
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตําบลบ้านแปน

อําเภอ เมืองลําพูน   จังหวัดลําพูน

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 66,300,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่ว
ไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 10,673,540 บาท

งบบุคลากร รวม 7,615,440 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,727,360 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 725,760 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน/ค่าตอบแทนนายกเทศมนตรี,รองนายก
เทศมนตรี จํานวน 12 เดือน
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110
งานบริหารทั่วไป 00111

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 180,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก
เทศมนตรี จํานวน  12 เดือน
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110
งานบริหารทั่วไป 00111

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 180,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี/รองนายก
เทศมนตรี  จํานวน  12  เดือน
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110
งานบริหารทั่วไป 00111
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เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล

จํานวน 207,360 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี จํานวน  12
  เดือน
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110
งานบริหารทั่วไป 00111

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 1,434,240 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประธานสภา รองประธานสภา และสมาชิกสภา
เทศบาล  จํานวน  12  เดือน
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110
งานบริหารทั่วไป 00111

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,888,080 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 4,305,660 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี  จํานวน  12 เดือน
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110
งานบริหารทั่วไป 00111

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 3,240 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพ ค่าตอบแทนพิเศษ และเงินเพิ่มพิเศษสําหรับ
การสู้รบ จํานวน 12 เดือน
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110
งานบริหารทั่วไป 00111

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 204,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง จํานวน  12 เดือน
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110
งานบริหารทั่วไป 00111
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ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 291,180 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจําของเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่า
จ้าง  จํานวน  12  เดือน
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110
งานบริหารทั่วไป 00111

เงินอื่นๆ จํานวน 84,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของปลัดเทศบาล  จํานวน  12  เดือน
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110
งานบริหารทั่วไป 00111

งบดําเนินงาน รวม 2,990,900 บาท
ค่าตอบแทน รวม 345,900 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 55,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก่ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110
งานบริหารทั่วไป 00111

ค่าเบี้ยประชุม จํานวน 15,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมกรรมการที่สภาเทศบาลแต่งตั้งขึ้น
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110
งานบริหารทั่วไป 00111

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน
เทศบาลและลูกจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110
งานบริหารทั่วไป 00111
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ค่าเช่าบ้าน จํานวน 228,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าที่พักอาศัยของพนักงานเทศบาลซึ่งมีสิทธิเบิกค่าเช่าที่พักได้
ตามระเบียบฯ
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110
งานบริหารทั่วไป 00111

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 37,900 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจํา ซึ่งมีสิทธิ
เบิกได้ตามระเบียบฯ
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110
งานบริหารทั่วไป 00111

ค่าใช้สอย รวม 1,530,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 685,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นคค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสา ค่าถ่ายเอกสารและ
เข้าปกหนังสือ ค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจัดทํา พ.ร.บ.รถยนต์
ราชการ ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110
งานบริหารทั่วไป 00111
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รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 50,000 บาท

1.ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ตั้งไว้ 20,000 บาท 
    -เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล เช่น ค่า
อาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการ
เลี้ยงรับรองรวมทั้งค่าบริการ ซึ่งจําเป็นที่ต้องจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการ
รับรอง เพื่อเป็นค่ารับรองในการต้อน รับบุคคลหรือคณะบุคคล ที่มา
นิเทศ ตรวจงาน หรือเยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลและและพระบรมวงศานุวงศ์พร้อมเจ้า
หน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
2.ค่ารับรองในการในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการหรืออนุกรรม
การ  ตั้งไว้  30,000 บาท
    -เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการหรือ
อนุกรรมการ เป็นค่าอาหาร เครื่องดื่มต่าง ๆ เครื่องใช้ในการเลี้ยงรับรองและ
บริการอื่น ๆ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งร่วมเข้าประชุม
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110
งานบริหารทั่วไป 00111
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง จํานวน 400,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี
ตําบลบ้านแปน เป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการการเลือกตั้ง ค่าใช้จ่ายในการ
ประชุมอบรมบุคลากรการเลือกตั้ง รวมทั้งผู้สมัครและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการ
เลือกตั้งตามกฎหมาย  ระเบียบ ข้อกําหนด ประกาศหรือคําสั่งของ กกต
. ระเบียบว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น เช่น ค่า
จัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าจัดพิมพ์บัตรเลือก
ตั้ง บัตรตัวอย่าง รวมทั้งค่าขนส่ง ค่าจัดพิมพ์บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง/ผู้เสีย
สิทธิเลือกตั้ง ค่าจัดพิมพ์/สําเนา หนังสือ ประกาศ ระเบียบ ข้อกําหนด คู่มือ
เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ค่าจัดซื้อ/จ้าง
ซ่อมแซมหีบบัตรเลือกตั้งและคูหาลงคะแนน ค่าเครื่องเขียน แบบพิมพ์ และ
วัสดุที่ใช้ในการเลือกตั้งค่าเช่าอุปกรณ์และเครื่องใช้สํานักงาน ค่าจัดทําปาย
ประกาศผลการเลือกตั้ง และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องตามระเบียบคณะ
กรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้อง
ถิ่น พ.ศ.2554
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110
งานบริหารทั่วไป 00111
(ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า139 ลําดับที่ 7)

ค่าเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่า
เช่าที่พักในการเดินทางไปราชการรวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเดิน
ทางไปราชการ
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110
งานบริหารทั่วไป 00111

ค่าพวงมาลา  พวงมาลัย ช่อดอกไม้ จํานวน 3,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าพวงมาลา  พวงมาลัย ช่อดอกไม้ สําหรับใช้ในงานพิธีต่าง ๆ
 ของเทศบาลและทางราชการ
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110
งานบริหารทั่วไป 00111
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โครงการจัดงานพระราชพิธี รัฐพิธี งานในวันสําคัญต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดงานวันพ่อ วันแม่ กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เฉลิมพระ
ชนมพรรษา รับเสด็จพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ และงานต่าง ๆ ที่เกี่ยว
ข้องตามหนังสือสั่งการ
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110
งานบริหารทั่วไป 00111
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 137 ลําดับที่ 1)

โครงการจิตอาสา จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการจิตอาสา  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
วัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามหนังสือสั่งการต่าง ๆ ของกระทรวง
มหาดไทย จังหวัด  อําเภอ ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110
งานบริหารทั่วไป 00111
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 140 ลําดับที่ 11)

โครงการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นําชุมชน กํานันผู้ใหญ่บ้าน คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา (ฮอมผญ๋า อาสาคลายทุกข์)

จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นําชุมชน กํานัน
ผู้ใหญ่ฯ เป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จัดทําเอกสาร ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110
งานบริหารทั่วไป 00111
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 137 ลําดับที่ 2 )

โครงการพัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเจ้า
หน้าที่ของเทศบาลตําบลบ้านแปน

จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเทศบาลในการอบรมและ
ศึกษาดูงาน  ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่ากิจกรรม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าของที่ระลึก ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110
งานบริหารทั่วไป 00111
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 138 ลําดับที่ 3 )
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โครงการวันท้องถิ่นไทย จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดงานวันท้องถิ่นไทยเพื่อจัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์และ
ร่วมกิจกรรมของ อปท. อื่น ๆ เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
วัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110
งานบริหารทั่วไป 00111
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 138 ลําดับที่ 4 )

โครงการวันเทศบาล จํานวน 25,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินการจัดกิจกรรมในวันเทศบาล เช่น กิจกรรมบําเพ็ญ
ประโยชน์และกิจกรรมทําบุญตักบาตร โดยมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าอาหาร ค่า
อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110
งานบริหารทั่วไป 00111
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 138 ลําดับที่ 5 )

โครงการออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ฯ เพื่อจ่ายเป็นค่า
อาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดทําเอกสาร ค่าวิทยากร ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110
งานบริหารทั่วไป 00111
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 139 ลําดับที่ 8 )

สินไหมทดแทน จํานวน 2,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าสินไหมทดแทน
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110
งานบริหารทั่วไป 00111
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 120,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน  ครุภัณฑ์สํานักงาน ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวฯลฯ
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110
งานบริหารทั่วไป 00111

ค่าวัสดุ รวม 434,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 70,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ลวดเย็บ ดินสอ สิ่งพิมพ์
ที่ได้จากซื้อหรือการจ้างพิมพ์ น้ําดื่ม แผ่นปายจราจร ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110
งานบริหารทั่วไป 00111

วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 3,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ไฟฟาต่าง ๆ 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110
งานบริหารทั่วไป 00111

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด เข่ง น้ํายาชะล้างฯ
ลฯ
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110
งานบริหารทั่วไป 00111

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่าง ๆ ปูน ตะปู น้ํามันทาไม้ ทินเนอร์ สี
สําหรับตีเส้นจัดระเบียบ ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110
งานบริหารทั่วไป 00111

วันที่พิมพ์ : 4/9/2562  15:24:26 หน้า : 9/76



วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 25,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์และอะไหล่ชิ้น
ส่วนรถยนต์ รถจักรยานยนต์ เพื่อเปลี่ยนแปลงแทนของเดิมที่ชํารุดหรือหมด
สภาพไป 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110
งานบริหารทั่วไป 00111

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 280,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่าง ๆ สําหรับรถยนต์ รถยนต์ดับ
เพลิง รถยนต์บรรทุกน้ํา รถจักรยานต์ที่ใช้ติดต่อราชการ ตรวจงาน และปฏิบัติ
งานของเทศบาล เครื่องสูบน้ํา เรือยนต์ เครื่องตัดหญ้า ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110
งานบริหารทั่วไป 00111

วัสดุการเกษตร จํานวน 3,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุทางการเกษตร เช่น จอบ เสียม มีด ดิน ปุ๋ย  เคมีภัณฑ์ ไม้
ดอกไม้ประดับ พันธุ์พืช วัสดุเพาะชํา ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110
งานบริหารทั่วไป 00111

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 3,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ปายไวนิล ปายคํา
แนะนําต่างๆ ในเขตเทศบาล
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110
งานบริหารทั่วไป 00111

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 15,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ผงหมึก
คอมพิวเตอร์ น้ํายาล้างเครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110
งานบริหารทั่วไป 00111
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 681,000 บาท
ค่าไฟฟา จํานวน 650,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟาของสํานักงานเทศบาล ห้องประชุม และกล้อง CCTV
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110
งานบริหารทั่วไป 00111

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พื้นฐานและโทรศัพท์เคลื่อนที่ของเทศบาลที่ใช้ติดต่อ
กับส่วนราชการ
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110
งานบริหารทั่วไป 00111

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 1,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110
งานบริหารทั่วไป 00111

งบลงทุน รวม 25,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 25,200 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 17,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน (จอแสดงภาพขนาด
ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระ
ทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110
งานบริหารทั่วไป 00111
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เครื่องสแกนเนอร์ จํานวน 3,200 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องสแกนเนอร์ สําหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป จํานวน  1
  เครื่อง
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระ
ทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110
งานบริหารทั่วไป 00111

เครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 2,500
  บาท
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระ
ทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110
งานบริหารทั่วไป 00111

งบรายจ่ายอื่น รวม 25,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 25,000 บาท
รายจ่ายอื่น

ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่าง ๆ ซึ่งมิใช่เพื่อ
การจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดิน และ/หรือสิ่งก่อสร้างหรือปรับปรุงครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

จํานวน 25,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาสํารวจความพึงพอใจในการรับบริการของประชาชน
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110
งานบริหารทั่วไป 00111
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งบเงินอุดหนุน รวม 17,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 17,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เงินอุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอําเภอเมือง จังหวัดลําพูน

จํานวน 17,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอําเภอเมือง จังหวัดลําพูน 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110
งานบริหารทั่วไป 00111
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 146 ลําดับที่ 3 )

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 1,968,330 บาท
งบบุคลากร รวม 1,107,900 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,107,900 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,047,900 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี จํานวน  4 อัตรา จํานวน 12 เดือน
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110
งานวางแผนสถิติและวิชาการ 00112

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกอง จํานวน 1
 อัตรา  จํานวน 12 เดือน
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110
งานวางแผนสถิติและวิชาการ 00112

งบดําเนินงาน รวม 807,930 บาท
ค่าตอบแทน รวม 110,200 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
เทศบาลและลูกจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110
งานวางแผนสถิติและวิชาการ 00112
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ค่าเช่าบ้าน จํานวน 78,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าที่พักอาศัยของพนักงานเทศบาลซึ่งมีสิทธิเบิกค่าเช่าที่
พักได้ตามระเบียบฯ
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110
งานวางแผนสถิติและวิชาการ 00112

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 27,200 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจํา ซึ่งมีสิทธิ
เบิกตามระเบียบฯ
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110
งานวางแผนสถิติและวิชาการ 00112

ค่าใช้สอย รวม 457,730 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 342,730 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าถ่ายเอกสารและเข้าปกหนังสือ ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110
งานวางแผนสถิติและวิชาการ 00112

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น จ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่า
เช่าที่พัก ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการของ
พนักงานเทศบาลและลูกจ้างหรือบุคคลที่ได้รับคําสั่งให้ไปปฏิบัติราชการของ
เทศบาล
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110
งานวางแผนสถิติและวิชาการ 00112
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โครงการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล (แผนกินได้) จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมสัมมนา และจัดทําแผนพัฒนา
เทศบาล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล เช่น  ค่าอาหาร ค่า
อาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือค่า
เช่าสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110
งานวางแผนสถิติและวิชาการ 00112
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  หน้า  109 ลําดับที่ 7)

โครงการนักประชาสัมพันธ์รุ่นเยาว์ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม เช่น  ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่า
สมมนาคุณวิทยากร  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110
งานวางแผนสถิติและวิชาการ 00112
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  หน้า  109 ลําดับที่ 8)

โครงการเปิดบ้านแปนสู่อาเซียน " BP  FOR  AEC " จํานวน 15,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเปิดบ้านแปนสู่อาเซียน "BP FOR AEC " 
เช่น จัดนิทรรศการเกี่ยวกับ AEC  ค่าแผ่นพับ  ใบปลิว ค่าสปอตโฆษณา ค่า
อาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าสมมนาคุณวิทยากร  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110
งานวางแผนสถิติและวิชาการ 00112
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  หน้า 108 ลําดับที่ 3)

โครงการเพิ่มทักษะทางด้านงบประมาณ จํานวน 15,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม เช่น  ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่า
สมมนาคุณวิทยากร  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110
งานวางแผนสถิติและวิชาการ 00112
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  หน้า  141 ลําดับที่ 19)
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โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมาย จํานวน 15,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมาย  เช่น ค่า
อาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าสมมนาคุณวิทยากร  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110
งานวางแผนสถิติและวิชาการ 00112
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  หน้า  141 ลําดับ 18)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110
งานวางแผนสถิติและวิชาการ 00112

ค่าวัสดุ รวม 220,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงานฯ เช่น กระดาษ  ปากกา ดินสอ  ฯลฯ 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110
งานวางแผนสถิติและวิชาการ 00112

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 180,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น วีดีทัศน์ สไลด์ ปายประชา
สัมพันธ์  การจัดทํารายงานประจําปี  ปฏิทินและสื่อสิ่งพิมพ์ง ๆ ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110
งานวางแผนสถิติและวิชาการ 00112

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล หมึก
พิมพ์ ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110
งานวางแผนสถิติและวิชาการ 00112
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 20,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณีย์ และอื่น ๆ ที่เกี่ยว
ข้อง
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110
งานวางแผนสถิติและวิชาการ 00112

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม, ค่าเช่าโดเมน และส่วนอื่น ๆ
 ที่เกี่ยวข้อง
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110
งานวางแผนสถิติและวิชาการ 00112

งบลงทุน รวม 52,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 52,500 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

เครื่องบันทึกเสียง จํานวน 3,500 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องบันทึกเสียง จํานวน 1 เครื่อง
(ราคาตามท้องตลาด)
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110
งานวางแผนสถิติและวิชาการ 00112

ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จํานวน 11,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จํานวน 2 ตู้ ราคาตู้ละ 5,500 บาท
(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110
งานวางแผนสถิติและวิชาการ 00112
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จํานวน  1 เครื่อง
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระ
ทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110
งานวางแผนสถิติและวิชาการ 00112

เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer)

จํานวน 8,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) จํานวน  1 เครื่อง
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระ
ทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110
งานวางแผนสถิติและวิชาการ 00112

งานบริหารงานคลัง รวม 3,922,540 บาท
งบบุคลากร รวม 2,418,540 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,418,540 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,340,540 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี จํานวน  7 อัตรา จํานวน 12 เดือน
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110
งานบริหารงานคลัง 00113
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 78,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกอง จํานวน 1 อัตรา จํานวน 12
 เดือน
-เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งหัวหน้าฝาย จํานวน 2 อัตรา จํานวน 12
 เดือน
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110
งานบริหารงานคลัง 00113

งบดําเนินงาน รวม 1,438,200 บาท
ค่าตอบแทน รวม 439,200 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110
งานบริหารงานคลัง 00113

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
เทศบาลและลูกจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110
งานบริหารงานคลัง 00113

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 276,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าที่พักอาศัยของพนักงานเทศบาลซึ่งมีสิทธิเบิกค่าเช่าที่
พักได้ตามระเบียบฯ
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110
งานบริหารงานคลัง 00113
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 53,200 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจํา ซึ่งมีสิทธิ
เบิกตามระเบียบฯ
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110
งานบริหารงานคลัง 00113

ค่าใช้สอย รวม 820,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 442,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือและเข้าเล่ม และค่าจ้าง
เหมาบริการ ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110
งานบริหารงานคลัง 00113

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ จํานวน 48,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น จ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่า
เช่าที่พักค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการของพนักงาน
เทศบาลและลูกจ้างหรือบุคคลที่ได้รับคําสั่งให้ไปปฏิบัติราชการของเทศบาล
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110
งานบริหารงานคลัง 00113

โครงการเตรียมความพร้อมการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเตรียมความพร้อมการจัดเก็บ
ภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110
งานบริหารงานคลัง 00113
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 140 ลําดับที่ 14)
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โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จํานวน 280,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110
งานบริหารงานคลัง 00113
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 141 ลําดับที่ 16)

โครงการให้ความรู้แก่คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการให้ความรู้แก่คณะกรรมการจัด
ซื้อจัดจ้าง
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110
งานบริหารงานคลัง 00113
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 141 ลําดับที่ 17)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110
งานบริหารงานคลัง 00113

ค่าวัสดุ รวม 77,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110
งานบริหารงานคลัง 00113

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 2,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110
งานบริหารงานคลัง 00113
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110
งานบริหารงานคลัง 00113

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110
งานบริหารงานคลัง 00113

ค่าสาธารณูปโภค รวม 102,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 7,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110
งานบริหารงานคลัง 00113

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 95,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม และส่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110
งานบริหารงานคลัง 00113

งบลงทุน รวม 65,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 65,800 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้มีพนักพิง จํานวน 1,200 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าเก้าอี้มีพนักพิง จํานวน  1 ตัว
(ราคาตามท้องตลาด)
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110
งานบริหารงานคลัง 00113
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ตู้เอกสาร แบบ 2 บาน (มอก.) จํานวน 11,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าตู้เอกสาร แบบ 2 บาน (มอก.) จํานวน 2 ตู้ ราคาตู้ละ 5,500
 บาท
(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงบประมาณ)
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110
งานบริหารงานคลัง 00113

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์แท็ปเลต  จํานวน  1  เครื่อง จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต  จํานวน  1  เครื่อง
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระ
ทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110
งานบริหารงานคลัง 00113

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 16,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 1
 เครื่อง
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระ
ทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110
งานบริหารงานคลัง 00113

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา จํานวน 2,600 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา (18
 หน้า/นาที) จํานวน 1 เครื่อง
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระ
ทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110
งานบริหารงานคลัง 00113
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เครื่่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา ชนิด Network แบบ 2 จํานวน 15,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา ชนิด Network 
แบบ 2  (38 หน้า/นาที) จํานวน 1 เครื่อง
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระ
ทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110
งานบริหารงานคลัง 00113

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 2,101,800 บาท

งบบุคลากร รวม 295,800 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 295,800 บาท
ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 295,800 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจําของเทศบาล  พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้าง
ประจําจํานวน 12 เดือน 
ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน 00120
งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 00123

งบดําเนินงาน รวม 1,606,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 6,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 3,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน อปพร.
ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน 00120
งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 00123

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 3,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน 00120
งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 00123
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ค่าใช้สอย รวม 1,435,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 1,290,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาพนักงานจ้างเหมา 
ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน 00120
งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 00123

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการคืนน้ําใสให้ลําน้ํากวง จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดําเนินงาน เช่น ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครื่อง
ดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่าย ๆ อื่น ที่เกี่ยวข้อง
ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน 00120
งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 00123
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 102 ลําดับที่ 1)

โครงการซ้อมแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
 ที่เกี่ยวข้อง
ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน 00120
งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 00123
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 144 ลําดับที่ 7)

โครงการบ้านแปนร่วมใจขจัดภัยยาเสพติด จํานวน 25,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน เงินสนับสนุนกิจกรรมโรงเรียนในเขต
เทศบาล ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของวิทยากร ค่า
อาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม ค่าจัดทําเอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้
จ่าย ๆ อื่น ที่เกี่ยวข้อง 
ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน 00120
งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 00123
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 110 ลําดับที่ 2)
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โครงการปองกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟปา จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน 00120
งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 00123
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 143 ลําดับที่ 5 )

โครงการพัฒนาศักยภาพ อปพร จํานวน 15,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพ อป
พร. เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม ค่าจัดทําเอกสาร  ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ และค่าใช้จ่าย ๆ อื่น ที่เกี่ยวข้อง
ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน 00120
งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 00123
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 110 ลําดับที่ 1) 

โครงการลดอุบัติเหตุทางถนน จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการขับขี่ปลอดภัยห่วงใยผู้ใช้รถ ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
งาน เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของวิทยากร ค่า
อาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม ค่าจัดทําเอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้
จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน 00120
งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 00123
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 111 ลําดับที่ 5 )

โครงการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน จํานวน 15,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
งาน ค่าเวชภัณฑ์ ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องแต่งกาย ค่าซ่อม
แซมอุปกรณ์ วัสดุอุปกรณ์ประจํารถกู้ชีพ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ และค่าใช้
จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน 00120
งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 00123
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 143 ลําดับที่ 3)
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โครงการอบรมปองกันอัคคีภัยในสถานศึกษาและชุมชน จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่า
อาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม ค่าจัดทําอกสาร ค่าสารดับเพลิงเบื้อง
ต้น ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน 00120
งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 00123
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 143 ลําดับที่ 4)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน
ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน 00120
งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 00123

ค่าวัสดุ รวม 165,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 8,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ลวดเย็บ ดินสอ แผ่นปาย
จราจร ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน 00120
งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 00123

วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 15,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ไฟฟาต่าง ๆ ซึ่งนํามาซ่อมหรือติดตั้งเพิ่มเติมใน
อาคารต่าง ๆ รวมทั้งค่าวัสดุอุปกรณ์ในการเดินสายเคเบิล เช่น สายไฟฟา ปลั๊ก
ไฟฟา หลอดไฟฟา ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน 00120
งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 00123

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 60,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง
ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน 00120
งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 00123
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วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 25,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกายให้แก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้างไว้ใช้ใน
การปฏิบัติงาน เช่น  หมวก รองเท้า ถุงมือ ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน 00120
งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 00123

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 7,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ผงหมึก
คอมพิวเตอร์ น้ํายาล้างเครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน 00120
งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 00123

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าถังดับเพลิง ลูกบอลดับเพลิง สายยาง สายส่งน้ํา ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน 00120
งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 00123

งบลงทุน รวม 191,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 191,000 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

เครื่องยนต์เรือ ขนาดไม่น้อยกว่า 45 แรงม้า จํานวน 150,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องยนต์เรือ ขนาดไม่น้อยกว่า 45 แรงม้า  2
  จังหวะ จํานวน 1  เครื่อง  (ราคาตามท้องตลาด)
ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน 00120
งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 00123

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

เลื่อยยนต์ จํานวน 8,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าเลื่อยยนต์ ขนาดไม่น้อยกว่า 1.8 แรงม้า  11.5 นิ้ว 1  เครื่อง
(ราคาตามท้องตลาด)
ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน 00120
งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 00123

วันที่พิมพ์ : 4/9/2562  15:24:26 หน้า : 28/76



ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง

ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง จํานวน 25,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณณฑ์เครื่องดับเพลิงในการปฏิบัติงาน เช่น  ชุดปฏิบัติการ
ผจญเพลิง ฯลฯ
(ราคาตามท้องตลาด)
ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน 00120
งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 00123

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องพิมพ์ Multifuntion แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer)

จํานวน 8,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องพิมพ์ Multifuntion แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) จํานวน  1 เครื่อง
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระ
ทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)
ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน 00120
งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 00123

งบเงินอุดหนุน รวม 9,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 9,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 9,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการปองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ปรากฎในแผนงานรักษาความสงบภายใน 00120
งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 00123
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 2,063,160 บาท

งบบุคลากร รวม 1,403,280 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,403,280 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,343,280 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล    พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี จํานวน  4 อัตรา จํานวน 12 เดือน
ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 00211 

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกอง 1 อัตรา และหัวหน้าฝาย
บริหารการศึกษา  1 อัตราจํานวน 12 เดือน
ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 00211 

งบดําเนินงาน รวม 642,880 บาท
ค่าตอบแทน รวม 121,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 96,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าที่พักอาศัยของพนักงานเทศบาลซึ่งมีสิทธิเบิกค่าเช่าที่
พักได้ตามระเบียบฯ
ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 00211 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 25,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจํา ซึ่งมีสิทธิ
เบิกตามระเบียบฯ
ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 00211 
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ค่าใช้สอย รวม 374,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 289,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าถ่ายเอกสาร  เข้าปกหนังสือ และค่าจ้าง
เหมาบริการอื่น ๆ ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 00211 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าเดินทางไปราชการ จํานวน 65,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น จ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่า
เช่าที่พักค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการของพนักงาน
เทศบาลและลูกจ้างหรือบุคคลที่ได้รับคําสั่งให้ไปปฏิบัติราชการของเทศบาล
ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 00211 

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมทรัพย์สินให้ใช้งานได้ตามปกติ
ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 00211 

ค่าวัสดุ รวม 147,880 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 72,880 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน เช่นกระดาษ ปากกา ดินสอ และค่าจัดซื้อ
หนังสือพิมพ์ให้แก่หมู่บ้านในเขตเทศบาล 9 หมู่บ้าน
ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 00211 
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ค่าวัสดุอุปกรณ์และอะไหล่ชิ้นส่วน
รถยนต์ รถจักรยานยนต์  เพื่อเปลี่ยนแปลงแทนของเดิมที่ชํารุดหรือหมดสภาพ
ไป
ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 00211 

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่าง ๆ สําหรับเครื่องตัดหญ้า รถ
ยนต์  รถจักรยานยนต์ที่ใช้ติดต่อราชการและปฏิบัติงานของเทศบาล
ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 00211 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่
ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 00211 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น แผ่นจานหรือจานบันทึกข้อมูลหมึก
พิมพ์ ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 00211 
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งบลงทุน รวม 17,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 17,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 17,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน  (จอแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระ
ทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)
ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 00211 
 

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 5,385,742 บาท
งบบุคลากร รวม 1,809,420 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,809,420 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,116,120 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนสําหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก ครู ค.ศ.1พร้อมทั้งเงิน
ปรับปรุงเงินเงินเดือนประจําปี จํานวน 12 เดือน
ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 00212

เงินวิทยฐานะ จํานวน 123,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวิทยฐานะชํานาญการ
ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 00212

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 510,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างและเลื่อนขั้นค่าตอบแทนประจําปี จํานวน 12
  เดือน 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 00212
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เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 60,300 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น จํานวน  12  เดือน
ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 00212

งบดําเนินงาน รวม 2,425,722 บาท
ค่าใช้สอย รวม 1,557,460 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 466,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสารและเข้าปกหนังสือ ค่าจ้างเหมาบริการฯลฯ
ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 00212

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น จ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่า
เช่าที่พักค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการของพนักงาน
เทศบาลและลูกจ้างหรือบุคคลที่ได้รับคําสั่งให้ไปปฏิบัติราชการของเทศบาล
ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 00212

โครงการเข้าร่วมการจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาของ อปท. ระดับภาค และ
ระดับประเทศ

จํานวน 40,400 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเข้าร่วมการจัดงานมหกรรมการจัดการ
ศึกษา ฯลฯ เช่น ค่ายานพาหนะ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าที่
พัก ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 00212
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 123 ลําดับที่ 12)
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โครงการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถาน
ศึกษาในสังกัด

จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัด เช่น ค่าปาย  ค่าจัดสถาน
ที่  ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 00212
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 129 ลําดับที่ 29)

โครงการประกันคุณภาพการศึกษา จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ประชุมคณะ
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประชุมผู้ปกครอง กิจกรรมเข้าค่ายกลาง
วัน  กิจกรรมจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา  และอบรมให้ความรู้ผู้ปกครองเกี่ยว
กับพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียน    
ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 00212
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 125 ลําดับที่ 19)

โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา เช่น ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าถ่ายเอกสารค่า
เย็บปกหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 00212
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 127 ลําดับที่ 24)
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โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และคณะ
กรรมการสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา

จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ
บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และคณะกรรมการสถานศึกษา ครู บุคลากรทาง
การศึกษา เช่น ค่าปายโครงการ  ค่าวิทยากร   ค่าวัสดุอุปกรณ์   ค่า
อาหาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บปกหนังสือหรือเข้า
ปกหนังสือ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 00212
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 124 ลําดับที่ 16)

โครงการรณรงค์ให้ความรู้และบริหารจัดการขยะภายในโรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ตําบลบ้านแปน

จํานวน 3,500 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการรณรงค์ให้ความรู้และบริหาร
จัดการขยะภายในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลบ้านแปน เช่น ค่าปาย  ค่า
จัดสถานที่  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 00212
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 128 ลําดับที่ 28)

โครงการวันสําคัญ จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการวันสําคัญ อาทิ วันพ่อแห่ง
ชาติ  วันแม่แห่งชาติ และวันสําคัญอื่น ๆ เช่น ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าปาย ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 00212
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 121 ลําดับที่ 5)
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 886,560 บาท

1. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
    1.1 โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลบ้านแปนและ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลบ้านแปน  420,500  บาท
    1.2 ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา
           -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ของนักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ฯ   42,500  บาท
           -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ของนักเรียนโรงเรียน
อนุบาลฯ   122,400  บาท
           -เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียน ของนักเรียนโรงเรียน
อนุบาลฯ   21,600  บาท 
           -เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฯ  14,400
  บาท
           -ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนอนุบาลฯ    30,960  บาท
           -ค่าอุปกรณ์การเรียน       14,400  บาท
2. อุดหนุนสําหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น
           -เพื่อเป็นค่าปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา        20,000  บาท
           -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน  50,000
 บาท
           -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียน
สังกัด อปท.คนละ 3000 บาท จํานวน  4  คน  เป็นเงิน  12,000  บาท
           -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ปองกันยาเสพติดในสถาน
ศึกษา  21,000  บาท
           -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน ADSL     9,600  บาท
           -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน  WIFI      7,200  บาท
           -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน     100,000  บาท
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โครงการสานสัมพันธ์   บ้าน  วัด  โรงเรียน จํานวน 6,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสานสัมพันธ์   บ้าน  วัด  โรงเรียน  เช่น ค่า
ปาย  ค่าจัดสถานที่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
 ที่เกี่ยวข้อง
ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 00212
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 123 ลําดับที่ 11)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน
ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 00212

ค่าวัสดุ รวม 858,462 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน
ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 00212

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว
ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 00212

ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 758,462 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลบ้าน
แปน ,โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลบ้านแปน  และโรงเรียนตําบลบ้าน
แปน   
ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 00212
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 120 ลําดับที่ 2)
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วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น จอบ เสียม มีด  ดิน ปุ๋ย เคมีภัณฑ์ ไม้
ดอกไม้ประดับ  พันธุ์พืช วัสดุเพาะชํา ฯลฯ 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 00212

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นจานหรือจานบันทึกข้อมูล  หมึก
พิมพ์   น้ํายาล้างเครื่องคอมพิวเตอร์  ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 00212

ค่าสาธารณูปโภค รวม 9,800 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 2,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์รายเดือน
ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 00212

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 7,800 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม และส่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 00212

งบลงทุน รวม 24,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 24,600 บาท
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครื่องซักผ้าแบบ 2 ถัง กึ่งอัตโนมัติ ความจุไม่ต่ํากว่า 7 กิโลกรัม จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องซักผ้าแบบ 2 ถัง กึ่งอัตโนมัติ ความจุไม่ต่ํากว่า 7
 กิโลกรัม  จํานวน  1  เครื่อง
(ราคาตามท้องตลาด)
ปรากฎในแผนงานการศึกษา 00210
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 00212
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 17,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน  (จอแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)  จํานวน  1  เครื่อง
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระ
ทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)
ปรากฎในแผนงานการศึกษา 00210
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 00212

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา จํานวน 2,600 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา (18
 หน้า/นาที) จํานวน  1  เครื่อง
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระ
ทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)
ปรากฎในแผนงานการศึกษา 00210
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 00212

งบเงินอุดหนุน รวม 1,126,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,126,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 1,126,000 บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ
      1. เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันนักเรียนในเขตเทศบาลตําบลบ้าน
แปน 1,076,000   บาท
       2. เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพด้านการศึกษาระดับ
ประถมศึกษา   50,000  บาท
ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 00212
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งานระดับมัธยมศึกษา รวม 40,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 40,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพด้านการศึกษาระดับมัธยม
ศึกษา
ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210
งานระดับมัธยมศึกษา 00213
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 148 ลําดับที่ 3)

แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 3,671,420 บาท

งบบุคลากร รวม 1,610,820 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,610,820 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,532,820 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาลพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี จํานวน  12 เดือน
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 00220
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 00223

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 78,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองสาธารณสุขฯ 1
 ตําแหน่ง ,หัวหน้าฝายบริหารงานทั่วไป 1 ตําแหน่ง และหัวหน้าฝายบริหาร
งานสาธารณสุข 1 ตําแหน่ง
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 00220
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 00223
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งบดําเนินงาน รวม 1,861,100 บาท
ค่าตอบแทน รวม 30,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่  พนักงานเทศบาล
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 00220
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 00223

ค่าใช้สอย รวม 1,741,100 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 1,531,100 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ  ค่าถ่ายเอกสาร  และค่าสํารวจจํานวนสุนัข
และแมว ฯลฯ 
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 00220
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 00223

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น จ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่า
เช่าที่พักค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการของพนักงาน
เทศบาลและลูกจ้างหรือบุคคลที่ได้รับคําสั่งให้ไปปฏิบัติราชการของเทศบาล
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 00220
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 00223

โครงการเทศบาลห่วงใยใส่ใจสุขภาพผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเทศบาลห่วงใยใส่ใจสุขภาพผู้สูง
อายุและผู้ด้อยโอกาส
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 00220
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 00223
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า  ลําดับที่  )
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โครงการน้ําประปาปลอดภัย เทศบาลตําบลบ้านแปน จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการน้ําประปาปลอดภัย เทศบาล
ตําบลบ้านแปน
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 00220
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 00223
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 113 ลําดับที่ 6)

โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนําสุขภาพในชุมชน จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนําสุขภาพใน
ชุมชน
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 00220
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 00223
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 112 ลําดับที่ 2)

โครงการรณรงค์ปองกัน การควบคุมโรคไข้หวัดนก จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการรณรงค์ปองกัน การควบคุมโรค
ไข้หวัดนก
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 00220
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 00223
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 112 ลําดับที่ 3)

โครงการรณรงค์ปองกัน และควบคุมโรคไข้เลือดออก จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการรณรงค์ปองกัน และควบคุมโรค
ไข้เลือดออก
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 00220
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 00223
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 113 ลําดับที่ 7)

โครงการรณรงค์ปองกันโรคเอดส์ จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการรณรงค์ปองกันโรคเอดส์
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 00220
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 00223
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 113 ลําดับที่ 8)
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โครงการส่งเสริมสุขภาวะทางเพศในชุมชน จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมสุขภาวะทางเพศใน
ชุมชน
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 00220
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 00223
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 113 ลําดับที่ 9)

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศ
.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอฯ

จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอฯ
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 00220
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 00223
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 113 ลําดับที่ 5)

โครงการหมู่บ้านจัดการด้านสุขภาพ จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการหมู่บ้านจัดการด้านสุขภาพ
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 00220
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 00223
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 114 ลําดับที่ 10)

โครงการอาหารปลอดภัยและการคุ้มครองผู้บริโภค จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอาหารปลอดภัยและการคุ้ม
ครองผู้บริโภค
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 00220
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 00223
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 114 ลําดับที่ 11)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 00220
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 00223
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ค่าวัสดุ รวม 90,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 00220
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 00223

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท

ขเพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 00220
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 00223

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 65,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินการขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก
พิษสุนัขบ้า 
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น ยาและเวชภัณฑ์ ถุง
มือ ถุงมือยาง ถุงยางอนามัย หน้ากากอนามัย เครื่องตรวจวัดน้ําตาลใน
เลือด น้ํายาเคมีกําจัดยุง น้ํายาฆ่าเชื้อข้หวัดนก  วัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบ้าฯ
ลฯ
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 00220
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 00223

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าแผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล  เทปบันทึกข้อมูล ตลับผง
หมึก กระดาษต่อเนื่อง ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 00220
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 00223
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งบลงทุน รวม 19,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 19,500 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 17,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน (จอแสดงภาพขนาด
ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จํานวน  1 เครื่อง
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระ
ทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 00220
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 00223

เครื่องสํารองไฟ จํานวน 2,500 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA จํานวน 1 เครื่อง
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระ
ทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 00220
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 00223

งบเงินอุดหนุน รวม 180,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 180,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข จํานวน 180,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุขให้แก่คณะกรรมการหมู่
บ้าน หมู่บ้านละ 20,000 บาท รวม 9 หมู่บ้าน
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 00220
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 00223
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 149 ลําดับที่ 2)
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าถนน รวม 6,613,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 550,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 350,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 350,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 00240
งานไฟฟาถนน  00242

ค่าวัสดุ รวม 200,000 บาท
วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 200,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟาและวิทยุ เช่น ฟิวส์  หลอดไฟฟา  สายไฟฟา ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 00240
งานไฟฟาถนน  00242

งบลงทุน รวม 5,906,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 5,906,000 บาท
อาคารต่าง ๆ

โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ เทศบาลตําบลบ้านแปน จํานวน 787,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตําบลบ้านแปน ขนาด
กว้าง 10  ม.  ยาว  25  ม. สูง  5   ม. ตามแบบแปลนแผนผังของเทศบาล
ตําบลบ้านแปน 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 00240
งานไฟฟาถนน  00242
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2562 หน้า 19
 ลําดับที่ 14)
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ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก

โครงการปรับปรุงอาคารงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  เทศบาลตําบลบ้าน
แปน

จํานวน 182,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงอาคารงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาล
ตําบลบ้านแปน ขนาดกว้าง  6.30 ม. ยาว  8.70 ม. สูง 2.50 ม. หรือมีพื้นที่ใช้
สอยไม่น้อยกว่า 40.81 ตร.ม. ตามแบบแปลนแผนผังของเทศบาลตําบลบ้าน
แปน 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 00240
งานไฟฟาถนน  00242
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2562 หน้า 20
 ลําดับที่ 15)

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน  บ้านหนองเต่า บริเวณซอยหน้าโรงเรียน
บ้านแปนพิทยาคม หมู่ที่ 3  ต.บ้านแปน อ.เมือง จ.ลําพูน

จํานวน 761,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหนองเต่า บริเวณซอยหน้า
โรงเรียนบ้านแปนพิทยาคม หมู่ที่ 3 ต.บ้านแปน อ.เมือง จ.ลําพูน 
    1. ก่อสร้างแท็งค์ประปาแบบแชมเปญ ขนาดความจุ 20 ลบ.ม  สูง 20 ม.
    2. เจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์ กลาง 5 นิ้ว ลึก 120 ม.
ตามแบบแปลนของกรมทรัพยากรน้ําบาดาล 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 00240
งานไฟฟาถนน  00242
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2562 หน้า 9
 ลําดับที่ 4)
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โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล.  ซอย 1 บ้านรั้ว-ทุ่ง  หมู่ที่ 8  ต.หนอง
หนาม  อ.เมือง จ.ลําพูน

จํานวน 490,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. ซอย 1 บ้านรั้ว-ทุ่ง หมู่ที่ 8 ต
.หนองหนาม อ.เมือง จ.ลําพูน ขนาดปากรางกว้าง 0.30 ม. ลึกไม่น้อย
กว่า0.30 ม. ยาวรวมไม่น้อยกว่า  222  ม. ตามแบบแปลนแผนผังของเทศบาล
ตําบลบ้านแปน 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 00240
งานไฟฟาถนน  00242
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2562 หน้า 18
 ลําดับที่ 13)

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. ซอยหลังวัด บ้านบ่อโจง หมู่ที่ 1  ต.หนอง
หนาม  อ.เมือง  จ.ลําพูน

จํานวน 134,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล.ซอยหลังวัด  บ้านบ่อโจง หมู่ที่ 1
 ต.หนองหนาม อ.เมือง จ.ลําพูน  ขนาดกว้าง 0.50 ม. ยาว 34 ม. ลึกไม่น้อย
กว่า 0.50 ม. ตามแบบแปลนแผนผังของเทศบาลตําบลบ้านแปน
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 00240
งานไฟฟาถนน  00242
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2562 หน้า 11
 ลําดับที่ 6)

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. บริเวณซุ้มประตูทางเข้าหมูบ้าน  บ้านบ่อ
โจง หมู่ที่  1  ต.หนองหนาม  อ.เมือง  จ.ลําพูน

จํานวน 197,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล.บริเวณซุ้มประตูทางเข้าหมู่
บ้าน  บ้านบ่อโจง หมู่ที่ 1 ต.หนองหนาม อ.เมือง จ.ลําพูน ขนาดกว้าง 0.30 ม
. ยาว 92 ม. ลึก 0.30-0.50 ม. ตามแบบแปลน แผนผังของเทศบาลตําบลบ้าน
แปน
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 00240
งานไฟฟาถนน  00242
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2562 หน้า 12
 ลําดับที่ 7)
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โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. สายกลางบ้าน  บ้านม่วง หมู่ที่ ๘ ต.บ้าน
แปน  อ.เมือง  จ.ลําพูน

จํานวน 504,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. สายกลางบ้าน  บ้านม่วง หมู่ที่ 8
 ต.บ้านแปน  อ.เมือง  จ.ลําพูน 
- จุดที่ 1 ขนาดกว้าง 0.30 ม. ยาว 95 ม. ลึกไม่น้อยกว่า 0.30 ม. 
- จุดที่ 2 ขนาดกว้าง 0.30 ม.. ยาว 139 ม. ลึกไม่น้อยกว่า 0.40 ม. ความยาว
รวมไม่น้อยกว่า 234 ม. ตามแบบแปลนแผนผังของเทศบาล
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 00240
งานไฟฟาถนน  00242
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2562 หน้า 8
  ลําดับที่ 3)

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล.ซอย 3 บ้านบ่อโจง  หมู่ที่ 1 ต.หนองหนาม  
อ.เมือง  จ.ลําพูน

จํานวน 284,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล.ซอย 3 บ้านบ่อโจง หมู่ที่ 1 ต
.หนองหนาม อ.เมือง จ.ลําพูน  ขนาดกว้าง 0.30 ม. ยาว 130 ม. ลึก 0.30-
0.50 ม. ตามแบบแปลนแผนผังของเทศบาลตําบลบ้านแปน
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 00240
งานไฟฟาถนน  00242
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2562 หน้า 10
 ลําดับที่ 5)

โครงการก่อสร้างอาคารสําหรับเก็บของบริเวณสุสานบ้านขว้าง หมู่ที่ 2  ต.หนอง
หนาม อ.เมือง  จ.ลําพูน

จํานวน 213,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารสําหรับเก็บของบริเวณสุสานบ้านขว้าง หมู่ที่ 2
 ต.หนองหนาม อ.เมือง จ.ลําพูน  ขนาดกว้าง  6 ม. ยาว 6 ม. สูง 3.40 ม
. หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 36 ตร.ม. ตามแบบแปลนแผนผังของเทศบาล
ตําบลบ้านแปน 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 00240
งานไฟฟาถนน  00242
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2562 หน้า 16
 ลําดับที่ 11)
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โครงการขยายท่อประปา สายบ้านหนองหนามใต้  หมู่ 3  ต.หนองหนาม อ.เมือง 
จ.ลําพูน

จํานวน 167,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายท่อประปา สายบ้านหนองหนามใต้ หมู่ 3 ต.หนอง
หนาม อ.เมือง จ.ลําพูน เดินท่อเมนประปา PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์ กลาง 3
 นิ้ว ชั้น 8.5 ยาวรวมไม่น้อยกว่า  695 ม. ตามแบบแปลนแผนผังของเทศบาล
ตําบลบ้านแปน
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 00240
งานไฟฟาถนน  00242
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2562 หน้า 14
 ลําดับที่ 9)

โครงการติดตั้งไฟฟาแสงสว่างทางแยกบ้านบูชา  หมู่ที่ 5  ต.บ้านแปน  อ.เมือง  
จ.ลําพูน

จํานวน 343,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งไฟฟาแสงสว่างทางแยกบ้านบูชา  หมู่ที่  5  ต.บ้าน
แปน  อ.เมือง  จ.ลําพูน
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 00240
งานไฟฟาถนน  00242
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 78 ลําดับที1่25 )

โครงการติดตั้งเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน บ้านแปน หมู่ที่ 6 ต.บ้านแปน  อ
.เมือง  จ.ลําพูน

จํานวน 119,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน บ้านแปน หมู่ที่ 6  ต.บ้าน
แปน  อ.เมือง  จ.ลําพูน
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 00240
งานไฟฟาถนน  00242
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 78 ลําดับที1่24)
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โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบเสริมผิวแอสฟัลท์ติก คอนกรีต (Overlay) ซอย
หลังโรงเรียนบ้านหนองหนามเชื่อม ซอย 3 บ้านหนองหนาม  หมู่ที่ 3

จํานวน 255,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรแบบเสริมผิวแอสฟัลท์
ติก คอนกรีต (Overlay) ซอยหลังโรงเรียนบ้านหนองหนามเชื่อม ซอย 3 บ้าน
หนองหนาม หมู่ที่ 3 ขนาดกว้าง  3.00 ม. หนา 0.05 ม.  ยาว  248  ม.หรือมี
พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 744 ตร.ม. ตามแบบแปลนแผนผังของเทศบาล
ตําบลบ้านแปน ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 00240
งานไฟฟาถนน  00242
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2562 หน้า 13
 ลําดับที่ 8)

โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) ซอย 2 
บ้านหนองหนาม หมู่ที่ 3  ต.หนองหนาม  อ.เมือง  จ.ลําพูน

จํานวน 180,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรแบบเสริมผิวแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต (Overlay) ซอย 2 บ้านหนองหนาม หมู่ที่ 3 ต.หนองหนาม อ
.เมือง จ.ลําพูน 
- ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 3.00 ม. หนา 0.05 ม.  ยาว  66.5 ม.
- ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 3.00 ม. หนา 0.05 ม.  ยาว  82.5 ม. พร้อมเสริมหิน
คลุก 10 ซม. ยาวรวม 149 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า 447 ตร.ม
. ตามแบบแปลนแผนผังของเทศบาลตําบลบ้านแปน 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 00240
งานไฟฟาถนน  00242
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2562 หน้า 22
 ข้อ 17)
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โครงการปรับปรุงระบบประปาบ้านร่องอุย  หมู่ที่ 2  บ้านขว้าง  ต.หนองหนาม อ
.เมือ  จ.ลําพูน

จํานวน 290,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงระบบประปาบ้านร่องอุย หมู่ที่ 2 บ้านขว้าง ต.หนอง
หนาม อ.เมือง จ.ลําพูน เป็นหอถังสูงขนาดความจุ 15 ลบ.ม.  สูง 15 ม. ตาม
แบบแปลนของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 00240
งานไฟฟาถนน  00242
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2562 หน้า 17
 ลําดับที่ 12)

โครงการวางท่อ คสล. บริเวณสายกลางบ้าน - สุพจน์ซาลาเปา  บ้านเส้ง หมู่ที่ 7  
ต.บ้านแปน  อ.เมือง  จ.ลําพูน

จํานวน 502,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อ คสล. บริเวณสายกลางบ้าน-สุพจน์ซาลาเปา บ้าน
เส้ง หมู่ที่ 7 ต.บ้านแปน อ.เมือง จ.ลําพูน โดยใช้ท่อ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์
กลาง 0.80 ม. (มอก. ชั้น 3) และก่อสร้างบ่อพัก คสล. ความยาวรวมไม่น้อย
กว่า  124 ม. ตามแบบแปลนแผนผังของเทศบาลตําบลบ้านแปน
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 00240
งานไฟฟาถนน  00242
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2562 หน้า 7
  ลําดับที่ 2)

โครงการวางท่อระบายน้ํา คสล.พร้อมบ่อพัก ซอยสนามกีฬาบ้านแปน บ้านแปน  
หมู่ที่ 6 ต.บ้านแปน  อ.เมือง  จ.ลําพูน

จํานวน 498,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายน้ํา คสล.พร้อมบ่อพัก ซอยสนามกีฬาบ้าน
แปน บ้านแปน หมู่ที่ 6 ต.บ้านแปน อ.เมือง จ.ลําพูน โดยใช้ท่อ คสล.ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม.(มอก. ชั้น 3) ความยาว 276 ม. พร้อมบ่อพัก
ขนาด 0.80 x 0.80 ม. ตามแบบแปลนแผนผังของเทศบาลตําบลบ้านแปน
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 00240
งานไฟฟาถนน  00242
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2562 หน้า 6
 ลําดับที่ 1)
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งบเงินอุดหนุน รวม 157,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 157,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 157,000 บาท

-อุดหนุนการไฟฟาส่วนภูมิภาค โครงการขยายเขตไฟฟา 1 เฟส 2 สาย พร้อม
สายดับและโคมไฟกิ่ง บริเวณซอยสันทรายพัฒนา บ้านบูชา หมู่ที่ 5 ตั้ง
ไว้  157,000  บาท
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 00240
งานไฟฟาถนน  00242

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 1,926,500 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,900,500 บาท

ค่าใช้สอย รวม 1,755,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 1,600,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัดการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาล

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการชุมชนอาสาพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการชุมชนอาสาพัฒนาท้องถิ่นอย่าง
ยั่งยืน
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 00240
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 00244
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 105 ลําดับที่ 8)

โครงการเมืองสวยใส ไร้มลพิษ จํานวน 15,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเมืองสวยใส ไร้มลพิษ
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 00240
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 00244
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 103 ลําดับที่ 2)
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โครงการรณรงค์คัดแยกขยะในชุมชน จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการรณรงค์คัดแยกขยะในชุมชน
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 00240
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 00244
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 104 ลําดับที่ 3)

โครงการรักษ์บ้านเกิด สร้างถิ่นกําเนิดให้น่าอยู่ จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการรักษ์บ้านเกิด สร้างถิ่นกําเนิดให้
น่าอยู่
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 00240
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 00244
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 104 ลําดับที่ 4)

โครงการลดภาวะโลกร้อน ด้วยสองมือเรา จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการลดภาวะโลกร้อน ด้วยสองมือเรา
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 00240
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 00244
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 104 ลําดับที่ 5)

โครงการหมู่บ้านตัวอย่าง หน้าบ้าน น่ามอง จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการหมู่บ้านตัวอย่าง หน้าบ้าน น่า
มอง
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 00240
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 00244
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 104 ลําดับที่ 7)

โครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพิ่มพื้นที่สีเขียวสู่ชุมชน จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวด
ล้อมเพิ่มพื้นที่สีเขียวสู่ชุมชน
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 00240
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 00244
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 105 ลําดับที่ 9)
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โครงการออมบุญ ออมเบี้ย ออมขยะ จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการออมบุญ ออมเบี้ย ออมขยะ
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 00240
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 00244
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 104 ลําดับที่ 6)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 00240
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 00244

ค่าวัสดุ รวม 145,500 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 40,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางรถยนต์ แบตเตอรี่ ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 00240
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 00244

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงรถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องตัดหญ้า ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 00240
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 00244

วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 5,500 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบ เสื้อ กางเกง หมวก ถุงมือ รองเท้าบูท ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 00240
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 00244
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งบลงทุน รวม 26,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 26,000 บาท
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครื่องตัดหญ้าแบบข้ออ่อน จํานวน 26,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องตัดหญ้าแบบข้ออ่อน จํานวน 2 เครื่อง 
(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงบประมาณ)
ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน 00240
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 00244

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวม 2,035,500 บาท

งบบุคลากร รวม 1,831,500 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,831,500 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,458,720 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี จํานวน  4 อัตรา จํานวน 12 เดือน
ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 00250
งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 00251

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองฯ  จํานวน 12 เดือน
ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 00250
งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 00251

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 312,780 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่ลูกจ้างประจํา พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี จํานวน 12 
ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 00250
งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 00251
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งบดําเนินงาน รวม 204,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 130,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
เทศบาลและลูกจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ
ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 00250
งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 00251

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 120,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าที่พักอาศัยของพนักงานเทศบาลซึ่งมีสิทธิเบิกค่าเช่าที่
พักได้ตามระเบียบฯ
ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 00250
งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 00251

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง
ประจํา ซึ่งมีสิทธิเบิกตามระเบียบฯ
ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 00250
งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 00251

ค่าใช้สอย รวม 44,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเข้าปกหนังสือ  ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 00250
งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 00251
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น จ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่า
เช่าที่พัก ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการของ
พนักงานเทศบาล หรือบุคคลที่ได้รับคําสั่งให้ไปปฏิบัติราชการของเทศบาล
ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 00250
งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 00251

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 9,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน
ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 00250
งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 00251

ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน
ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 00250
งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 00251

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่
ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 00250
งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 00251

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าแผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึก
พิมพ์ ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 00250
งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 00251
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งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 155,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 155,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 155,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการครอบครัวสัมพันธ์ จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเพื่อให้ครอบครัวแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จัด
ประชุม/อบรม เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมมนาคุณ
วิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าปายประชาสัมพันธ์ ค่ายาน
พาหนะและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง
ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 00250
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 00252
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 119 ลําดับที่ 16)

โครงการพัฒนาบทบาทสตรี จํานวน 15,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้ความรู้บทบาทสตรี จัด
ประชุม/อบรม เช่น ค่าอาหารค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมมนาคุณ
วิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าปายประชาสัมพันธ์ ค่ายาน
พาหนะ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 00250
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 00252
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 118 ลําดับที่ 15)

โครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าฝึกอบรมฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการให้แก่อาสาสมัครฯ เช่น ค่า
อาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมมนาคุณวิทยากร ค่า
วัสดุ อุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าปายประชาสัมพันธ์ ค่ายานพาหนะ ค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 00250
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 00252
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 119 ลําดับที่ 18)
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โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตําบลบ้านแปน (อุ้ยม่วนใจ๋) จํานวน 80,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมชี้แจงให้ความรู้ด้านต่าง ๆ การจัดอบรม
และศึกษาดู เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการฝึกอบรม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าสมมนาคุณวิทยากร ค่าถ่ายเอกสารประกอบการอบรม  ค่าปาย
โครงการ ค่ายานพาหนะสําหรับศึกษาดูงานนอกสถานที่ ค่าของที่ระลึก ค่าใช้
จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 00250
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 00252
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 116 ลําดับที่ 4)

โครงการส่งเสริมอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการประชุม สัมมนา ฝึกอาชีพ เช่น  ค่า
วัสดุ อุปกรณ์ในการฝึกอบรม  ค่าสมมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าถ่ายเอกสารประกอบการฝึกอบรม ค่าปายประชาสัมพันธ์ ค่า
ยานพาหนะ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 00250
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 00252
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 107 ลําดับที่ 4)
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 138,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 138,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 138,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนพิทักษ์ คุรุ จตุรมิตร สิงห์สัมพันธ์ ต้านภัยยาเสพ
ติด

จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาประชาชนพิทักษ์ คุรุ จตุรมิตร สิงห์
สัมพันธ์ ต้านภัยยาเสพติด เช่น ค่าอุปกรณ์กีฬาหรือกรีฑา ค่าชุดนักกีฬาหรือ
ชุดนักกรีฑาพร้อมรองเท้า ถุงเท้า ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มและ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 00260
งานกีฬาและนันทนาการ 00262
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 131 ลําดับที่ 4)

โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติด จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาประชาชนสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติด
เช่น ค่าอุปกรณ์กีฬาหรือกรีฑา ค่าชุดนักกีฬาหรือชุดนักกรีฑา พร้อม
รองเท้า ถุงเท้า ค่าอาหารทําการนอกเวลา ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
ตัดสิน ค่าโล่หรือ
ถ้วยรางวัล เงินรางวัล และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 00260
งานกีฬาและนันทนาการ 00262
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 131 ลําดับที่ 5)
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โครงการสนับสนุนการแข่งขันกีฬาประชาชนกับหน่วยงานอื่น จํานวน 15,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาประชาชนกับหน่วยงานอื่น
เช่น ค่าอุปกรณ์การกีฬาหรือกรีฑา  ค่าชุดนักกีฬาหรือชุดนักกรีฑาพร้อม
รองเท้า ถุงเท้า และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 00260
งานกีฬาและนันทนาการ 00262
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 130 ลําดับที่ 1)

โครงการอบรมกีฬาสําหรับเด็ก เยาวชน ต้านภัยยาเสพติด จํานวน 13,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมกีฬาสําหรับเด็ก เยาวชน ต้านภัยยาเสพ
ติด เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา  ค่าวิทยากรฝึกอบรม  ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม  และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 00260
งานกีฬาและนันทนาการ 00262
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 130 ลําดับที่ 3)

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 621,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 315,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 315,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการเข้าค่ายเด็กและเยาวชน จํานวน 35,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเข้าค่ายเด็กและเยาวชน เช่น ค่า
ปายโครงการ ค่าวิทยากร  ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บปกหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ และค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ ทีเกี่ยวข้อง
ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 00260
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 00263
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 124 ลําดับที่ 15)
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โครงการประเพณียี่เป็ง จํานวน 80,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการประเพณียี่เป็ง
ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 00260
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 00263
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 133 ลําดับที่ 12)

โครงการพัฒนาศักยภาพสภาวัฒนธรรมเทศบาลตําบลบ้านแปน จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพสภาวัฒนธรรม
เทศบาลตําบลบ้านแปน
ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 00260
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 00263
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 134 ลําดับที่ 13)

โครงการร่วมการจัดงานลําไยจังหวัดลําพูน จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการร่วมการจัดงานลําไยจังหวัด
ลําพูน
ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 00260
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 00263
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 134 ลําดับที่ 14)

โครงการส่งเสริมศักยภาพเด็กและเยาวชน จํานวน 80,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการรส่งเสริมศักยภาพเด็กและ
เยาวชน
ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 00260
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 00263
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 122 ลําดับที่ 7)
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โครงการส่งเสริมศาสนาประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น จํานวน 40,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมศาสนาประเพณี ศิลป
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น การจัดงานพระแม่นั่งเมือง  งานหมวก
พัดโบราณจักสานบ้านแปน ฯลฯ และกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 00260
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 00263
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 132 ลําดับที่ 8)

โครงการหล่อเทียนวันเข้าพรรษา จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการหล่อเทียนวันเข้าพรรษา
ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 00260
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 00263
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 133 ลําดับที่ 9)

งบเงินอุดหนุน รวม 306,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 306,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ จํานวน 306,000 บาท

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์
    1. อุดหนุนโครงการถนนเด็กเดิน 
         -เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการถนนเด็กเดิน ให้แก่ บ้านแปน หมู่ 6
 ต.บ้านแปน     20,000  บาท 
          (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 150 ลําดับที่ 1)
2. โครงการประเพณีสงกรานต์บ้านบ่อโจง 
         -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการประเพณีสงกรานต์บ้านบ่อโจง   20,000
  บาท 
          (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 152 ลําดับที่ 12)
3. โครงการประเพณีสงกรานต์บ้านขว้าง 
         -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการประเพณีสงกรานต์บ้านขว้าง   20,000
  บาท 
          (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 153 ลําดับที่ 16)
4. โครงการประเพณีสงกรานต์บ้านหนองหนาม 
         -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการประเพณีสงกรานต์บ้านหนอง
หนาม  20,000  บาท 
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          (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 152 ลําดับที่ 10)
5. โครงการประเพณีสงกรานต์บ้านรั้ว-ทุ่ง 
         -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการประเพณีสงกรานต์บ้านรั้ว-ทุ่ง   20,000
  บาท 
          (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 152 ลําดับที่ 9)
6. โครงการประเพณีสงกรานต์บ้านหนองเต่า
         -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการประเพณีสงกรานต์บ้านหนองเต่า  20,000
  บาท 
          (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 154 ลําดับที่ 17)
7. โครงการประเพณีสงกรานต์บ้านบูชา
         -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการประเพณีสงกรานต์บ้านบูชา   20,000
  บาท 
          (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 152 ลําดับที่ 11)
8. โครงการประเพณีสงกรานต์บ้านแปน 
         -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการประเพณีสงกรานต์บ้านแปน  20,000
  บาท 
          (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 153 ลําดับที่ 14)
9. โครงการประเพณีสงกรานต์บ้านเส้ง 
         -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการประเพณีสงกรานต์บ้านเส้ง   20,000
  บาท 
          (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 153 ลําดับที่ 15)
10. โครงการประเพณีสงกรานต์บ้านม่วง 
         -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการประเพณีสงกรานต์บ้านม่วง   20,000
  บาท 
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          (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 153 ลําดับที่ 13)
11. โครงการประเพณีสรงน้ําพระวัดบ้านรั้ว-ทุ่ง 
         -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการประเพณีสรงน้ําพระวัดบ้าน
รั้ว-ทุ่ง   10,000  บาท 
          (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 154 ลําดับที่ 20)
12. โครงการประเพณีสรงน้ําพระธาตุวัดหนองเต่า
         -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการประเพณีสรงน้ําพระธาตุวัดหนอง
เต่า   10,000  บาท 
          (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 154 ลําดับที่ 19)
13. โครงการประเพณีสรงน้ําพระธาตุเจดีย์ศรีหริภุญชัยวัดบ้านแปน
         -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการประเพณีสรงน้ําพระธาตุเจดีย์ศรีหริภุญชัย
วัดบ้านแปน 10,000  บาท 
          (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 154 ลําดับที่ 18)
14. อุดหนุนโครงการ อปต.สัญจรตําบลบ้านแปน และ ตําบลหนองหนาม
        -เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการ อปต.สัญจรตําบลบ้าน
แปน และ ตําบลหนองหนาม  24,000  บาท
          (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 151 ลําดับที่ 5)
15. โครงการสระเกล้าดําหัวพระสงฆ์ในเขตเทศบาลตําบลบ้านแปน
         -เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการสระเกล้าดําหัวพระสงฆ์ในเขต
เทศบาลตําบลบ้านแปน ให้แก่ อปต.ตําบลบ้านแปน และ อปต.ตําบลหนอง
หนาม 22,000  บาท 
          (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 155 ลําดับที่ 22)
16. อุดหนุนโครงการประพฤติวัตรรุกขมูลกรรม โสสานกรรม
          -เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการประพฤติวัตรรุกขมูลกรรม โสสาน
กรรม ให้แก่ อปต.บ้านแปน และ อปต.หนองหนาม  20,000 บาท
          (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 156 ลําดับที่ 24)
17. อุดหนุนโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนําชีวิต ศูนย์พระพุทธ
ศาสนา วัดบ้านรั้ว-ทุ่ง 
          -เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนํา
ชีวิต ศูนย์พระพุทธศาสนา วัดบ้านรั้ว-ทุ่ง 10,000  บาท
           (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 151 ลําดับที่ 6)
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 3,848,740 บาท

งบบุคลากร รวม 2,324,940 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,324,940 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,246,940 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล    พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี จํานวน  6 อัตรา จํานวน 12 เดือน
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 00310
งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 00311

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 78,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของนักบริหารงานช่างระดับต้น  จํานวน 3
 อัตรา จํานวน 12 เดือน
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 00310
งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 00311

งบดําเนินงาน รวม 1,196,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 191,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
เทศบาลและลูกจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 00310
งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 00311

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 156,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าที่พักอาศัยของพนักงานเทศบาลซึ่งมีสิทธิเบิกค่าเช่าที่
พักได้ตามระเบียบฯ
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 00310
งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 00311
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจํา ซึ่งมีสิทธิ
เบิกตามระเบียบฯ
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 00310
งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 00311

ค่าใช้สอย รวม 725,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 390,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 00310
งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 00311

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 35,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น จ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่า
เช่าที่พัก ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการของ
พนักงานเทศบาลและ ลูกจ้างหรือบุคคลที่ได้รับคําสั่งให้ไปปฏิบัติราชการของ
เทศบาล
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 00310
งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 00311

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 300,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 00310
งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 00311
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ค่าวัสดุ รวม 280,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 15,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 00310
งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 00311

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น  แปรง ไม้กวาด เข่ง มุ้ง ผ้าปู
โต๊ะ ถ้วยชาม  แก้วน้ํา จานรอง ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 00310
งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 00311

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น กระเบื้อง เหล็ก ไม้ ปูน อิฐ หิน  ดิน
ทราย ตะปู  ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 00310
งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 00311

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 40,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  เช่น  แบตเตอรี่  ยาง
นอก ยางใน น้ํามันเบรก กรวยจราจร ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 00310
งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 00311

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ํามันดีเซล น้ํามันก๊าด น้ํามัน
เบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันจารบี น้ํามันเครื่อง เครื่องตัดหญ้าฯลฯ
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 00310
งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 00311
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 15,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ผงหมึก
คอมพิวเตอร์ น้ํายาล้างเครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 00310
งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 00311

งบลงทุน รวม 327,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 327,800 บาท
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

เครื่องตัดคอนกรีต จํานวน 35,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องตัดคอนกรีต  จํานวน  1 เครื่อง
(ราคาตามท้องตลาด)
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 00310
งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 00311

เครื่องสกัดคอนกรีต จํานวน 40,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องสกัดคอนกรีต จํานวน  1 เครื่อง
(ราคาตามท้องตลาด)
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 00310
งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 00311

ครุภัณฑ์สํารวจ

กล้องวัดมุม แบบอิเล็กทรอนิกส์ จํานวน 110,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่ากล้องวัดมุม แบบอิเล็กทรอนิกส์ ชนิดอ่านค่ามุมได้ละเอียด 5
 พิลิปดา (ระบบอัตโนมัติ)  จํานวน  1  เครื่อง
(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงบประมาณ)
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 00310
งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 00311
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เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา จํานวน 24,500 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา จํานวน  1
  เครื่อง
(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงบประมาณ)
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 00310
งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 00311

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จํานวน 90,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จํานวน 3 เครื่อง ๆละ 30,000 บาท
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระ
ทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 00310
งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 00311

เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล จํานวน 22,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล จํานวน 1
 เครื่อง
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระ
ทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 00310
งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 00311

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สําหรับกระดาษ A3 จํานวน 6,300 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สําหรับกระดาษ A3
 จํานวน 1 เครื่อง
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระ
ทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 00310
งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 00311
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 40,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 40,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการคลินิกเกษตร จํานวน 15,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมด้านการเกษตร โดยมีการฝึกอบรม
เพื่อให้ความรู้ด้านเทคนิค การพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมและศึกษาดูงานไร่
นา สวนของเกษตรกรที่ประสบความสําเร็จ โดยมีค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรม เช่น ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มค่าสมมนาคุณวิทยากร ค่า
ของที่ระลึก ค่ายานพาหนะ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ค่าถ่ายเอกสาร ค่าปายประชา
สัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง
ปรากฏในแผนงานการเกษตร 00320
งานส่งเสริมการเกษตร 00321
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า106  ลําดับที่ 1)

โครงการส่งเสริมกิจกรรมศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรเทศบาลตําบลบ้าน
แปน

จํานวน 15,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมของศูนย์ฯ ได้แก่ การจัดอบรม เพื่อ
พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพของศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีโดยมีค่าใช้
จ่ายในการจัดกิจกรรม เช่น ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
วัสดุ อุปกรณ์ ค่าสมมนาคุณวิทยากร ค่าจัดทําแปลงสาธิตค่าปายประชา
สัมพันธ์ และศึกษาดูงาน ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง 
ปรากฏในแผนงานการเกษตร 00320
งานส่งเสริมการเกษตร 00321
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 106 ลําดับที่ 3)
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ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์การเกษตร พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปุ๋ย สารเคมี
ปองกันและทําลายศัตรูพืช สัตว์ และอื่นๆ
ปรากฏในแผนงานการเกษตร 00320
งานส่งเสริมการเกษตร 00321

แผนงานการพาณิชย์
งานโรงฆ่าสัตว์ รวม 2,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 2,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค รวม 2,000 บาท
ค่าไฟฟา จํานวน 1,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟา
ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ 00330
งานโรงฆ่าสัตว์  00334

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล จํานวน 1,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ําประปาของเทศบาล
ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ 00330
งานโรงฆ่าสัตว์  00334

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 21,093,728 บาท

งบกลาง รวม 21,093,728 บาท
งบกลาง รวม 21,093,728 บาท
ค่าชําระหนี้เงินต้น จํานวน 1,463,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าชําระเงินต้นสัญญาก่อสร้างอาคารสํานักงาน เทศบาลตําบล
บ้านแปนพร้อมครุภัณฑ์

ค่าชําระดอกเบี้ย จํานวน 285,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าชําระดอกเบี้ย สัญญาก่อสร้างอาคารสํานักงาน เทศบาลตําบล
บ้านแปนพร้อมครุภัณฑ์
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เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 32,000 บาท

- เพื่อใช้จ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ตามหนังสือสั่งการ และ
กฎหมายที่กําหนด

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 2,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าสมทบกองทุนเงินทดแทน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 13,444,800 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสําหรับสนับสนุนการสร้างหลักประกันราย
ได้ให้แก่ผู้สูงอายุ

เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 4,214,400 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสําหรับสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้
พิการหรือทุพพลภาพ

เบี้ยยังชีพผู้ปวยเอดส์ จํานวน 210,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ปวยเอดส์ 
สํารองจ่าย จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือบรรเทาปัญหาความเดือด
ร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวมเท่านั้น

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 266,000 บาท

1. ค่าบํารุงสันนิบาตเทศบาล  ตั้งไว้  56,000.- บาท     
    - เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงสันนิบาตเทศบาล  ตามข้อบังคับสันนิบาตเทศบาล
แห่งประเทศไทย         
2.  เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาล
ตําบล บ้านแปน  ตั้งไว้  160,000.- บาท       
     - เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือ
พื้นที่เทศบาลตําบลบ้านแปน        
3.  ค่าสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน   ตั้งไว้  50,000.- บาท  
     - เพื่อจ่ายเป็นค่าสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน        

เงินช่วยพิเศษ จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยค่าทําศพพนักงาน และลูกจ้างที่ปฏิบัติงานในเทศบาล
เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จํานวน 699,528 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)
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เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบํานาญ (ชคบ.) จํานวน 35,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบํานาญ (ช.ค.บ.) ของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น ตําแหน่งอื่น

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา จํานวน 312,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินบําเหน็จ/บํานาญลูกจ้างประจํา  
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบํานาญ จํานวน 25,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบํานาญ   
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