เพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 00310
งานบริหารงานทัวไปเกียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 00311

ค่าวัสดุ รวม 310,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 15,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานัก
งาน  เช่น  กระดาษ ปากกา  ดินสอ  โต๊ะ  เก้าอี  ชันวางเอกสาร  ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 00310
งานบริหารงานทัวไปเกียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 00311

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น  แปรง ไม้กวาด เข่ง มุ้ง ผ้าปู
โต๊ะ ถ้วยชาม  แก้วนํา จานรอง ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 00310
งานบริหารงานทัวไปเกียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 00311

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 150,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อ
สร้าง เช่น กระเบือง เหล็ก ไม้ ปูน อิฐ หิน  ดิน ทราย ตะปู  ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 00310
งานบริหารงานทัวไปเกียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 00311

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 40,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  เช่น  แบตเตอรี  ยางนอก ยาง
ใน  นํามันเบรก กรวยจราจร ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 00310
งานบริหารงานทัวไปเกียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 00311

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 80,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํามันดีเซล นํามัน
ก๊าด นํามันเบนซิน นํามันเตา นํามันจารบี นํามันเครือง ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 00310
งานบริหารงานทัวไปเกียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 00311
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 15,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ผลหมึก
คอมพิวเตอร์  นํายาล้างเครืองคอมพิวเตอร์ ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 00310
งานบริหารงานทัวไปเกียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 00311

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 80,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 80,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการคลินิกเกษตร จํานวน 30,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมด้านการเกษตร โดยมีการฝึก
อบรมเพือให้ความรู้ด้านเทคนิค การพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมและศึกษาดู
งานไร่นา สวนของเกษตรกรทีประสบความสําเร็จ โดยมีค่าใช้จ่ายในการ
จัดกิจกรรม เช่น ค่าอาหาร  ค่าอหารว่างและเครืองดืม  ค่าสมมนาคุณ
วิทยากร ค่าของทีระลึก ค่ายานพาหนะ ค่าวัสดุ อุปกรณ์  ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายอืนทีเกียวข้อง
ปรากฏในแผนงานการเกษตร 00320
งานส่งเสริมการเกษตร 00321

โครงการส่งเสริมกิจกรรมศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรเทศบาลตําบล
บ้านแป้น

จํานวน 30,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมของศูนย์ฯ ได้แก่ การจัด
อบรม เพือพัฒนาและเพิมประสิทธิภาพของศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโล
ยี  โดยมีค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม เช่น ค่าอาหาร อาหารว่างและเครือง
ดืม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าสมมนาคุณวิทยากร  ค่าจัดทําแปลงสาธิต  ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์ และศึกษาดูงาน ค่าใช้จ่ายอืนทีเกียวข้อง 
ปรากฏในแผนงานการเกษตร 00320
งานส่งเสริมการเกษตร 00321

ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์การเกษตร พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์  ปุ๋ย สารเคมี
ป้องกันและศัตรูพืชและสัตว์ และอืนๆ
ปรากฏในแผนงานการเกษตร 00320
งานส่งเสริมการเกษตร 00321

แผนงานการพาณิชย์
งานโรงฆ่าสัตว์ รวม 2,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 2,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค รวม 2,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 1,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของเทศบาล
ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ 00330
งานโรงฆ่าสัตว์  00334
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ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 1,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่านําประปาของเทศบาล
ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ 00330
งานโรงฆ่าสัตว์  00334

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 19,684,800 บาท
งบกลาง รวม 19,684,800 บาท
งบกลาง รวม 19,684,800 บาท
ค่าชําระหนีเงินต้น จํานวน 1,379,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าชําระค่าเงินต้น  โครงการก่อสร้างอาคารสํานักงาน
เทศบาลตําบลบ้านแป้นพร้อมครุภัณฑ์  ตามสัญญาเงินกู้ เลข
ที 1393/82/2557 
ปรากฏในแผนงานงบกลาง 00410
งานงบกลาง 00411

ค่าชําระดอกเบีย จํานวน 368,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าชําระดอกเบีย โครงการก่อสร้างอาคารสํานักงานเทศบาล
ตําบลบ้านแป้นพร้อมครุภัณฑ์  ตามสัญญาเงินกู้ เลขที 1393/82/2557 
ปรากฏในแผนงานงบกลาง 00410
งานงบกลาง 00411

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 23,000 บาท
- เพือใช้จ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ในอัตราร้อยละ 5 ตาม
หนังสือสังการ และกฎหมายทีกําหนด
ปรากฏในแผนงานงบกลาง 00410
งานงบกลาง 00411

เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 11,929,200 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสําหรับสนับสนุนการสร้างหลักประกัน
รายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ
ปรากฏในแผนงานงบกลาง 00410
งานงบกลาง 00411

เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 4,358,400 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสําหรับสนับสนุนสวัสดิการทางสังคม
ให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ
ปรากฏในแผนงานงบกลาง 00410
งานงบกลาง 00411

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 216,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าสนับสนุนสงเคราะห์เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 
ปรากฏในแผนงานงบกลาง 00410
งานงบกลาง 00411
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สํารองจ่าย จํานวน 150,000 บาท
- เพือใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินทีมีสาธารณภัยเกิดขึนหรือบรรเทาปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวมเท่านัน
ปรากฏในแผนงานงบกลาง 00410
งานงบกลาง 00411

รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 289,200 บาท
1. ค่าบํารุงสันนิบาตเทศบาล  ตังไว้ 49,200.- บาท
     - เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงสันนิบาตเทศบาล  ตามข้อบังคับสันนิบาต
เทศบาลแห่งประเทศไทย 
2. เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถินหรือพืนทีเทศบาล
ตําบลบ้านแป้น  ตังไว้  160,000.- บาท
     - เพือจ่ายเป็นค่าเงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิน
หรือพืนทีเทศบาลตําบลบ้านแป้น
3. ค่าสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน   ตังไว้  80,000.- บาท
     - เพือจ่ายเป็นค่าสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน
ปรากฏในแผนงานงบกลาง 00410
งานงบกลาง 00411

เงินช่วยพิเศษ จํานวน 5,000 บาท
- - เพือจ่ายเป็นเงินช่วยค่าทําศพพนักงาน และลูกจ้างทีปฏิบัติงานใน
เทศบาล
ปรากฏในแผนงานงบกลาง 00410
งานงบกลาง 00411

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 587,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)
ปรากฏในแผนงานงบกลาง 00410
งานงบกลาง 00411

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบํานาญ (ชคบ.) จํานวน 35,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบํานาญ (ช.ค.บ.) ของข้า
ราชการส่วนท้องถินตําแหน่งอืน
ปรากฏในแผนงานงบกลาง 00410
งานงบกลาง 00411

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา จํานวน 312,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินบําเหน็จ/บํานาญลูกจ้างประจํา
ปรากฏในแผนงานงบกลาง 00410
งานงบกลาง 00411

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบํานาญ จํานวน 33,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบํานาญ 
ปรากฏในแผนงานงบกลาง 00410
งานงบกลาง 00411
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